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Sammanfattning 
Avfallstaxan är ett verktyg som kommunen kan använda för att genomföra det som man bestämt i sin 

avfallsplan, och därmed avspeglar dess utformning kommunens ambitioner och mål gällande 

avfallshantering. Den kan utformas på olika sätt genom fasta och/eller rörliga avgifter och får främja 

en miljöstyrning, men behöver följa självkostnads- och likställighetsprincipen. Syftet med denna 

rapport är att undersöka vilken effekt de olika utformningarna av avfallstaxor inom SÖRAB-regionen  

i form av ekonomiska incitament och regleringar har på kvaliteten av avfall från hushåll.  

Studien undersöker mängden restavfall som genereras, anslutningsgrad till matavfallsinsamling och 

andel av matavfall som hushållen sorterar ut, den mängd farligt avfall och elavfall som slängs av 

invånarna årligen samt hur stor andel av denna mängd som felaktigt slängs bland restavfallet.  

Utöver detta har målet varit att utröna om andra faktorer utöver avfallstaxan, såsom arbetssättet inom 

kommunerna, påverkar de ovannämnda resultaten. Resultaten baseras på en tidigare utförd 

plockanalys och data från insamlingsstatistik, intervjuer med ansvariga inom avfallsområdet i 

respektive kommun, kommunernas avfallstaxor samt en litteraturstudie. 

Hushåll i de två kommunerna som använder vikttaxa genererar ej lägre mängder avfall, i motsats till 

vad majoriteten av tidigare litteratur redovisat. Då de vanligaste hämtintervallen i kommunerna 

kartläggs och jämförs med den mängd avfall som genereras, framkommer att det i tre av fyra 

kommuner där hämtning varje vecka är vanligast, skulle vara möjligt att övergå till hämtning varannan 

vecka. Detta talar för att det rådande ekonomiska incitamentet för denna typ av förändring för 

hushållet ej är tillräckligt, och det kan diskuteras huruvida detta har en negativ effekt på mängden 

avfall från hushållen. De kommuner som svarat att majoriteten av hushållen har hämtning av avfallet 

varannan vecka uppvisar ett samband, om än något svagt, gällande att ha lägre mängder restavfall. 

Den högsta anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen för småhus ses i Sundbyberg (100 %) där ett 

obligatorium råder. Upplands Väsby uppvisar den lägsta anslutningsgraden för småhus (23 %),  

där man får en ytterst marginell ökad kostnad vid anslutning. Den årliga kostnadsskillnaden för 

småhus i kommunerna varierar mellan en minskning på 1 455 kronor (-42,3 %), till en ökad kostnad 

på 5 kronor (+0,3 %) vid anslutning till matavfallsinsamling. Resultaten indikerar att det inte finns ett 

samband mellan högre procentuell kostnadsminskning mellan de olika kommunerna och en högre 

anslutningsgrad, däremot att en marginellt ökad kostnad verkar ge en lägre anslutningsgrad.  

Denna avsaknad av samband gäller både för hushåll i småhus och i flerbostadshus. Generellt är dock 

avfallsavgiften i förhållande till andra hushållsavgifter relativt liten, vilket även framkom vid flera 

intervjuer i kombination med att hushåll nog ej är särskilt insatta i taxan, vilket kan förklara 

avsaknaden av ett samband. För flerbostadshus ses den högsta anslutningsgraden i Sollentuna (90 %) 

medan Vallentuna (22 %) har den lägsta anslutningsgraden. I den förstnämnda kommunen har 

matavfallsinsamlingen pågått minst 15 år längre än i övriga kommuner, vilket skulle kunna vara en 

påverkande faktor. Den ekonomiska besparingen är per hushåll lägre för flerbostadshus än för småhus, 

och varierar enligt beräkningarna mellan 387 kronor och 142 kronor. Den procentuella minskningen 

varierar för denna bostadstyp mellan -30,6 % och -10,8 %. 

Andelen utsorterat matavfall per anslutet hushåll varierar mellan cirka 31 % och 55 %. Dock är 

insamlingsmängderna inte åtskilda mellan de två olika bostadstyperna, vilket kan tänkas påverka 

resultatet då kommunen med högst andel utsortering även är den som har lägst andel hushåll i 

flerbostadshus, en bostadstyp som i intervjuerna indikerats vara svårare att nå fram till med 

information. Noterbart är att det i Upplands Väsby där det ej är ekonomiskt fördelaktigt för småhusen  
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att ansluta sig, ej visar på en högre andel utsorterat matavfall per anslutet hushåll. Då beräkningen  

istället baseras på andel utsorterat matavfall per invånare varierar värdet mellan drygt 16 % och 41 %,  

vilket innebär att de kommuner som har de lägsta andelarna har en relativt lång bit kvar för att  

uppnå dels regionens egna mål och det regionala målet. 

Tjänster för kostnadsfri hämtning av farligt avfall och elavfall i småhus används enligt intervjuerna i 

liten skala, och kan bero på informationsbrist eller att dessa hushåll främst själva slänger detta avfall 

på återvinningscentralen. I fem av kommunerna slängs större mängder farligt avfall felaktigt i 

soppåsen bland hushåll i flerbostadshus än i småhus, jämfört med elavfall där det i en kommun slängs 

större mängd i soppåsen i flerbostadshus. Den totala mängden farligt avfall respektive elavfall som 

slängs beräknat per invånare är minst i de två kommuner där andelen hushåll i flerbostadshus är högst, 

medan andelen som felaktigt slängs i soppåsen av de två avfallsfraktionerna är högst i dessa 

kommuner. Detta skulle kunna bero på att utslaget av ett felsorterat objekt blir större då totalmängden 

är lägre, alternativt att boendeformen har betydelse. Resultaten indikerar svagt att hushåll i 

flerbostadshus i de kommuner som inte erbjuder kostnadsfri hämtning av farligt avfall slänger  

större mängder felaktigt i soppåsen jämfört med hushållen i småhus i samma kommuner.  

Detta samband ses ej gällande elavfall. Dock kan det diskuteras huruvida detta verkligen är en faktor 

som påverkar då tjänsterna ändå ej tycks nyttjas i särskilt stor utsträckning. Kommuner där invånare 

erbjuds fler insamlingsmöjligheter än endast återvinningscentralen och den mobila 

återvinningscentralen verkar, om än svagt, placera sig något bättre än andra kommuner gällande 

mängd farligt avfall som slängs i soppåsen, ett samband som dock ej uppvisas för elavfall. 

Generellt är det dock inte möjligt att dra statistiskt säkerställda slutsatser av resultaten då underlaget 

på nio kommuner är för lågt. En viss risk för felkällor finns även grundat på att resultat till viss del 

baseras på mängder från en plockanalys, där risken finns att slumpen har en påverkan på resultatet. 

Det är svårt att ge rekommendationer gällande om en viss utformning av taxan i en kommun även 

skulle fungera bra i andra kommuner i regionen, eftersom resultaten ur denna studie inte visat på 

starka samband. Detta kan nog bero på att olika aspekter av kommunernas arbete samverkar, vilket gör 

det svårt att peka på en specifik faktor som påverkar framgångsrikt.  

  



III 
 

Summary 
The waste fee is an instrument that can be used by the municipality in order to achieve what has been 

decided in the municipality’s waste management plan, and reflects the municipality’s ambitions and 

objectives regarding waste management. It can be designed in multiple ways, comprised with a fixed 

fee and/or a fee depending on e.g. size of the waste bin and collection frequency. The municipality has 

a possibility to design the waste fee in order to encourage a more environmentally beneficial behaviour 

among the residents, however the waste fee has to fulfill the principle of cost-based pricing and equal 

cost for a comparable service. The aim of this study is to investigate how the different designs of a 

waste fee by municipalities in the SÖRAB-region, through economic incentives and regulations, 

impact the quality of the waste from households. The study investigates the amount of household 

waste, number of households enrolled in the food waste collection scheme and the share of the total 

amount of food waste generated by a household that is separately collected. Further the study 

investigates the amount of hazardous waste and electrical and electronical equipment waste that  

yearly arise from households, and the share of this amount that is improperly disposed of with the 

household waste. The study also examines whether the results may be affected by other factors than 

the waste fee. The results are based on an earlier conducted waste composition study combined with 

statistics on collected amounts of waste, interviews with authorities regarding waste management in 

each municipality, the waste management plans of each municipality, and a literature study. 

Households in the two municipalities that apply a weight-based fee do not create lower amounts of 

household waste than households in other municipalities, which contradict a majority of the findings 

from the literature study. In several of the municipalities where a weekly-based collection of waste is 

most frequent it would, based on the amount of waste, be possible to change to a less frequent 

collection scheme. This therefore indicates that the current economic incentive to motivate this kind of 

change is not sufficient. It could also be discussed whether this lack of incentive for a frequency 

change has a negative impact on the amount of waste generated by the household. There is a link, 

although rather weak, between municipalities where a bi-weekly collection is most common and a 

lower amount of household waste. 

The highest percentage of households enrolled in the food waste collection scheme for single-family 

houses (SFH) is found in Sundbyberg (100 %), where it is mandatory for the households to separate 

their food waste. Upplands Väsby has the lowest percentage for SFH (23 %), where the yearly fee for 

a household that enrolls in food waste collection increases marginally. The yearly difference in cost 

for SFH among the municipalities ranges from a decrease of 1 455 SEK (-42.3 %), to an increase  

of 5 SEK (+0.3 %) when a household joins the food waste collection scheme. The results indicate that 

there is no correlation between a large percentage decrease of the yearly cost and a higher percentage 

of households enrolled. The marginally increased yearly fee in Upplands Väsby however seems to 

negatively impact the percentage of enrolled households. The lack of correlation withholds for both 

SFH and multi-family dwellings (MFD). On a general level the waste fee is relatively low compared 

to other expenses for a household, which in combination with the fact that households generally 

according to the interviews lack awareness of the waste fee and waste management plan, could be 

factors that explain the lack of a correlation. The highest percentage of households enrolled for MFD 

is found in Sollentuna (90 %), while the lowest is in Vallentuna (22 %). The food waste collection 

scheme has been in progress for at least 15 years longer in Sollentuna than in the other municipalities, 

which could have had an impact on the results. The yearly economic incentive for each household in 

an MDF is lower than for SFH and the decrease of the fee when enrolling in food waste collection 

varies between 387 SEK and 142 SEK. The decrease of the fee for an MDF calculated as a percentage 

ranges from -30.6 % to -10.8 % between the municipalities. 
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The share of food waste that is separately sorted by a household differs between the municipalities and 

ranges from approximately 31 % to 55 %. It is not possible to distinguish the share for SFH and MFD 

separately, which might have an impact on the differences that occur between municipalities since the 

municipality with a high share of households in MFD represents the lowest share of separately sorted 

food waste. It is, according to some of the interviews, often more difficult to reach out to households 

in MFD with information. The results of this calculation surprisingly show that the municipality in 

which the participation of a household in a SFH leads to a marginally increased yearly fee, does not 

show a higher share of food waste being separately sorted. Calculations based on share of food waste 

separately collected per capita results in a range from 16 % to 41 %, implying that municipalities in 

the lower range are relatively far off from the regional as well as the national objective. 

The cost-free services for collection of hazardous waste and electrical and electronical equipment 

waste offered to SFH are not used to a large extent, which could possibly depend on poor knowledge 

regarding the services, or that these households bring these kinds of waste to the recycling centers 

themselves. A larger amount of hazardous waste is improperly disposed of with the household waste 

in MFD than in SFH in five of the nine municipalities. This can be compared to electrical and 

electronical equipment waste, where a larger amount is improperly disposed of in MFD in one 

municipality. The amount of hazardous waste and of electrical and electronical equipment waste 

disposed of per capita is lowest in municipalities with the highest share of households living in MFD. 

The shares of these two waste fractions that are improperly disposed of are at the same time highest in 

these municipalities, indicating either a possible source of error due to the calculations or that the 

household type impacts the disposal patterns.  

The results show a slight correlation between larger amounts of hazardous waste being improperly 

disposed of with the household waste in MFD compared to households in SFH, in the municipalities 

that do not offer a cost-free collection service for this type of waste for MFD. This correlation does not 

appear for electrical and electronical equipment waste. It is however questionable whether this result is 

due to the lack of the cost-free collection services, since it does not seem to be used to a large extent. 

The municipalities where residents are offered additional collection systems beyond access to the 

recycling center and to the mobile recycling center seem to be ranked slightly higher than the other 

municipalities examined, regarding lower amounts of hazardous waste disposed of with household 

waste. There is no such correlation visible for electrical and electronical equipment waste.  

It is, due to the low number of municipalities examined, not possible to draw statistically significant 

conclusions from the results of the study. Furthermore there is a potential source of error in the  

method used, since amounts of different types of waste presented and discussed are based on a  

waste composition study where the results may be impacted by randomness. It is difficult to present 

recommendations regarding how to optimally design the waste fee, since the results in this study  

do not seem to show any strong correlations between a particular design and successful results.  

The lack of correlations is possibly due to the interaction of different aspects in a municipality’s work, 

making it difficult to pinpoint a single specifically effective factor.  
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1 Introduktion 
All verksamhet, från hushåll till industri, ger upphov till avfall som måste tas om hand och behandlas 

för att det ej skall utgöra hälso- och miljörisker samt för att kunna utnyttjas som en energi- eller 

materialresurs, eller för dess näringsämnen (Naturvårdsverket, 2016a). Den prioriteringsordning 

gällande avfallshantering man idag skall sträva efter enligt EU:s avfallshierarki är att i första hand 

förhindra uppkomsten av avfall, men i det fall avfall väl genererats skall detta återanvändas. Om det ej 

är möjligt med återanvändning så skall avfallet i första hand materialåtervinnas före energiåtervinning. 

Det absolut sista alternativet för hantering av avfall är bortskaffning genom deponering. 

Denna avfallshierarki, som grundar sig på ett av EU:s avfallsdirektiv, infördes 2011 i svensk 

lagstiftning (Naturvårdsverket, 2016b). Denna prioriteringsordning är således något som alla aktörer 

inom avfallshantering i Sverige skall sträva mot. Kommunerna har en skyldighet att samla in 

hushållsavfall, och har genom olika styrmedel möjlighet att försöka ändra beteendet hos hushållen till 

att bättre uppfylla strävan efter att hantera avfall enligt avfallshierarkin, som att öka utsorteringen av 

matavfall, och att se till att farligt avfall och elavfall samlas in i lämpliga insamlingssystem istället för 

att slängas bland det övriga säck- och kärlavfallet. Det är viktigt att det farliga avfallet ej slängs bland 

övrigt avfall, utan istället sorteras ut och lämnas in på rätt plats, och det är kommunens ansvar att 

samla in det farliga avfallet från hushåll och således även tillhandahålla lämpliga insamlingssystem 

(Avfall Sverige, 2017a). Även om de enskilda mängderna av farligt avfall i berörda produkter kan vara 

väldigt små så kan de tillsammans, om de hamnar på fel plats, göra stor skada. Olika ekonomiska 

incitament, informationssatsningar samt framställande av avfallsföreskrifter i kommunen är exempel 

på olika styrmedel som kan användas. 

Kommunerna Danderyd (Da), Järfälla (Jä), Lidingö (Li), Sollentuna (Soll), Solna, Sundbyberg (Su), 

Täby, Upplands Väsby (Upp V) och Vallentuna (Va), som hädanefter i rapporten kommer att 

benämnas som SÖRAB-regionen utgör tillsammans med Stockholm ägarkommuner av avfallsbolaget 

SÖRAB. Stockholm kommer i fortsättningen inte inkluderas i denna rapport då det ej ingår i 

SÖRAB:s uppdrag att hantera hushållsavfallet från Stockholm (SÖRAB, u.å.-a). De kommuner som 

ingår i SÖRAB-regionen har gemensamt tagit fram en avfallsplan där uppsatta mål gällande 

avfallshanteringen i regionen läggs fram. I dessa mål ser man en tydlig koppling till avfallshierarkin, 

där målbilden är att kommunerna skall ingå i ett hållbart samhälle där det avfall som väl uppkommer 

skall ses som en resurs, och ej som ett miljöproblem (SÖRAB, u.å.-b). Ett av målen i denna 

avfallsplan är att avfallets mängd och farlighet skall minska, samt att det ej skall slängas farligt avfall 

bland det övriga avfallet.  

Dessutom är ett av målen även att matavfall skall sorteras ut och samlas in för att kunna användas som 

en resurs. Att samla in matavfallet är inte bara ett prioriterat område inom SÖRAB-regionen, utan 

även nationellt finns ett mål uppsatt att 50 procent av matavfall från hushåll, butiker, restauranger och 

storkök år 2018 skall sorteras ut och behandlas på ett sådant sätt att växtnäring kan tillvaratas. Det 

nationella målet inkluderar även att minst 40 procent skall samlas in och behandlas på ett sådant sätt 

att även energi kan tillvaratas (Naturvårdsverket, 20016c). Genom att samla in matavfallet kan detta 

sedan behandlas varpå näring och energi kan utvinnas. Då matavfallet behandlas genom rötning bildas 

biogas, som efter uppgradering kan användas som bland annat fordonsbränsle, vilket resulterar i 

miljövinster genom att ge ett alternativ till fossila bränslen. Det bildas även biogödsel vid rötning, 

vilket vid användning som gödselmedel återför växtnäringsämnen, varav bland annat fosfor som är en 

ändlig resurs, till kretsloppet. (Avfall Sverige, 2017b)  
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Ett av de verktyg som kommunerna har till förfogande för att styra mot de mål som satts upp i 

avfallsplanen är utformningen av avfallstaxan. Den ges möjlighet att anpassas så att återvinning och 

annan typ av miljöanpassad avfallshantering som eftersträvas stimuleras (Avfall Sverige, 2012a),  

som exempelvis separat insamling av matavfall, där en del kommuner erbjuder en lägre avgift för de 

hushåll som väljer att ansluta sig till att sortera ut sitt matavfall. En avfallstaxa kan se ut på olika sätt, 

däribland utgöras av en grundavgift och/eller en rörlig avgift, där den rörliga avgiften kan baseras på 

till exempel tömningsintervall, behovshämtning, och/eller vikttaxa. Det finns således flera olika sätt 

för kommunerna att arbeta för att uppnå mål, och inom SÖRAB-regionen har kommunerna utformat 

sina taxor på olika sätt. Syftet med denna rapport är att undersöka den påverkan som  

avfallstaxans utformning har på avfallskvaliteten och miljönyttan i de nio kommunerna som ingår i  

SÖRAB-regionen. Med avfallskvalitet och miljönytta avses i denna rapport utsortering av matavfall, 

farligt avfall och elavfall, men även mängden restavfall som genereras av hushållen. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att utröna vilken effekt de olika taxorna som används inom SÖRAB-regionen 

har på avfallskvalitet, och vilken av taxorna som ger högst miljönytta. Utöver detta undersöks också 

huruvida det finns andra faktorer i de berörda kommunerna utöver avfallstaxans utformning som 

påverkar avfallskvaliteten, såsom informationsstrategier och socio-ekonomiska variabler. 

Arbetet har fem målsättningar: 

- Kartlägga och jämföra de avfallstaxor som används i kommunerna i SÖRAB-regionen. 

- Kartlägga resultat av plockanalys och annan relevant statistik för de respektive kommunerna 

för att rangordna dem utefter avfallskvalitet och miljönytta. 

- Undersöka användarfrekvens för de olika tjänsterna som erbjuds inom de olika kommunerna, 

som anslutningsgrad till matavfallsinsamling samt utnyttjande av kostnadsfria tjänster för 

insamling av farligt avfall och elavfall. 

- Beskriva de respektive kommunernas arbetssätt, däribland informationsstrategier, gällande 

avfallshanteringen av de inkluderade fraktionerna. 

- Utifrån en litteraturstudie undersöka om det finns andra variabler än avfallstaxan som 

påverkar avfallskvalitet samt i förekommande fall koppla dessa till rådande förhållanden i de 

undersökta kommunerna. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs de olika metoder som använts i rapporten, däribland vilka informationskällor 

som använts, hur plockanalysen av Envir AB som en del av resultaten baseras på utfördes, samt 

kortfattat om hur intervjuerna genomfördes. De beräkningsmetoder som används presenteras i direkt 

anslutning till de avsnitt där beräkningarna utförs. 

Rapporten har baserats på datainsamling utifrån en tidigare utförd plockanalys för de aktuella 

kommunerna och statistik gällande insamlade mängder av de undersökta avfallsfraktionerna i 

kommunerna. Då det endast är nio kommuner som studeras i denna rapport är det dock svårt att dra 

statistiskt säkerställda slutsatser utifrån denna data, varför en mer utförlig statistisk analys ej heller 

ansetts vara meningsfull. Rapporten baseras även på litteraturstudier samt information om gällande 

avfallstaxor i de berörda kommunerna. Personer som är ansvariga för avfallsfrågor i kommunerna har 

intervjuats för att få ytterligare information om kommunernas arbete, utöver det som går att utläsa ur 

avfallstaxan. I intervjuerna har även frågor ställts rörande vad kommunrepresentanterna tror om 

kommuninvånarnas uppfattning om avfallshanteringen.  

2.1 Informationskällor 

Litteraturkällor har identifierats med hjälp av webbsökningar via KTH Bibliotekets databas samt 

Google Scholar. Detta täcker in både vetenskapliga artiklar och branschrapporter. Den sistnämnda 

typen av informationskälla har bland annat använts i kombination med information från 

Naturvårdsverket för att beskriva olika taxeuppbyggnader samt ansvarsområden för olika aktörer inom 

avfallshantering i Sverige. 

Ett potentiellt problem är att avfallstaxorna som granskats var de som var giltiga under år 2016, 

eftersom det var då som plockanalysen utfördes. Problemet med detta är att en del av informationen 

som erhållits från kommunerna handlar om nuläget, exempelvis anslutningsgrad och vilka de 

vanligaste hämtintervallen är. Det skulle kunna vara så att det skett förändringar i taxan för år 2017, 

exempelvis att det blivit mycket dyrare att ej vara ansluten till matavfallsinsamlingen och att många 

därför under inledningen av 2017 anslutit sig, vilket då påverkar de resultat som redovisas i denna 

rapport. Hur stor denna felkälla är i enskilda fall, är svårt att bedöma. Ett annat potentiellt problem 

med informationen från avfallstaxorna kan vara att vissa av dem infördes inför år 2016, vilket då 

innebär att dess effekt kanske ej kan utläsas i resultaten för plockanalysen, då hushåll eventuellt ej 

hunnit förändra sitt beteende för nyinförda taxor. Övriga eventuella felkällor diskuteras främst i 

anknytning till respektive avsnitt i rapporten. 

2.1.1 Plockanalys 

I denna rapport baseras resultat gällande mängder av restavfall som hushållen slänger och hur mycket 

matavfall, farligt avfall och elavfall som slängs årligen för de olika bostadstyperna bland restavfallet, 

på en tidigare utförd plockanalys. Plockanalysen utfördes av Envir AB på uppdrag av SÖRAB, under 

perioden vecka 15 i april till vecka 20 i maj, våren 2016 (Envir plockanalyser, 2016). I plockanalysen 

presenteras mängderna som kilogram per vecka och hushåll, och i denna rapport används dels det 

måttet, dels samma mått omvandlat till vad det skulle innebära per hushåll och år. 

I plockanalysen är det respektive kommun som definierat det geografiska undersökningsområdet, där 

ett område med flerfamiljshus och ett område med småhus med egna kärl valts ut. Kommunen hade 

således ansvaret för att de utvalda områdena skulle vara representativa för kommunen samt de olika 

typerna av bebyggelse, för att uppnå syftet med plockanalysen. Vilket område som valts har stor  
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betydelse för resultaten, och i denna rapport antas resultaten kunna representera kommunen.  

Dock kan det vara en potentiell felkälla om områden som egentligen kan tänkas vara extremfall av hur 

kommunen ser ut, har använts i plockanalysen. Från det insamlade avfallet togs delprov ut, och totalt 

var det cirka 500 kilogram för varje undersökningsområde som sorterades ut i 24 olika fraktioner.  

(Envir plockanalyser, 2016) 

Denna rapport använder resultaten från plockanalysen gällande mängden avfall som genereras per 

vecka i ett hushåll, i de olika undersökningsområdena. Detta beräknas i plockanalysen genom den 

levererade avfallsmängden från ett undersökningsområde, antalet hushåll som ingått i det 

undersökningsområdet, samt hämtningsfrekvensen för det område där avfallet samlats in, för att kunna 

omvandla detta till kilogram avfall per vecka och hushåll. I plockanalysen noteras även att det vid 

tidpunkten för plockanalysens utförande i samtliga undersökningsområden förutom för lägenheter i 

Järfälla och Vallentuna finns möjlighet till källsortering av matavfall, samt att flerbostadshusen i 

Upplands Väsby endast delvis har separat insamling av matavfall. Vidare infördes matavfallsinsamling 

i undersökningsområdet gällande småhus i Vallentuna under perioden för plockanalysen.  

(Envir plockanalyser, 2016) 

Det finns ett antal begränsningar med en plockanalys, bland annat att de uppkomna mängderna av 

avfall skiljer sig över tid på grund av bland annat förändrade konsumtionsmönster, vilket ej reflekteras 

i plockanalysen (Envir plockanalyser, 2016). Exempel på detta kan vara om provtagningen sker under 

storhelger eller semesterperioder. Enligt Envir plockanalyser (2016) kan en annan felkälla vara att det i 

vissa områden med flerbostadshus kan förekomma verksamheter där större mängder avfall genereras 

jämfört med hushåll, varpå det finns en risk att de resultat som presenteras för hushållen är för höga 

om avfallet från dessa verksamheter och hushåll samlas in tillsammans. Enligt den instruktion som 

gavs till kommunerna då undersökningsområden skulle bestämmas skulle dock verksamheter i största 

mån uteslutas, alternativt att storlek på kärl för dessa noteras (Envir plockanalyser, 2016). 

2.1.2 Övrig statistik 

I rapporten används även data från Avfall Web, vilket är ett statistiksystem gällande insamlade 

mängder av matavfall, farligt avfall och elavfall i kommunen. Gällande farligt avfall och elavfall 

presenteras då de mängder som samlas in på återvinningscentralerna i regionen, samt de andra 

insamlingssystemen som används. När mängderna som slängs på återvinningscentralen presenteras i 

statistikunderlaget, så redovisas det per kommun. Ett problem kan dock vara att invånare i en kommun 

inte alltid slänger sitt avfall på den återvinningscentral som finns inom kommungränsen, vilket då kan 

ge snedvridna värden gällande denna statistik. Detta gäller även för de kommuner där det ej finns en 

återvinningscentral inom kommungränsen, och dessa två faktorer innebär därmed att mängden som 

slängs från invånare i olika kommuner på respektive återvinningscentral måste skattas. Dessa 

uppskattningar har redan gjorts i statistiksystemet utifrån bland annat tidigare 

marknadsundersökningar, och är alltså något som redan är beaktat i den statistik som denna rapport 

bygger på. Det är dock ändå värt att notera att en sådan typ av felkälla kan förekomma då resultat i 

denna rapport syftar till att presentera mängder som slängs från invånare i de olika kommunerna. 

För att få fram underlag till att kunna beräkna den årliga avgiften för hushåll som är anslutna 

respektive ej är anslutna till matavfallsinsamlingen, så har avfallstaxorna för respektive kommun 

studerats. Från dessa avfallstaxor har därmed information om grundavgift, hämtningsavgift, och avgift 

per kilogram avfall, beroende på vilken taxeuppbyggnad kommunen använder, inhämtats.  

Även information gällande tjänster för insamling av farligt avfall och elavfall har inhämtats från 

avfallstaxorna. I denna rapport så presenteras och diskuteras dock endast de kostnadsfria tjänsterna 

som kommunerna erbjuder för hantering av farligt avfall och elavfall. 
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2.1.3 Intervjuer 

För att få veta mer om bland annat respektive kommuns målsättning med dess gällande avfallstaxa, 

och bakgrund till den, utfördes intervjuer. Dessa genomfördes under våren 2017, under perioden  

april-maj, med ett möte per kommun där ansvariga för avfallsfrågor i kommunen medverkade.  

I Tabell 1 visas en sammanställning av datum för intervjuer, de närvarande samt deras befattning. Vid 

dessa intervjuer ställdes även frågor om kommunens arbetssätt gällande matavfallsinsamlingen, hur de 

arbetar för att få hushåll att ansluta sig samt sortera ut sitt matavfall, men även frågor rörande farligt 

avfall och elavfall och hur man arbetar för att få de boende att göra sig av med denna typ av avfall på 

ett korrekt sätt. Vidare ställdes frågor om vad kommunerna tror att de boendes uppfattning är om 

avfallsfrågor. Svar på den sistnämnda typen av frågor blir då främst baserade på den intervjuades 

uppfattning, eftersom det i de flesta kommuner ej gjorts enkäter eller liknande riktade mot invånarna.  

Som metod användes semi-strukturerade intervjuer, och den mall som frågorna utgick ifrån kan ses i 

Bilaga 1. Detta innebär att det i huvudsak ställdes liknande frågor till de olika kommunerna, men att 

följdfrågor kunde skilja sig åt beroende på vilka svar de olika kommunerna gav. Det var även mindre 

skillnader i frågorna beroende av hur kommunens avfallstaxa var uppbyggd, som exempelvis för 

Sundbyberg som har ett obligatorium för hushållen att sortera ut sitt matavfall och därmed fick 

specifika frågor kring detta. Frågorna var av en karaktär där tanken var att de intervjuade skulle tala 

fritt om exempelvis hur de tänkt kring deras arbetssätt, men i samband med frågorna gavs även ofta 

exempel för att förtydliga vad som menades med frågorna. Exempel på detta kunde vara då frågor 

gällande arbetssätt kring matavfallsinsamlingen ställdes, då ett förtydligande kunde vara om 

kommunen utfört ”dörrknackning, utskick av olika slag, annonsering, med mera.”. 

När samtliga intervjuer var genomförda sammanfattades innehållet från respektive intervju, och 

mailades till den ansvarige i kommunen. Detta för att möjliggöra för kommunen att korrigera om det 

skett missuppfattningar eller om något ytterligare skulle tilläggas. Samtliga kommuner förutom 

Sundbyberg svarade på detta mail och godkände sammanfattningen, alternativt kom med 

korrigeringar. De slutgiltiga sammanfattningarna av respektive intervju kan ses i Bilaga 2.  

Vidare skickades vid detta tillfälle även frågor om antalet hushåll som är anslutna till 

matavfallsinsamlingen för flerbostadshus och småhus i kommunen, samt vilken kärlstorlek och 

hämtfrekvens som är vanligast, både för de som är anslutna till matavfallsinsamlingen och de som ej 

är det. För samtliga kommuner förutom Sundbyberg besvarades dessa frågor av den person som 

närvarat vid intervjun. För Sundbyberg kontaktades kundtjänst för att få svar på dessa frågor. 

Tabell 1. Sammanställning av information gällande intervjuer som utförts. 

Datum Kommun Närvarande (Befattning) 

2017-04-28 Täby 
Caroline Ählström (Projektledare), 

Milla Sundström (Projektledare) 

2017-05-02 Lidingö Charlotte Löfgren (Miljö- och avfallsutvecklare) 

2017-05-03 Solna Johan Ericson (Avfallsingenjör) 

2017-05-04 Sollentuna Kristina Sjöblom (Chef Ao Avfall) 

2017-05-04 Vallentuna Beri Fajic (Avfallshandläggare) 

2017-05-09 Danderyd Josefine Pucher (Avfallsplanerare) 

2017-05-10 Sundbyberg 
Caroline Larsen (Verksamhetsutvecklare), 

Nina Isaksen (-) 

2017-05-10 Järfälla 

Lisa Ängqvist (Avfallshandläggare), 

Christer Bäckström (-), 
Ania Juhlin (-) 

2017-05-15 Upplands Väsby Fredrik Karlsson (Kretsloppschef) 
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2.2 Avgränsningar 

Geografiskt undersöker rapporten insamlade mängder och avfallstaxor för kommunerna Danderyd, 

Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.  

Den litteraturstudie som utförts har i första hand omfattat studier gällande svenska förhållanden, men 

även studier för andra områden har beaktats på grund av att underlaget annars hade varit för lågt.  

De fraktioner som undersöks i rapporten är matavfall, farligt avfall och elavfall, således har  

effekten av taxorna gällande utsortering av bland annat förpackningar ej undersökts.  

Endast permanentboenden, som hushåll i småhus och flerbostadshus, har inkluderats i rapporten. 

Eventuella gemensamhetslösningar, där flera småhus har gemensam avfallshantering har undantagits, 

liksom verksamheter och fritidsboenden. 

I resultaten presenteras endast de avgifter som hushållen har för kärlabonnemang, och endast för den 

kärlstorlek som är vanligast för de olika bostadstyperna. Detta innebär att exempelvis 

säckabonnemang för småhus har exkluderats, likaså underjordsbehållare, containrar samt 

sopsugssystem för flerbostadshus. I de beräkningsexempel som presenteras gällande potentiell 

kostnadsbesparing för hushållen så har det i rapporten endast antagits att hushållen övergår till 

abonnemang med central insamling av matavfall. Således har abonnemang som innebär att hushåll 

själva komposterar sitt avfall uteslutits. Möjligen skulle kostnaden i vissa fall för hushållen kunna bli 

lägre än det som alltså presenteras i rapporten om de väljer att själva kompostera sitt avfall, men detta 

har alltså ej tagits med. Inte heller alternativ då hushållen ansluts till matavfallskvarn har tagits med i 

beräkningarna. När det i rapporten refereras till kostnader och avgifter så avses endast de avgifter som 

hushållen har, ej vilka kostnader som kommunen har för att hantera avfallet. 

I rapporten har det ej undersökts huruvida det är skillnader mellan kommunerna gällande vilken sorts 

påse som används för matavfallsinsamlingen. Det har ej heller noterats om det är skillnader i 

kärlsystem som används, som exempelvis flerfackskärl eller separata behållare, vilket enligt  

Avfall Sverige (2009a) skulle kunna vara något som har möjlighet att påverka insamlade mängder och 

utsorteringsgrad av matavfall. 

2.3 Disposition 

Återstoden av rapporten är uppdelad i rubrikerna Bakgrund, Resultat, Diskussion, och Slutsatser.  

I avsnittet bakgrund presenteras dels ansvarsområden för olika aktörer inom avfallshantering samt 

skyldigheter som kommunen har gällande avfallstaxan. Även tidigare studier som finns inom området 

gällande vikttaxa, matavfallsinsamling, farligt avfall och elavfall samt andra faktorer som kan påverka 

exempelvis hushållens källsorteringsgrad av förpackningar presenteras. Slutligen redovisas översiktlig 

information om olika styrmedel som kan användas för att påverka hushållens beteende i avfallsfrågor, 

samt översiktlig fakta om de kommuner som ingår i rapporten. 

Resultatkapitlet inleds med att presentera de mängder av avfall som uppkommer i hushåll i småhus 

respektive i flerbostadshus enligt plockanalysen, för att sedan sammanställa de vanligaste 

hämtintervallen för de respektive bostadstyperna i kommunerna, samt vad den årliga avgiften för dessa 

hushåll är. Sedan följer ett avsnitt om matavfallsinsamling, där den årliga avgiften för hushållen åter 

presenteras men nu med scenariot att hushållet anslutits till matavfallsinsamlingen. I samma avsnitt 

redovisas även anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen, samt en ansats till att beräkna hur stor 

mängd och andel matavfall som sorteras ut i de anslutna hushållen. De kommentarer som inkommit 

från intervjuerna med de respektive kommunerna redovisas, och utifrån detta analyseras sedan de olika 

resultaten som framkommit. En diskussion förs huruvida det ekonomiska incitamentet verkar påverka 

anslutningsgrad och mängd utsorterat matavfall, eller om eventuella skillnader i arbetssätt mellan 

kommunerna har en påverkan. 
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I de två nästföljande avsnitten i resultatkapitlet presenteras de tjänster som kommunerna 

tillhandahåller gällande insamling av farligt avfall och elavfall, och även de mängder av dessa 

fraktioner som årligen samlas in samt återfinns bland restavfallet enligt plockanalysen. Även i detta 

avsnitt presenteras de svar som erhållits från intervjuer med de ansvariga tjänstepersonerna inom 

kommunerna för att kunna föra en diskussion samt göra en analys gällande vad det är som påverkar 

eventuella skillnader i resultat mellan kommunerna. 

Rapporten avslutas med en diskussion på en mer generell nivå, då specifika resultat redan i stor 

utsträckning diskuterats under de respektive avsnitten i resultatkapitlet. Diskussionen syftar till att 

anknyta resultaten i denna rapport med den information som framkommit från litteraturstudien som 

presenterats i bakgrundskapitlet. Det förs även en diskussion kring kommunernas resultat i jämförelse 

med de olika mål som satts upp på regional samt nationell nivå. I det avslutande kapitlet redovisas de 

slutsatser rapporten kommer fram till, som svarar på rapportens frågeställningar. 
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3 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras kortfattat grunderna i svensk avfallshantering, med ansvarsområden och 

skyldigheter för olika involverade aktörer. Därefter sammanställs resultat av litteraturstudien, vilket 

redovisar vad tidigare studier kommit fram till gällande vikttaxa, matavfallsinsamling, insamling av 

farligt avfall och elavfall, faktorer som påverkar hushåll gällande källsortering av förpackningar, samt 

slutligen studier gällande avfallsmängder. Olika typer av styrmedel, som främst berör de olika sätten 

som kommunerna utformat sina avfallstaxor utefter, introduceras kortfattat. Kapitlet avslutas med en 

översikt av de kommuner som ingår i SÖRAB-regionen, samt att den gemensamt framtagna 

avfallsplanen i korthet presenteras. 

3.1 Olika aktörers skyldigheter och ansvarsområden gällande avfallsfrågor 

I följande avsnitt presenteras information om vilka aktörer som generellt är inblandade i avfallsfrågor, 

samt vilka ansvarsområden och skyldigheter dessa parter har. De olika dokument som kommunen 

måste upprätta redovisas, och slutligen beskrivs hur en kommuns avfallstaxa måste utformas, samt 

olika modeller som kan användas vid utformandet. 

3.1.1 Skyldigheter och ansvar 

Det är flera aktörer som är inblandade i frågor gällande avfallshantering, och man har både olika 

skyldigheter, rättigheter och ansvarsområden. Både privatpersoner och verksamhetsutövare som är 

ansvariga för att avfall uppkommer är skyldiga att se till så att avfallet hanteras på ett korrekt sätt, där 

ansvariga parter för insamling kan vara kommunen eller producenter, beroende på avfallstyp.  

Andra aktörer som är involverade i avfallsarbetet är bland annat Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, samt 

miljödomstolar, där de sistnämnda bland annat beslutar om tillstånd för större verksamheter och 

prövar ärenden gällande bland annat kommunal renhållning. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att 

sammanställa kommunala avfallsplaner och vägleda kommunerna i tillsynsfrågor, medan 

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten som bland annat arbetar med att ta fram 

avfallsstatistik, samt föreskrifter och allmänna råd gällande avfallshantering. Det är även 

Naturvårdsverkets ansvar att se till att det finns en nationell avfallsplan. (Naturvårdsverket, 2016d). 

Hushållsavfall definieras enligt 15 kap. 3 § i Miljöbalken (SFS: 1998:808) som ”avfall som kommer 

från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”. Enligt reglering i 15 kap. 20 § i 

Miljöbalken (SFS: 1998:808) är varje kommun ansvarig för att hushållsavfall samlas in, och därefter 

antingen återvinns eller bortskaffas. Kommunen är således ansvarig för att hantera hushållsavfall, 

undantaget avfall som omfattas av producentansvar, där det istället är den som tillverkar eller 

importerar produkten som skall ansvara för insamling och behandling av avfallet, och se till att det 

finns lämpliga insamlingssystem för dessa typer av avfall. Produkter som omfattas av obligatoriskt 

producentansvar i Sverige är förpackningar, returpapper, däck, bilar, elektriska och elektroniska 

produkter, läkemedel och radioaktiva produkter (Naturvårdsverket, 2017a). Dock gäller 

producentansvaret endast det avfall som sorterats ut, och följaktligen blir det kommunens ansvar att 

hantera även denna typ av avfall om det slängs bland restavfallet (Avfall Sverige, 2014). Man är enligt 

24 § och 25 § i Avfallsförordningen (SFS: 2011:927) skyldig att sortera sitt avfall gällande 

producentansvar såsom förpackningar, returpapper samt elektriska och elektroniska produkter. Det 

hushållsavfall som skall sorteras ut från det brännbara restavfallet är farligt avfall, läkemedelsavfall, 

elavfall, batterier, tidningar, förpackningar, samt skrymmande grovavfall (Hallå Konsument, 2015). 

Varje kommun skall enligt 15 kap. § 41 i Miljöbalken (SFS: 1998:808) ha en renhållningsordning. 

Denna skall godkännas av kommunfullmäktige och bestå utav två delar: föreskrifter gällande 

avfallshanteringen i kommunen, vilket även kan kallas renhållningsföreskrifter, samt en  

avfallsplan (Avfall Sverige, 2016). Föreskrifterna för avfallshanteringen innehåller bland annat 
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information om hämtintervall och bestämmelser om hur avfall skall sorteras. I den kommunala 

avfallsplanen skall det finnas en planering gällande hur avfall som uppstår i kommunen skall tas om 

hand, formulerade mål gällande avfallshanteringen i kommunen exempelvis gällande mängd och 

farlighet på avfall, samt hur målen skall uppnås. Kommunerna som undersöks i denna rapport har 

gemensamt tagit fram en avfallsplan, vilken presenteras i avsnitt 3.4.1. 

3.1.2 Avfallstaxa 

Avfallstaxan är ett verktyg som kommunen kan nyttja för att genomföra det som man bestämt i sin 

avfallsplan, då den finansierar kommunens avfallsverksamhet. Avfallstaxan bygger således på den 

gällande renhållningsordningen i kommunen. I avfallstaxan skall det framgå vilka avgifter som tas ut 

för tjänster som tillhandahålls, där tjänsterna baseras på det som presenterats i avfallsföreskrifterna. 

Vidare innehåller avfallstaxan även bland annat villkor för avgifterna samt hur betalning  

skall ske (Avfall Sverige, 2014). För att kommunen skall ha rätt att få ta ut en avgift skall det alltså 

finnas en avfallstaxa som antagits av kommunfullmäktige, som enligt Avfall Sverige (2014) bör vara 

tydlig och utformad på ett sådant sätt att den är enkel för kunderna att förstå gällande vilka olika 

alternativ som finns, och vilken avgift som gäller för de olika alternativen. 

Det finns inga hinder mot att skattefinansiera avfallsverksamheten, men när Avfall Sveriges rapport 

skrevs år 2014, var det ej någon kommun i Sverige som gjorde på det sättet, utan den var i samtliga 

fall avgiftsfinansierad. Det finns inga hinder mot att dela upp avgiften på en fast del i form av en 

grundavgift, och en rörlig del. Däremot finns det krav på att taxan skall följa självkostnads- samt 

likställighetsprincipen. Självkostnadsprincipen innebär att kommunen eller det kommunala 

avfallsbolaget inte får göra en vinst på denna typ av avfallsverksamhet, och de totala avgifterna får 

alltså ej vara större än de kostnader som kommunen har för den samlade avfallsverksamheten.  

Att följa likställighetsprincipen innebär att samma avgift skall gälla för en prestation eller tjänst, 

oavsett var i kommunen den utförs. Alla kommunmedlemmar skall alltså behandlas lika. Avfallstaxan 

får enligt 27 kap. § 5 i Miljöbalken (SFS: 1998:808) tas ut på ett sådant sätt att miljöanpassad 

avfallshantering främjas, som exempelvis återanvändning eller återvinning. Kommunen får därmed 

differentiera taxan för att uppnå önskad styrning utan att det strider mot likställighetsprincipen.  

Ett exempel på det är att göra avgiften lägre för de som källsorterar matavfall. (Avfall Sverige, 2014) 

Det finns olika sätt att konstruera en avfallstaxa, och en vanlig uppdelning enligt  

Avfall Sverige (2014) är en grundavgift, en rörlig avgift, samt avgifter för tilläggstjänster, där exempel 

på det sistnämnda kan vara hämtning av trädgårdsavfall eller extra hämtningar av hushållsavfall. Ofta 

finansierar grundavgiften de tjänster som alla kunder får nyttja, som tillgång till återvinningscentral 

och kommunens arbete med information, planering etc. Det kan anses vara ett rättvist sätt att fördela 

olika avgifter bland olika kundgrupper, som generellt nyttjar tjänsterna olika mycket, genom 

grundavgiften. Den är även ett sätt att kommunicera de kostnader som kommunen har för de olika 

tjänsterna och vilka tjänster som kunderna har tillgång till. Genom rörliga avgifter är tanken att 

kunderna ska ges möjlighet att själva påverka sina kostnader, och kunna sänka sina kostnader genom 

att minska sin mängd avfall. Det finns flera olika modeller, som även går att kombineras, för hur den 

rörliga avgiften kan konstrueras, och dessa är främst att avgiften baseras på antingen 

tömningsintervall, behovshämtning eller genom vikttaxa. Den förstnämnda modellen benämns även 

ofta som volymbaserad taxa, och innebär då ofta att kunden kan välja bland olika behållarstorlekar och 

hämtfrekvens utifrån de alternativ som är angivna i avfallsföreskrifterna. (Avfall Sverige, 2014) 
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3.2 Tidigare studier 

I följande avsnitt presenteras resultat från litteraturstudien. Ett ämne som inkluderats i denna 

litteraturstudie är tidigare studier gällande effekter av vikttaxa, då två kommuner i denna rapport 

använder denna typ av taxa. Vidare presenteras de studier som finns inom ämnet matavfallsinsamling, 

där bland annat litteratur gällande arbetssätt som påverkar resultatet för matavfallsinsamlingen 

presenteras, för att kunna jämföras med de arbetssätt som kommunerna i intervjuerna sagt att de 

använder. Liknande gäller även för farligt avfall och elavfall. Slutligen presenteras även övriga resultat 

som anses vara relevanta för denna rapport, som då främst rör källsorteringsgrad av förpackningar och 

om det finns tecken på att variabler som ålder, kön, inkomst, bostadstyp med mera påverkar beteendet 

gällande avfallsfrågor. Denna information som rör insamling av förpackningar används sedan i en 

diskussion om bland annat hur fastighetsnära insamling påverkar hushållens sorteringsgrad. Dock kan 

det tänkas att det är en viss skillnad på hur de boende uppfattar de olika avfallsfraktionerna, då man 

kanske bryr sig mer om att ej slänga farligt avfall i soppåsen, jämfört med förpackningar som man 

kanske anser ej skadar lika mycket, vilket gör det något problematiskt att applicera dessa resultat på 

det som framkommer i rapporten. 

Generellt har studier som rör svenska förhållanden prioriterats. Dock har även andra studier tagits med 

för att få ett tillräckligt stor underlag för diskussion. Detta gäller exempelvis studier om insamling av 

farligt avfall och elavfall, då det endast funnits en studie som omfattar Sverige. Att överföra resultat 

från studier som gäller andra länder än Sverige kan dock vara problematiskt, då olika system inte alls 

behöver ge samma resultat, eller att socioekonomiska variabler ej agerar på samma sätt i andra länder 

som undersökts som i Sverige. Kipperberg (2006) jämför hushållens återvinningsbeteende i Norge och 

USA, samt hur bland annat avgifter för avfallshanteringen påverkar hushållen i de två olika länderna. 

Resultatet i Kipperbergs studie visar bland annat på att lättillgängliga system för hushållen att kunna 

lämna sin återvinning, ger en större effekt på hushållens beteende i USA än i Norge, och att bland 

annat socioekonomiska faktorer utgör en mindre roll i Norge än i USA.  

3.2.1 Vikttaxa 

Det finns ett antal tidigare studier gällande effekter av införandet av ett vikttaxesystem, varav tre från 

Sverige och en från Nederländerna presenteras nedan. Generellt minskar avfallsmängderna enligt 

dessa rapporter när ett vikttaxesystem införs, med mellan 20 och 50 procent, men det nämns även att 

effekten i vissa områden är försumbar. 

I en studie av Dahlén och Lagerkvist (2010a) undersöks vikttaxesystemet för hantering av 

hushållsavfall i Sverige, där bland annat för- och nackdelar och resultat av vikttaxa diskuteras.  

Studien visar på att det i de undersökta kommunerna där vikttaxa används samlas in i genomsnitt  

20 procent mindre hushållsavfall per capita jämfört med andra kommuner. Dock är effekten av 

vikttaxa på avfallsmängder i vissa kommuner försumbar. Det som ansågs vara överraskande var att 

denna minskning ej kunde härröras till att större mängder återvanns, samtidigt som de som arbetade 

med avfallshanteringen var övertygade om att återvinningen hade ökat. Möjliga förklaringar skulle 

enligt Dahlén och Lagerkvist således kunna vara att dessa hushåll generellt börjat generera mindre 

mängder avfall, och/eller att avfallet slängs på andra sätt, men att även skillnader i beräkningsmetoder 

mellan kommunerna skulle kunna ha en påverkan på resultatet. En tidigare rapporterad svaghet med 

systemet är att det skulle kunna leda till en ökad felsortering av avfall till återvinningscentraler och att 

systemet kan leda till så kallad illegal dumpning av avfall. I den undersökta studien utförs en fallstudie 

gällande intervjuer med tre olika kommuner i Sverige som applicerar vikttaxa, där bara en av dessa 

rapporterade att felsorteringen ökat vid återvinningscentraler medan de andra två ej upplevt detta.  

Det visar således på att det finns lokala skillnader mellan de rapporterade svagheterna med systemet. 
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I studien av Dahlén, et al. (2007) påvisas bland annat effekter av vikttaxa gällande utsorteringsgrad av 

förpackningar och mängder hushållsavfall, i sex kommuner i södra Sverige under åren 1996-2004. 

Resultaten i studien indikerar att hushållen i den kommun där vikttaxa applicerades samt där separat 

insamling av matavfall tillhandahölls, genererade lägre mängder hushållsavfall samt hade lägre 

andelar matavfall och förpackningar bland hushållsavfallet. Detta samtidigt som de insamlade 

mängderna av tidningar och förpackningar var liknande, vilket indikerar att vikttaxesystemet haft en 

påverkan på konsumtionsmönster samt hantering av avfall hos hushållen. Studiens resultat pekar på att 

mängden hushållsavfall i den kommun som applicerade vikttaxa var upp till 50 procent lägre än i de 

övriga kommunerna i studien, dock utan att vidare undersöka om avfallet tagit andra vägar genom 

felaktig hantering. 

Sterner och Bartelings (1999) analyserar effekterna av införandet av en viktbaserad taxa i Varberg i 

kombination med att återvinningscentraler inrättades och kampanjer gällande en mer hållbar 

konsumtion presenterades. Resultaten i deras rapport är att hushållens återvinning ökade och att 

mängden hushållsavfall minskade. Minskningen i detta fall låg på cirka 30 procent.  

Enligt Sterner och Bartelings (1999) så visar resultaten att det ekonomiska incitamentet inte är den 

enda drivkraften som resulterat i minskningen av avfallsmängder, utan att hushållen är villiga att 

engagera sig mer och spendera mer tid på att återvinna förpackningar så länge det finns infrastruktur 

som underlättar för detta merarbete. Författarna drog slutsatsen att den tid som hushållen lade ner på 

att återvinna förpackningar och kompostera matavfall inte kunde motsvara den ekonomiska vinningen 

som de uppnådde, och att det ekonomiska incitamentet således ej var det enda som fick dem att ändra 

beteendet. När hushållen i den nämnda rapporten tillfrågades om huruvida det ekonomiska 

incitamentet var viktigt, var det cirka en fjärdedel som svarade att det var väldigt viktigt, och 

ytterligare cirka 40 procent som ansåg att den differentierade taxan var viktig gällande deras beteende 

kring återvinning och avfallsgenerering. 

Resultaten från en studie av Linderhof, et al. (2001) där effekterna av införandet av en viktbaserad 

avfallstaxa i ett område i Nederländerna analyseras, visar på att mängden avfall från hushållen 

minskade med 30 procent under det första året, och att den, tre år efter införandet, hade minskat med  

42 procent jämfört med före vikttaxan implementerades. I det undersökta systemet så såg man att 

illegal dumpning av avfallet i princip ej existerade, vilket skulle kunna tillskrivas att systemet 

uppmuntrade att anmäla nedskräpningar till kommunen, varefter kommunen försöker eftersöka det 

hushåll som stått för nedskräpningen som då tvingades betala en avgift (Linderhof, et al., 2001). 

I Avfall Sveriges (2012b)
 
rapport undersöks effekter av införande av vikttaxa i områden i Göteborgs 

kommun, genom statistik samt intervjuer med hushållen som visat på minskade mängder restavfall.  

I Avfall Sveriges studie intervjuades endast boende i småhus eftersom man bland annat sett att 

vikttaxans effekt i flerbostadshus visat sig vara nästintill obefintlig i Göteborg. Detta då 

avfallskostnaden ofta är en del av hyran och delas av flera hushåll, vilket försvårar återkoppling till de 

respektive hushållen. Författarna konstateraratt vikttaxan i sig ej är ett tillräckligt styrmedel för att 

påverka avfallsmängderna i flerbostadshus, utan att det även krävs andra styrmedel för denna 

bostadstyp. Resultaten av studien visar på att vikttaxa främst är ett styrmedel för att öka sorteringen, 

snarare än att minska avfallsmängder. Då kostnaden för avfallshanteringen ofta är liten i jämförelse 

med konsumtionen, så leder en kostnadsförändring i avfallstaxan till mycket små konsekvenser 

gällande konsumtion. Att taxan är relativt låg resulterar även i att det egentligen ej ges ett starkt 

ekonomiskt incitament till några av de negativa effekterna som diskuteras, som dumpning av avfall.  
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Avfall Sverige (2012b) påpekar även att den viktbaserade avfallstaxan egentligen främst är ett verktyg 

för att nå fram med information till hushållen, snarare än att främst ge en ekonomisk påverkan.  

Man ser inte att den förändrade kostnaden som en minskning av avfallsmängder kan ge fungerar som 

en drivkraft för hushållen att ändra sitt beteende, utan snarare som en bonus och att motivationen för 

att göra rätt hos de boende förstärks genom denna typ av system, samt att de får en bekräftelse på att 

de gör rätt. Intervjuerna pekade även på att hushållen uppfattade taxeändringen och den marginella 

ekonomiska skillnaden som försumbar, och att en förklaring till dessa hushålls inställning till att 

sortera avfallet ej kan tillskrivas det ekonomiska incitamentet. 

De effekter som studien av Sterner och Bartelings (1999) fann från införande av vikttaxan var främst 

att utsorteringen av förpackningar ökade, samt att utsorterade mängder av matavfall ökat. Dock skall 

man ha i åtanke att det samtidigt skedde informationskampanjer riktade mot att öka utsorteringen av 

matavfall. Även Dahlén och Lagerkvist (2010a) kommenterar att det kan vara svårt att särskilja 

effekten av vikttaxans introduktion med samtida förändringar i taxan, som exempelvis 

informationskampanjer som sker samtidigt.  

3.2.2 Matavfall 

Resultat i Avfall Sveriges (2015) rapport visar på att det från villahushåll fås in mer matavfall jämfört 

med från hushåll i flerbostadshus. Att det är lättare att kommunicera och nå ut med mer direkt 

information till denna bostadstyp antas vara en av anledningarna till det resultatet, samt att det för 

småhus blir tydligare med eventuella ekonomiska incitament via avfallstaxan jämfört med hushåll i 

flerbostadshus. Det är enligt Avfall Sverige (2011a) dock även viktigt att tänka på att ej göra en för 

kraftig styrning av avfallstaxan i syfte att få hushållen att sortera ut sitt matavfall. Detta då en alltför 

stark styrning kan göra att det inte uppfattas som ett frivilligt system för hushållen, och att de därför 

ansluter sig endast för den ekonomiska aspekten utan att ha för avsikt att sortera ut sitt matavfall.  

En avgörande faktor för kvaliteten på det utsorterade matavfallet samt mängderna, är kommunernas 

arbete både vid införande och under drift. Tidigare studier har visat på att det är viktigt att 

informationen som förmedlas till hushållen är väl genomtänkt, att information och kommunikation 

sker kontinuerligt, och att det finns tillräckliga personella resurser. Även uppföljning och återkoppling 

till hushållen nämns som framgångsfaktorer (Avfall Sverige, 2015). 

Vidare sammanställde Avfall Sverige (2011a) vad kommuner som tillämpar matavfallsinsamling 

ansåg vara framgångsrika faktorer vid införandet, respektive vad som kunde gjorts bättre. 

Återkoppling till hushållen nämndes som en mycket viktig del både vid införandet av systemet samt 

löpande under tidens gång. Det rapportförfattarna ansåg vara viktigt var att man hade en väl 

genomtänkt strategi för hur information skulle förmedlas samt dess innehåll, och personliga utskick, 

mässor, sociala medier, och dörrknackning gavs som exempel på olika informationskanaler.  

Särskilt personlig information, som att ringa till hushållen eller genomföra dörrknackning ansågs vara 

en framgångsfaktor. 

Återkoppling mellan parter är av vikt, både för kvalitetssäkring men även för motivation. 

Återkopplingen spelar även en stor roll för att upprätthålla förtroendet mellan de olika parterna, och 

för att informera hushållen om mängder och kvalitet samt effekterna av det insamlade matavfallet. 

Jämförande återkoppling, där hushåll inte bara får återkoppling på sitt eget beteende utan även blir 

informerade om andras resultat, ger enligt studier mer varaktiga effekter (Andersson, et al., 2011). 

Viktiga delar för kvalitetssäkringen är att användarna får tillräcklig information vid införande och 

under drift med tydliga instruktioner om hur systemet fungerar, men även att man innan 

genomförandet är noga med att placera kärlen rätt, med en design som innebär att inkasten är låsta och 

planerade enligt en storlek som passar för matavfallspåsar (Avfall Sverige, 2011a). 
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En framgångsfaktor enligt kommuner som arbetar med att samla in matavfall är att enkla och smidiga 

system används (Avfall Sverige, 2009a). Enligt Avfall Sverige (2009a) nämns både införandet av ett 

obligatoriskt respektive av ett frivilligt system i kombination med en miljöstyrande taxa som en 

framgångsfaktor, vilket tyder på att det inte endast är ett arbetssätt som anses vara bra.  

Vidare noterades även i undersökningen att det i många av de kommuner där mängden insamlat 

matavfall per anslutet hushåll var högt, tillämpades olika sorters informationskanaler såsom stormöten 

och hembesök, utöver de traditionella informationskällorna som utskick och information på hemsidan. 

Även varaktigheten av matavfallsarbetet har enligt författarna en påverkan på insamlingsmängderna, 

då det erfarenhetsmässigt visat sig att de insamlade mängderna av matavfall ökar ju längre kommunen 

arbetat med att sortera ut matavfall. Dock är denna aspekt beroende av att det samtidigt finns en taxa 

som stimulerar utsortering av matavfallet samt att informationsarbetet fortgår. (Avfall Sverige, 2009a) 

Det var inte en signifikant skillnad i insamlade mängder matavfall från hushåll med obligatoriskt 

system och hushåll med frivilligt system, dock noterade författarna att anslutningsgraden i kommuner 

med obligatoriskt system vanligtvis är högre och därmed att större mängder totalt av matavfall samlas 

in i dessa kommuner (Avfall Sverige, 2009a). Den viktigaste faktorn för att hushåll i flerbostadshus ej 

väljer att medverka i matavfallsinsamling enligt enkätsvar i en studie av Bernstad, et al. (2013) är att 

man ej har plats i hushållet för den utrustning som behövs för att sortera sitt matavfall. 

Bernstad, et al. (2013) undersöker i en studie gällande ett område i Malmö huruvida det blir någon 

effekt på mängden matavfall som samlas in, samt kvaliteten på denna, då hushållen i flerbostadshus 

delges informationen om matavfallsinsamlingen muntligt, via personlig kommunikation genom 

dörrknackning jämfört med att endast få skriftlig information. Resultaten visade på att det ej var en 

signifikant ökning av insamlade mängder matavfall från de hushåll som även fick muntlig information, 

men att renhetsgraden på det insamlade matavfallet var högre, dock utan att vara ett statistiskt 

säkerställt resultat. Enligt Bernstad, et al. (2013) var de positiva resultaten från 

dörrknackningskampanjen dock ej särskilt långvariga.  

Bernstad (2014) jämför effekter av två olika metoder som används med en önskan om att öka 

matavfallsutsorteringen, i ett bostadsområde i Malmö bestående av hyresrätter. Den undersökta 

gruppen hade under två år haft möjlighet att sortera ut sitt matavfall, men då andelen utsorterat 

matavfall var låg ville man vidta åtgärder. En av de två åtgärderna som undersöktes var hur 

information påverkar de boende, genom att dela ut en broschyr med information till de berörda 

hushållen om hur man skall sortera samt positiva miljöeffekter av att sortera ut sitt matavfall.  

Den andra åtgärden var att installera utrustning i lägenheterna, i form av en behållare för 

matavfallspåsen att hänga upp på insidan av ett bänkskåp, för att förenkla för de boende att sortera ut 

sitt matavfall. Resultaten från studien visade att åtgärden att endast dela ut information ej gav ett 

statistiskt säkerställt resultat gällande en ökning av mängden utsorterat matavfall. Detta är därmed 

motsägande jämfört med tidigare litteratur, som menat på att information och kunskap gällande dessa 

frågor ökar utsorteringen. Författaren påpekar dock att det även kan vara utformningen av 

informationen som gjort att resultatet ej blivit det önskade, såsom använt språkbruk och att man 

överskattat kunskapen inom matavfallsområdet hos de boende. 

Studien av Bernstad (2014) visar även på att den andra åtgärden, att installera utrustning för att 

förenkla matavfallsutsorteringen, ger både en ökad mängd och andel utsorterat matavfall.  

Denna åtgärd bidrog även till att öka känslan hos de boende att den sociala normen är att ”man ska 

sortera ut sitt matavfall”, och att åtgärden sänder en signal till hushållen att det ”normala” är att sortera 

ut sitt matavfall. Detta resultat är i enlighet med tidigare studier, som visat på att bekvämlighet och 

lättillgänglighet är viktiga faktorer för att lyckas få hushåll att sortera sitt avfall, både gällande 

infrastruktur men även hos själva hushållen. (Bernstad, 2014) 
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Dai, et al. (2016) undersöker effekterna av två olika informationsstrategier gällande att få hushåll i 

Shanghai, Kina, att sortera ut sitt matavfall. Resultaten i den studien visar på att de hushåll som blivit 

informerade genom en mer personlig kommunikation och interaktion, jämfört med andra sorters 

informationsbaserade insatser, uppvisade mer framgångsrika resultat gällande mängder och 

renhetsgrad på avfallet. Detta kunde jämföras med de hushåll som ingick i det mer 

informationsbaserade programmet, där man antog att hushållen skulle förändra sina beteenden så länge 

de bara var tillräckligt välinformerade, där resultaten visade på en knappt märkbar utsortering av 

matavfall. Dai, et al. (2016) menar baserat på resultaten att beslutsfattare bör ha denna typ av mer 

personlig interaktion i åtanke då man diskuterar informationsstrategier. Det tillvägagångssätt med mer 

personlig kontakt som undersöktes i studien av Dai, et al. innebar att volontärer demonstrerade hur 

hushållen skulle gå tillväga vid utsortering av matavfallet, samt var närvarande fyra timmar om dygnet 

i tre månader, längre tid än vid den informationsbaserade insatsen, vilket därmed uppmärksammade 

hushåll på att ett system för att sortera ut matavfall var implementerat. Vidare ville man även genom 

hela införandet ta tillvara på den personliga interaktionen, och således delades den nödvändiga 

utrustningen personligen ut till hushållen, istället för att bara finnas tillgänglig för upphämtning  

från kontor.  

En av de faktorerna som i studien av Dai, et al. (2016) ansågs vara viktigast för att strategin med mer 

personlig kontakt var mer framgångsrik, var att det var volontärer som demonstrerade 

tillvägagångssättet samt att de boende kunde interagera med dessa på en mer personlig nivå.  

Detta skildras även av Xu, et al. (2016) som undersökt viktiga faktorer för olika aktörer.  

Enligt Xu, et al. visas det även vara positivt för utsorteringsgraden att dessa volontärer var närvarande 

under en så pass lång tid som tre månader, vilket var en lämplig tid för att få hushållen att göra det till 

en vana att sortera ut sitt matavfall.  

3.2.3 Farligt avfall och elavfall 

Bernstad, et al. (2010) undersöker genom ett experiment effekterna av att erbjuda fastighetsnära 

insamling av farligt avfall och elavfall, för ett flerbostadsområde i Malmö. Mängden farligt avfall och 

elavfall som tidigare slängts felaktigt i soppåsen eller bland andra förpackningar minskade, och visade 

på att tillgängligheten för insamling av dessa fraktioner således är en faktor som påverkar hushållens 

resultat gällande korrekt utsortering (Bernstad, et al., 2010). Vidare indikerar resultaten från studien 

även att hushåll har en tendens att felaktigt slänga elavfall där produkten även består av plast, som 

plastförpackning, och liknande med metallförpackningar, och att det därmed finns brister i kunskap 

om producentansvaret (Bernstad, et al., 2010).  

Enligt en undersökning av Avfall Sverige (2008) där tolv kommuner i Sverige studerats gällande 

insamlade mängder farligt avfall, verkar informationsåtgärder utöver årliga utskick samt information 

på kommunens hemsida ej ge ökade insamlingsmängder. Att införa fastighetsnära insamling eller 

mobila miljöstationer verkar enligt Avfall Sverige (2008) ha en mycket liten påverkan på mängden 

insamlat farligt avfall, mätt i kilogram per person och år. Däremot visar samma studie på att en åtgärd 

som kommuner kan ta till är att öka antalet bemannade miljöstationer, då denna faktor i de undersökta 

kommunerna ger högre insamlingsresultat. Detta medan de obemannade miljöstationerna, som 

exempelvis hittas på bensinstationer, ej verkar ha någon effekt (Avfall Sverige, 2008).  

Författarna poängterar dock att resultaten från studien skall ses som mycket osäkra och på grund av 

det låga antalet undersökta kommuner är resultaten ej heller statistiskt säkerställda. En annan variabel 

som i studien visat sig ge skillnader i mängden insamlat farligt avfall är andelen småhus i kommunen,  
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där ett ökat antal småhus resulterar i en högre insamlad mängd. De resultat som presenteras inkluderar 

dock ej mängden farligt avfall som uppkommer i kommunerna, varpå det ej går att säga om denna 

variabel även påverkar konsumtionen av produkter som sedermera innebär uppkomst av farligt avfall. 

Undersökningen av Avfall Sverige pekar även på att en högre medelålder resulterar i en större 

insamlad mängd. 

I en studie av Darby och Obara (2005) där hushåll i Cardiff, Wales, tillfrågades om hur de hanterar 

elavfall, visade resultaten bland annat på att det var relativt många som ej hade någon uppfattning om 

vad som var smått elavfall, eller hur det skulle slängas, till skillnad från större elektronikprodukter 

som det generellt fanns en större medvetenhet kring. En orsak till den låga medvetenheten gällande 

smått elavfall hos hushållen kan bland annat vara att denna typ av avfall ej slängs lika ofta som 

exempelvis förpackningar (Darby & Obara, 2005). Det elavfall som främst slängdes på ett felaktigt 

sätt i en studie gällande hushåll i Danmark var smått elavfall, såsom eltandborstar, hörlurar,  

kablar, samt ljuskällor, vilket är viktigt att ha i åtanke när beslutsfattare skall planera  

insamlingssystem (Bigum, et al. 2013). Författarna till studien menar på att kunskap om de vanligaste 

typerna av artiklar som slängs felaktigt bör användas för att optimera informationssatsningar riktade 

mot att minska elavfallet som slängs bland hushållsavfallet. 

I studien av Bigum, et al. (2013) jämfördes resultaten gällande det som slängs felaktigt, med en 

enkätundersökning där hushållen fått svara på frågor gällande deras hantering av elavfall och batterier. 

Gällande batterier visar den jämförelsen på en diskrepans, då en mycket hög andel av de tillfrågade 

svarade att de alltid slänger sina uttjänta batterier på ett korrekt sätt, medan resultatet gällande 

mängder visade på att 39 procent av batterier, viktmässigt, slängs felaktigt. Då det även visade sig att 

kunskapen om insamlingsmetoder för batterier var relativt hög, menar författarna på att mer 

informationskampanjer troligtvis inte ensamt skulle öka mängden insamlade batterier. En tänkbar 

åtgärd skulle istället kunna vara att kombinera informationskampanjer med styrande, kontrollerande 

åtgärder i form av exempelvis avgifter vid felaktig hantering (Bigum, et al., 2013). 

Enligt Nowakowski (2016) så är de boendes beteende gällande hur man gör sig av med elavfall 

beroende av hur mycket vetskap de har om deras olika möjligheter att korrekt slänga elavfallet samt 

hur lättillgängliga dessa system är, möjlighet att förvara avfallet i hemmet samt generell kunskap  

om miljöproblem. De fraktioner som främst är utsatta för att slängas bland övrigt hushållsavfall, 

alternativt ackumuleras i hemmen, är mobiltelefoner och mindre hushållsapparater  

(Nowakowski, 2016). Enligt undersökningar bland hushåll i Cardiff framkom att det fanns ett positivt 

samband mellan de som återvinner exempelvis förpackningar, och att lämna smått elavfall på 

återvinningscentralen, jämfört med de som ej återvinner där undersökningen visade på en ökad 

tendens att istället slänga elavfallet bland hushållsavfallet (Darby & Obara, 2005).  

Bouvier och Wagner (2011) undersöker faktorer som påverkar insamlingsgraden av elavfall, i form av 

TV-apparater och datorskärmar, bland hushåll i USA. Studien visar på att lägre mängder av dessa 

avfallstyper lämnas in då anläggningen tar ut en kostnad för insamlingen, och att ju högre avgift, desto 

lägre insamlade mängder. Baserat på resultaten i studien föreslår Bouvier och Wagner (2011) att man 

bör fokusera på att minska de besvär som hushållen kan uppleva med att göra sig av med denna typ av 

elavfall på ett korrekt sätt, för att förbättra insamlingsgraden. Detta innebär att öka bekvämligheten 

och tillgängligheten och minska upplevda barriärer, förslagsvis genom att öka antalet platser där man 

får göra sig av med detta avfall utan kostnad. Fördelaktigen placeras dessa i närheten av platser som 

ofta besöks för andra ärenden, såsom varuhus och liknande (Bouvier & Wagner, 2011). Även 

fastighetsnära insamling av elavfall föreslås i studien troligen kunna ge en ökad insamlad mängd, 

eftersom det då ej kräver att de boende har tillgång till en bil för att kunna transportera avfallet. 
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När påverkan av inkomstskillnader gällande hur hushåll gör sig av med smått elavfall undersöktes i en 

studie av Darby och Obara (2005) gällande Cardiff, visade resultaten på att det var mindre troligt att 

hushåll i den lägsta inkomstklassen lämnar denna avfallstyp på återvinningscentralen, jämfört med de 

med högre inkomst. Enligt författarna kan avståndet till dessa platser negativt påverka hushållen att 

lämna sitt avfall, om det exempelvis är så att det inte finns smidiga transportsätt. Däremot fann man 

även i undersökningen att det var mindre troligt att de i den lägre inkomstkategorin skulle slänga 

denna typ av elavfall felaktigt bland hushållssoporna, och att det kunde tänkas att man behöll 

produkterna en längre tid istället för att slänga dem (Darby & Obara, 2005).  

Enligt en undersökning av Díaz, et al. (2012) gällande kunskapen om farligt avfall och hanteringen av 

detta hos invånare i Madrid, Spanien, är det åldersgruppen över 60 år som har minst kunskap om vad 

som är farligt avfall. Personer i åldern 35 till 65 år är enligt Saphores, et al. (2006) som undersökt 

hushåll i Kalifornien, USA, mer benägna än de övriga undersökta åldersgrupperna att återvinna sitt 

elavfall på återvinningscentraler. För att få äldre att öka sin återvinning av elavfall menar  

Saphores, et al. (2006) på att man möjligen behöver utveckla fastighetsnära insamling, som kan ske 

periodvis, för att underlätta för denna grupp. Vidare ses det även att kvinnor enligt studien är mer 

benägna att vilja återvinna elavfallet på återvinningscentraler. De som har fastighetsnära återvinning 

av förpackningar, och i studien därmed antas ha kännedom om återvinning, är mer villiga att även 

återvinna sitt elavfall (Saphores, et al., 2006). 

3.2.4 Källsortering av förpackningar 

Studier har visat att det både är ekonomiska och moraliska motiv som påverkar hushållens 

återvinningsbeteende. Enligt Hage, et al. (2009) som via en postenkät undersökt svenska hushålls 

beteenden gällande förpackningsåtervinning, ser man en högre grad av återvinningsvilja bland hushåll 

i flerbostadshus då det finns lämpliga fastighetsnära insamlingsmöjligheter. Då denna infrastruktur 

fanns på plats såg man även att betydelsen av hushållens moral och normer minskade  

(Hage, et al., 2009). Hushåll med tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar angav att  

de sorterade ut dubbelt så stor mängd av detta avfall jämfört med hushåll i de kommuner  

där det enbart fanns återvinningsstationer att lämna förpackningar på, enligt en studie av  

Dahlén och Lagerkvist (2010b). I samma studie visade resultaten även att mindre mängd 

förpackningar slängdes bland hushållsavfallet i de kommuner där fastighetsnära insamling erbjöds. 

Enligt Bisaillon et al. (2009) får man ofta större mängder insamlat källsorterat material såsom glas och 

papper på platser som har fastighetsnära insamling. Samtidigt resulterar ett sådant system ofta även i 

mer föroreningar på grund av att felsorteringen ökar. Studien visar att den information som förmedlas 

är av stor vikt för vilka effekter införandet av ett sådant system får, och att insamlingsresultatet är 

beroende av att hushållen accepterar insamlingssystemet och tar till sig och efterföljer de gällande 

anvisningarna (Bisaillon, et al., 2009). Fastighetsnära återvinningssystem kan även bidra till att 

individer ser hur andra människor beter sig gällande återvinning, och att deskriptiva normer således 

utvecklas. Dessa normer kan i sig sedan leda till att individer, för att inte avvika från det som övriga 

gruppen gör vilket då ses som det normala, börjar bete sig som de övriga, det vill säga en hög grad av 

konformitet utvecklas. (Andersson, et al., 2011) 

En ytterligare observation från studien av Hage, et al. (2009) var att återvinningsgraden hos hushållen 

även påverkades positivt av uppfattningen att andra hushåll sorterade ut sina förpackningar, samt att 

hushåll återvinner mer om de känner att de har en moralisk skyldighet att göra det.  

Utifrån observationerna i sin studie menar författarna därför att man i information mot hushållen bör 

inkludera både de åtgärder som implementerats samt rikta sig mot det uppfattade ansvaret hos  
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hushållen att de bör återvinna sina förpackningar, för att uppnå resultat. De ger som exempel att man 

vid införande av vikttaxa ej endast bör fokusera på det ekonomiska incitamentet som finns för att få 

hushållen att minska sina mängder av förpackningar som slängs bland hushållsavfallet, utan även 

informera hushållen om den miljönytta som man bidrar till genom återvinning. 

I studien av Hage, et al. (2009) fann man att kön och inkomst ej var faktorer som påverkar 

återvinningsgraden av förpackningar. För utbildningsnivån var det i studien endast för ett materialslag, 

pappersförpackningar, som variabeln visade sig ge en signifikant säkerställd påverkan, med en negativ 

korrelation. Däremot visade studien på ett positivt samband för variabeln ålder, vilket således innebär 

att en större andel av förpackningarna återvinns hos de äldre, enligt den egna självskattningen som 

studien baseras på. Gällande bostadstyper var det endast för metall som det var ett statistiskt säkerställt 

samband gällande en lägre återvinningsgrad för hushåll i flerbostadshus. En möjlig anledning till att 

återvinningsgraden för metall enligt sammanställningen skulle vara högre i enfamiljshus skulle enligt 

Hage, et al. (2009) kunna vara att dessa hushåll i större utsträckning har tillgång till bil för att 

transportera avfallet, samt mer plats i hemmet för förvaring. 

Abbott, et al. (2011), som undersöker återvinningsgraden bland hushåll i Storbritannien, menar på att 

variabeln inkomst inte förklarar skillnader mellan hushållen. I en studie av Jenkins, et al. (2001) 

presenteras hur socioekonomiska faktorer påverkar graden av återvinning i hushåll i ett antal  

städer i USA. Resultaten i studien av Jenkins, et al. visar på att sannolikheten att graden av återvinning 

ökar när inkomsten ökar gäller för tidningar, liksom en liten ökning då utbildningsnivån höjs. Även en 

högre ålder har en positiv effekt gällande återvinningsgraden för alla de undersökta materialslagen 

förutom glas (Jenkins, et al., 2001). 

Vicente och Reis (2008) undersöker i en studie rörande ett område i Lissabon, Portugal, faktorer som 

kan påverka om hushållen väljer att sortera och återvinna förpackningar och andra material.  

Enligt studien som baseras på en enkät som hushållen fått besvara, är det viktigare med hushållens 

attityd gällande återvinning än incitament som kan finnas. Exempel på detta är att både sociala och 

personliga normer, i form av att de boende känner att det är ett krav att återvinna eller att man känner 

att man gör fel då man inte medverkar, är faktorer som visat sig ha stor påverkan på om hushållen 

väljer att återvinna eller ej. Man menar även på att sannolikheten att ett hushåll återvinner ökar då det 

uppfattar återvinning som något som alla skall göra, att både en själv och ens grannar skall återvinna. 

Den faktor som visat sig vara den största orsaken till att hushåll inte vill delta är att de tycker att det är 

svårt att återvinna eller att man helt enkelt är likgiltig inför ämnet. Författarna föreslår därför att man 

bör ha kampanjer som satsar på att visa att alla hushåll genererar avfall och att det således är viktigt att 

alla hushåll tar ansvar och återvinner. Vidare kan även denna typ av kampanj inkludera information 

om att det är många som är med och återvinner, för att få de hushåll som ännu inte gör det att delta,  

då de inser att det är ett kollektivt ansvar och få det till en norm. Man menar även på att hur 

kampanjerna utformas är viktigt, och genom vilka kanaler man når hushållen. Som ett komplement till 

att sända ut information via massmedia, kan man enligt författarna med fördel använda mer  

lokala kommunikationskanaler som olika utskick eller informationsträffar som enklare fångar 

invånarnas uppmärksamhet. 

Perrin och Barton (2001) menar i deras studie om hushållens beteende i fråga om återvinning i 

Storbritannien på att information och återkoppling till hushållen är viktiga parametrar. Då hushållen 

fick återkoppling i form av ett brev ökade mängderna som återvanns samt antalet hushåll som deltog i 

att återvinna. Man menar på att informationen som sändes ut påminde hushållen om hur systemet 

skulle användas, samt om de presterat bra eller dåligt, vilket positivt påverkade resultaten. 
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3.2.5 Avfallsmängder 

Enligt Sterner och Bartelings (1999) genereras lägre avfallsmängder av äldre personer. Samma studie 

visar även ett negativt samband mellan mängden hushållsavfall och personer som uppehåller sig i 

hemmet, då hushåll där de boende är hemma under dagarna komposterar i en större utsträckning och 

således genererar en mindre mängd hushållsavfall. Sterner och Bartelings (1999) studie visar även på 

ett signifikant positivt resultat gällande samband mellan bostadsyta och avfallsmängd, då 

avfallsmängden ökar då bostadsytan ökar. Trots att man intuitivt kan tänka sig att det underlättar för 

att sortera ut förpackningar och kompostera att ha mer bostadsyta, så kan det även vara så att ett större 

hus innebär en ökad konsumtion, vilket då innebär en större mängd avfall. En annan variabel  

som undersöktes var tiden hushållet måste spendera på återvinningsmomentet. Studien visade  

att hushåll är mindre villiga att återvinna ju mer tid det tar, vilket då resulterar i större mängder  

av hushållsavfall (Sterner & Bartelings, 1999). 

Gellynck, et al. (2011) undersöker hur olika parametrar kan påverka möjligheten för kommuner i ett 

område i Belgien att nå ett mål på max 150 kilogram hushållsavfall per år och capita. Olika parametrar 

som undersöks i den studien är bland annat system som baseras på vikttaxa, möjlighet till  

separat matavfallsinsamling, samt frekvensen i hämtning av avfallet. Resultat som framkommer är att 

det är fyra av de undersökta variablerna som signifikant påverkar möjligheten att nå målet.  

Två av dessa som är av intresse för denna rapport är att en högre inkomst per capita minskar 

möjligheten att nå målet, medan en övergång från hämtning varje vecka till varannan vecka ökar 

möjligheten att nå en avfallsgenerering på 150 kilogram per capita och år. Författarna menar alltså  

att hämtning av avfallet varje vecka genererar en större mängd avfall än mängden avfall som genereras 

om hämtning sker varannan vecka. 

3.3 Styrmedel 

I följande avsnitt presenteras olika typer av styrmedel som är möjliga att använda. Mest relevanta för 

denna rapport är ekonomiska incitament, information, samt de administrativa styrmedlen i form av 

exempelvis ett obligatorium, eftersom dessa tre är de som utifrån intervjuer och studier av 

kommunernas avfallstaxor anses vara de som används i de aktuella kommunerna.  

Olika styrmedel kan användas för att försöka ändra ett beteende, genom att ge incitament för att 

exempelvis öka eller begränsa användning av en viss tjänst eller vara. Tanken är då att beteendet skall 

förändras så att resurser, sett ur en samhällsekonomisk synvinkel, används på ett mer effektivt sätt och 

korrigerar för marknadsmisslyckanden. Naturvårdsverket (2012) har då de kartlagt olika styrmedel 

som kan användas för att nå miljökvalitetsmålen, delat in styrmedel i fyra olika grupper: 

Administrativa- respektive ekonomiska styrmedel, information, samt forskning. Liknande indelningar 

har gjorts av både Naturvårdsverket (2005) och av Naturvårdsverket och Energimyndigheten (2006)  

men där använder man begreppen juridiska styrmedel respektive regleringar, istället för  

administrativa styrmedel. 

Bland de administrativa styrmedlen återfinns bland annat lagstiftning, och i synnerhet för den svenska 

miljöpolitiken nämns de regleringar som sker enligt miljöbalken som spelar en central roll.  

Även andra typer av regler, som miljökvalitetsnormer, förbuds- och dispensregler och olika typer av 

sanktioner räknas in bland administrativa styrmedel, likväl som olika kemikalieregler samt plan- och 

byggregler, för att nämna några exempel. De ekonomiska styrmedel som finns kan antingen fungera 

som en morot eller piska, där den förstnämnda kan ske i form av exempelvis subventioner eller bidrag, 

medan den senare istället kan innebära bland annat skatter och avgifter. Om principen om att den som 

förorenar skall betala tillämpas så kan skatter och avgifter användas. Genom att ge bidrag eller  
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subventioner kan konkurrenskraftiga produkter eller tjänster utvecklas, som är samhällsekonomiskt 

lönsamma men ej har möjlighet att konkurrera marknadsmässigt. Syftet med ekonomiska styrmedel  

är just att återspegla kostnader och nyttor i produktion och konsumtion av olika varor och tjänster, 

genom att justera priserna. På detta sätt ges då en möjlighet att påverkan på miljön reflekteras  

i priset. (Naturvårdsverket, 2012) 

Information som styrmedel kan innebära olika typer av miljömärkningar, rådgivning, att utbilda folk 

med mera, och kan dels användas för att kommunicera information om resultat, samt information för 

att uppnå resultat. Kommunicera information om resultat kan göras genom att visa olika goda exempel 

och möjligheter, för att öka medvetenheten hos folk samt deras engagemang. Det är även viktigt för att 

få lyckade resultat att skapa en acceptans bland folk gällande åtgärder, som exempelvis lagförslag,  

och för detta kan information vara ett användbart verktyg. Information och kommunikation är således 

verktyg som med fördel kan användas tillsammans med andra typer av styrmedel, som ekonomiska 

eller administrativa styrmedel, för att erhålla bättre resultat. (Naturvårdsverket, 2012) 

Information kan delas in i två olika kategorier: procedur- respektive deklarativ information. 

Procedurell information beskriver hur något skall utföras, som exempelvis hur man skall sortera ut sitt 

avfall. Meningen med denna typ av information är främst att få de som redan har en positiv attityd till, 

och redan är övertygade om, en handling att väl utföra den. Den deklarativa informationen fokuserar 

istället på att få till attitydförändringar hos folk genom att informera dem om effekter som ett beteende 

för med sig. (Andersson, et al., 2011) Man kan istället för att bara presentera information även 

demonstrera utförandet, då praktisk handledning i kombination med information ger en ökad 

genomslagskraft, vilket setts då handledning i samband med att hushåll skall sortera ut biologiskt 

avfall resulterat i ökad kvalitet och ökad sorteringsgrad. Dock är en potentiell nackdel med denna 

strategi att det är mer kostsamt (Bisaillon, et al., 2009). 

Enligt Andersson, et al. (2011) är information en nödvändighet, men bör som styrmedel mot hushåll 

främst användas i kombination med andra styrmedel, och hellre än att skickas ut som massutskick bör 

informationen anpassas till de olika grupperna som skall nås av den. Även enligt  

Bisaillon, et al. (2009) är information inte i sig själv ett tillräckligt styrmedel, utan det krävs att den 

används i kombination med andra styrmedel för att uppnå resultat. Man kan även ha för höga 

förväntningar på att information skall ha en stark genomslagskraft, man har således en viss övertro till 

denna typ av styrmedel (Bisaillon, et al., 2009), och även en övertro på att den information som 

betonar miljövärden resulterar i beteendeförändringar (Andersson, et al., 2011). Det är även viktigt att 

beakta hur information kommuniceras, då det inte är säkert att de tilltänkta mottagarna av 

informationen lägger märke till den då människor i dagens samhälle överhopas med information, 

samtidigt som det är svårt att formulera information på ett sådant sätt att alla uppfattar den. 

Hur information är utformad kan påverka dess effektivitet. Den typ av information som riktar in sig på 

själva utförandet, som hur man sorterar avfallet eller minskar mängderna, fungerar främst effektivt  

i de hushåll som redan är intresserade av att minska sina mängder och att öka utsorteringen av sitt  

avfall (Ekvall, et al., 2010). I studien av Ekvall, et al. (2010) utvärderas olika styrmedels påverkan på 

avfallsmängder i ett framtida scenario, och visar på att information mot hushållen potentiellt skulle 

kunna minska avfallsmängderna från hushåll med 10 procent år 2030. Dock nämner man även att 

resultatet är beroende av hur sådana informationskampanjer utformas samt andra faktorer och 

förhållanden som en informationskampanj inte påverkar, då man kan se att avfallsmängder till viss del 

hör ihop med konjunkturer, men även kan påverkas av inslag från media. 
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Avslutningsvis kan det alltså sägas att det finns flera olika styrmedel som kommunen kan använda då 

avfallshanteringen skall styras i rätt riktning. Dessa är bland annat att utforma avfallstaxan på ett 

sådant sätt så att det främjar en miljöanpassad avfallshantering, exempelvis genom att ge 

avgiftslättnader till de som källsorterar sitt matavfall. För att få hushåll att bättre sortera sitt avfall, 

eller ändra sitt beteende gällande andra avfallsfrågor, kan man även satsa på att nå ut med olika typer 

av information. Man har även till förfogande att utforma de avfallsföreskrifter som skall gälla i 

kommunen, där de skyldigheter som fastighetsägare och hushåll har skall regleras.  

Genom avfallsföreskrifterna och avfallsplanen signaleras även den målsättning som kommunen har, 

och de kan då exempelvis försöka styra mot mindre mängder avfall genom att reglera vilket 

hämtintervall som erbjuds i kommunen. Ett annat styrmedel kommunen kan använda, som dock 

kanske ej noteras av hushåll, är att vid olika upphandlingar ställa krav på exempelvis 

avfallsförebyggande åtgärder (Naturvårdsverket, 2017b). 

3.4 Översikt av SÖRAB-kommunerna och deras avfallsplaner 

I detta avsnitt redovisas utdrag ur den avfallsplan som kommunerna i SÖRAB-regionen gemensamt 

tagit fram samt statistik om kommunerna. Denna statistik utgörs av invånarantal, åldersfördelning, 

medel- och medianinkomst, utbildningsnivå, samt information om antal hushåll i småhus respektive i 

flerbostadshus. 

3.4.1 SÖRAB:s avfallsplan 

De nio SÖRAB-kommunerna har gemensamt tagit fram en avfallsplan, där man beskriver mål som 

regionen har gällande avfallshanteringen samt hur man skall agera för att nå de uppsatta målen. 

Genom att ha en gemensam avfallsplan och således även en gemensam övergripande bild över hur 

avfallshanteringen i området ska ske, så kan kommunerna bland annat samarbeta och hjälpa varandra 

att nå målen. Avfallsplanen för regionen består av ett övergripande mål och åtta övriga mål som ska 

gälla under hela perioden, samt delmål som skall uppnås vid olika faser. Arbetet med avfallsplanen 

inleddes 2007 och den sträcker sig tidsmässigt fram till år 2020. Denna tidsperiod delas även in i tre 

olika faser med olika delmål: år 2012, 2016 och 2020. (SÖRAB, u.å.-c). Det övergripande målet går 

att utläsa ur den gemensamt framtagna avfallsplanen: 

”År 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av 

ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen 

ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga 

miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte 

ett miljöproblem.” (SÖRAB, u.å.-d, s. 12) 

De övriga åtta målen som skall uppfyllas år 2020 bryter ned det övergripande målet, och innefattar 

exempelvis att människan skall vara i centrum, vilket uttrycks genom att arbetsmiljön skall vara  

god för de som hanterar avfallet samtidigt som insamlingssystemen måste vara enkla att använda  

och förstå. Då avfallsplanen delvis grundar sig på EU:s avfallshierarki, återspeglas detta i flera av 

målen, såsom att minska mängden avfall, att återanvända produkter samt materialåtervinna 

hushållsavfallet. Vidare skall icke-brännbart avfall sorteras bort så att det avfall som ej tagits om hand 

enligt den högre prioriteringsordningen kan utnyttjas för energiutvinning, som exempelvis att det 

matavfall som väl uppstår och samlas in ska bli biogas, som i sin tur kan ersätta fossila bränslen.  

Man har även konkretiserat detta genom att ha ett delmål, att det år 2016 skulle samlas in minst  

30 kilogram matavfall per invånare och år. Om målet fram till år 2020 uttrycks i procent innebär detta 

mål bland annat att minst 35 procent av matavfall från hushåll, butiker, restauranger och storkök skall 

återvinnas genom biologisk behandling. (SÖRAB; u.å.-c; SÖRAB, u.å.-d) 
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Det sista målet som satts upp klargör att det på deponier endast får läggas sådant avfall som ej går att 

behandla på något annat sätt, i enlighet med avfallshierarkin. Ett av målen innebär även att avfallets 

farlighet ska minskas, och att det inte ska finnas något farligt avfall bland det övriga avfallet,  

vilket innebär att det måste vara lätt att sortera rätt genom att det ska finnas insamlingssystem  

som folk är nöjda med, samt att människor måste ha kunskap om vad som är farligt avfall och hur det  

skall hanteras. (SÖRAB; u.å.-c; SÖRAB, u.å.-d) 

3.4.2 Statistik om kommunerna 

I Tabell 2 presenteras översiktlig information om de olika kommunerna, vilket inkluderar antalet 

invånare, men även andra parametrar som åldersfördelningen i kommunerna, inkomst samt andel inom 

olika utbildningsnivåer. Denna information används senare i rapporten för att jämföra med de resultat 

som framkommit från litteraturstudierna, gällande om exempelvis inkomst har en påverkan på 

beteendet gällande hur avfall slängs. Man kan utifrån tabellen se att den högsta inkomsten både 

gällande median- och medelinkomst finns i Danderyd, vilket även är den kommun där invånarna har 

högst andel eftergymnasial utbildning. Medelåldern är enligt Tabell 2 högst i Lidingö, medan den 

lägsta medelåldern ses i Sundbyberg. 

Tabell 2. Översikt av invånarantal, ålder, inkomst samt utbildningsnivå för de respektive kommunerna. 

* Information ursprungligen från Avfall Web, erhållen genom personlig kommunikation från Åsa Enström Garnström (mail 2017-05-10) 

** Uppgifter hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB) (2017a) 

*** Gäller inkomst för åldern 20+ under 2015. Uppgifter hämtade från SCB (2017b) 

**** Uppgifter hämtade från SCB (2017c) 

I Tabell 3 presenteras antalet hushåll i småhus respektive i flerbostadshus samt fördelningen av dessa i 

kommunen mellan de två olika bostadstyperna, där data baseras på uppgifter gällande år 2016 från 

Avfall Web. I tabellen presenteras även en förenklad bild av hur avfallstaxan i kommunen är 

uppbyggd, om den för hushåll med kärl är baserad på en vikt- eller volymtaxa. Fördelningen av 

hushåll i de två olika bostadstyperna används senare i rapporten för att analysera om detta kan vara en 

faktor som spelar in för resultaten gällande matavfallsinsamlingen, och även för resultaten gällande 

insamlade mängder och andel felaktigt slängt farligt avfall och elavfall. 

Kommun Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 

Invånarantal* 32 653 74 412 46 854 71 023 78 129 47 750 69 386 43 891 32 785 

Ålder** 

Andel 0-17 år 25,4 23,1 23,9 24,9 17,2 19,9 24,4 22,2 25,6 

Andel 18-64 år 54,7 59,7 56,0 59,5 67,3 67,4 56,3 60,9 58,8 

Andel 65- år 19,8 17,2 20,1 15,7 15,6 12,8 19,3 16,8 15,5 

Medelålder 40,7 39,4 41,1 38,8 39,3 37,6 40,5 39,4 38,6 

Inkomst [tkr/år/person] 

Medelinkomst 530 313 447 382 335 317 418 308 345 

Medianinkomst 360 286 327 320 312 295 342 284 315 

Utbildning [andel]**** 

Förgymnasial 3 12 6 8 7 11 5 13 10 

Gymnasial. 21 41 28 33 29 36 31 47 45 

Eftergymnasial 73 44 64 57 61 49 61 38 44 
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Tabell 3 visar att två kommuner tillämpar vikttaxa medan övriga kommuner baserar avgiften på 

volymtaxa. Dock är avgiften i Danderyd där vikttaxa tillämpas även beroende av kärlvolymen, det vill 

säga kommunen tillämpar en kombination gällande utformning av avfallstaxan. Vallentuna är den 

kommun som har störst andel av hushållen i småhus, medan Solna är den kommun med lägst andel av 

hushåll i småhus. Figur 1 illustrerar en kartbild över kommunerna i SÖRAB-regionen. I denna figur 

kan det ses att Sundbyberg är den till ytan minsta kommunen i regionen, medan den till ytan största 

kommunen är Vallentuna. 

Tabell 3. Antal hushåll i de respektive bostadstyperna samt typ av taxeuppbyggnad som används i kommunen.  

Kommun Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 

Hushåll i en- och 

tvåfamiljshus [st] 

(andel av hushåll 

[%]) 

6 816 

(53,1) 

11 248 

(32,7) 

7 066 

(35,8) 

12 803 

(46,4) 

506 

(1,3) 

1 384 

(6,1) 

13 339 

(48,3) 

6 333 

(34,7) 

8 229 

(66,0) 

Hushåll i 

flerbostadshus [st] 

(andel av hushåll 

[%]) 

6 027 

(46,9) 

23 099 

(67,3) 

12 690 

(64,2) 

14 808 

(53,6) 

39 302 

(98,7) 

21 402  

(93,9) 

14 252 

(51,7) 

11 943 

(65,3) 

4 235 

(34,0) 

Taxeuppbyggnad Vikt 

Volym, 

behovs-

hämtning* 

Volym 

Vikt, 

behovs-

hämtning* 

Volym Volym Volym Volym Volym 

*Behovshämtning gäller för hushåll i småhus 

 

 

 

Figur 1. Karta över SÖRAB-regionen (SÖRAB, 2010).  
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultat gällande de taxor som tillämpas i de olika kommunerna, 

innefattande vilket hämtintervall som är vanligast och avgiften för detta, samt mängden avfall som 

genereras i respektive kommun. Vidare presenteras hur de olika kommunerna arbetar med att få 

hushåll att ansluta sig till matavfallsinsamlingen, genom att jämföra ekonomiska incitament med 

anslutningsgrad, insamlade mängder, samt eventuella skillnader och likheter i arbetssättet. Slutligen 

presenteras vilka tjänster som kommunerna tillhandahåller gällande farligt avfall och elavfall, vilka 

mängder av dessa som samlas in årligen samt som slängs felaktigt i soppåsen enligt plockanalysen. 

Genom hela kapitlet kombineras resultat från studier av de respektive kommunernas avfallstaxor, 

resultat från intervjuer och annan informationsinhämtning, samt egen analys och diskussion. 

4.1 Mängd och taxor 

I följande kapitel presenteras resultat och analys kombinerat under de olika avsnitten. Först presenteras 

de mängder avfall som slängs per hushåll i de olika bostadstyperna, baserat på resultat från 

plockanalysen. Vidare redovisas vilka hämtintervall som är de vanligaste i respektive kommun och 

den årliga kostnaden för dessa hämtintervall för hushållen, samt incitament i kommunerna för att få de 

boende att ändra hämtfrekvensen. Detta för att möjliggöra en analys av eventuella samband mellan 

ekonomiskt incitament och resultat. 

4.1.1 Mängd avfall 

I Figur 2 visas den mängd avfall som enligt plockanalysen genereras per hushåll i småhus respektive i 

flerbostadshus per vecka i de olika kommunerna. För småhus visar diagrammet att Sundbyberg, som 

har ett obligatorium på att sortera ut matavfall, har den lägsta mängden avfall med 3,23 kg per vecka. 

Den kommun där ett hushåll genererar störst mängd avfall är Täby, med 9,93 kg per vecka, vilket är 

mer än tre gånger så mycket som i Sundbyberg. Den genomsnittliga mängden avfall i de undersökta 

kommunerna är för småhus 7,76 kg. De två kommunerna som använder vikttaxa, Danderyd och 

Sollentuna, är enligt dessa resultat de kommuner som genererar sjätte, respektive sjunde, mest avfall 

per vecka. Detta visar därför på att det inte finns något samband mellan att hushåll i småhus  

i de kommuner som tillämpar vikttaxa genererar lägre mängder avfall för småhus, av dessa  

undersökta kommuner. 

Även för hushåll i flerbostadshus är det Sundbyberg som enligt Figur 2 har den lägsta mängden avfall 

med 2,94 kg avfall per vecka. Den kommun där ett hushåll genererar störst mängd avfall varje vecka 

är Vallentuna, med 6,30 kg, vilket är mer än dubbelt så mycket som i Sundbyberg.  

Den genomsnittliga mängden av de undersökta kommunerna enligt plockanalysen är 4,77 kg per 

hushåll och vecka. I Sollentuna och Danderyd där vikttaxa tillämpas slängs det enligt resultaten näst 

mest, respektive näst minst, säck- och kärlavfall. Det är således inte möjligt att utifrån detta diagram 

säga att mängden avfall och vikt- alternativt volymtaxa korrelerar gällande hushåll i flerbostadshus. 

Något överraskande skulle man kunna tycka att Sollentunas resultat är gällande mängder, då de 

uppvisar relativt stora mängder både för småhus och för flerbostadshus. I intervjun framkom att man 

från kommunens håll är nöjd med att använda vikttaxa, då det bland annat är enkelt att kommunicera 

till de boende att de debiteras för den mängd avfall de genererar, och att man har möjlighet att sänka 

sina kostnader genom att bland annat öka sin sortering. Det kan därför ses som överraskande att 

mängderna enligt plockanalysen är höga. Det skulle potentiellt bland annat kunna bero på att boende ej 

är medvetna om hur avfallstaxan är uppbyggd, eller att det ekonomiska incitamentet i att minska sina 

mängder ej är tillräckligt stort för de boende. Då kommunen bland annat ansåg att det var ett enkelt 

sätt att kommunicera genom att applicera vikttaxa så känns den första anledningen, att de boende ej 

skulle vara medvetna om att de betalar för sitt eget beteende, ej särskilt trolig. 
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Figur 2. Avfallsmängder per vecka och hushåll. Mängderna baseras på data från plockanalysen. 

 

Man kan även utläsa ur Figur 2 att det i samtliga kommuner slängs en större mängd avfall per vecka i 

hushåll i småhus jämfört med flerbostadhus. Samtidigt består enligt SCB ett hushåll i småhus  

i genomsnitt på riksnivå av 2,6 personer, medan ett hushåll i ett flerbostadshus i genomsnitt består  

av 1,9 personer (SCB, 2017d). Om man istället för att beräkna mängden per hushåll, beräknar 

mängden avfall som genereras per boende i de olika hushållstyperna, baserat på detta riksgenomsnitt, 

förändras då förhållandet i flera kommuner gällande vilken bostadstyp som generar mest avfall per 

vecka. I Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Vallentuna skulle då istället en boende 

i ett flerbostadshushåll slänga en större mängd avfall per vecka, jämfört med en boende i småhus. 

4.1.2 Vanligast hämtintervall 

I Tabell 4 visas en sammanställning över de vanligaste hämtintervallen för hushåll i småhus i 

respektive kommun. Sammanställningen är baserad på svar från intervjuer, samt kompletterad med 

svar via mail från samma personer som blev intervjuade i respektive kommun. Hämtintervallen 

används i rapporten för att beräkna vilken kostnad ett hushåll i småhus har i de olika kommunerna, för 

att undersöka om det finns något samband mellan avgiften och beteende och jämföra de olika 

kommunerna. Vidare används även informationen om hämtintervall för att beräkna vilken eventuell 

kostnadsbesparing i samband med att hushåll ansluter sig till matavfallsinsamlingen som är mest 

verklighetstrogen i varje kommun, genom att se om frekvensen av hämtningar förändras för de som 

ansluter sig. Även en jämförelse och diskussion mellan vilket hämtintervall som skulle vara möjligt att 

ha i respektive kommun baserat på mängder från plockanalysen, och det hämtintervall som är 

vanligast att använda enligt Tabell 4, görs i detta avsnitt.  

Tabell 4 presenterar både de vanligaste hämtintervallen som gäller om hushållet har ett osorterat 

abonnemang, och vilket hämtintervall som är vanligast då ett hushåll anslutit sig till matavfalls-

insamlingen och således har ett sorterat abonnemang. I vissa fall har kommunerna ej specificerat 

svaren gällande skillnader mellan sorterat och osorterat, och i dessa fall har då ett antal antaganden 

gjorts för att möjliggöra beräkningar. För Danderyd så gavs inget svar gällande vilket hämtintervall 

som är vanligast när boende sorterar ut sitt matavfall. I intervjun angav man dock att  

”ganska många gått över till varannan veckas-hämtning, men inte så många som vi trodde”.  

Eftersom det därmed är en del som gått över till denna hämtfrekvens, används den vid beräkningarna. 

Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp   V Va 

Småhus 7,51 6,04 6,83 7,70 8,00 3,23 9,93 6,27 7,37 

Flerbostadshus 3,18 5,12 4,14 6,17 4,68 2,94 3,99 5,11 6,30 
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Enligt svar från Järfälla är hämtning var tredje vecka den vanligaste hämtfrekvensen för hushåll i 

småhus. Enligt avfallstaxan måste dock kärl som innehåller matavfall, det vill säga kärl hos de 

abonnenter som har ett osorterat abonnemang, tömmas minst varannan vecka. Detta innebär därmed 

att det vanligaste hämtintervallet för hushåll som inte sorterar ut sitt matavfall måste vara differentierat 

från de som sorterar ut sitt matavfall, som i sådana fall har hämtning var tredje vecka. Dock saknas 

mer konkret information gällande vanligast hämtintervall, men för att senare i rapporten beräkna 

eventuell avgiftsskillnad, så antas att de med ett osorterat abonnemang har hämtning varannan vecka. 

Från Sollentuna erhölls inget svar gällande antalet gånger de som ej sorterar sitt matavfall väljer att få 

sitt kärl tömt, mer än att de ”på en generell nivå har mer avfall, vilket innebär att de måste dra ut 

kärlen oftare”. För beräkningen här används då ett intervall, som visar på kostnaden för ett osorterat 

abonnemang som har hämtning 52 gånger, vilket då skulle motsvara den högsta kostnaden, samt 

vilken den lägsta kostnaden skulle kunna bli för ett osorterat abonnemang, vilket då motsvarar 

hämtning 26 gånger.  

Enligt Tabell 4 är det i fyra av nio kommuner vanligast med hämtning en gång i veckan, medan det i 

två av nio kommuner är vanligast med hämtning varannan vecka, då hushållen i småhus har ett 

osorterat abonnemang. I Sollentuna och Järfälla erhölls ej svar gällande osorterat abonnemang, och i 

Sundbyberg är det obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall, och därför redovisas ej någon 

hämtfrekvens för osorterade abonnemang för dessa kommuner i tabellen. När hushållen har ett sorterat 

abonnemang är det vanligast i sex av nio kommuner att dessa har hämtning av avfallet varannan 

vecka, och i en kommun, Solna, där underlaget gällande antal småhus är lågt, har man svarat att man 

ej märkt någon skillnad i hämtfrekvens mellan de olika abonnemangstyperna. Från Danderyd har inget 

specifikt svar angetts för denna abonnemangstyp, och därför redovisas ej hämtfrekvens för dessa i 

tabellen, men för beräkningar kommer taxan gällande hämtning varannan vecka att användas. 

Tabell 4. Antal hämtningar per år för småhus som har ett osorterat respektive ett sorterat abonnemang. 

Uppgifterna baseras på svar från intervjuer med kontaktpersonerna i respektive kommun, samt genom 

mailkontakt med dessa. 

Abonnemang Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 

Osorterat 52 ggr 
Uppgift 

saknas 
52 ggr 

Uppgift 

saknas 
52 ggr 

Ej 

aktuellt 
52 ggr 26 ggr 26 ggr 

Sorterat 
Uppgift 

saknas 
18 ggr 26 ggr 26 ggr 52 ggr 26 ggr 26 ggr 26 ggr 26 ggr 

 

För flerbostadshus har det generella svaret från kommunerna i intervjuerna varit att hämtning en gång i 

veckan är vanligast, vilket är det lägsta tillåtna, förutom Solna som svarade att hämtning två gånger 

per vecka är vanligast, och Upplands Väsby där man saknade denna information. Vidare var 

hämtfrekvensen densamma oavsett om flerbostadshusen var anslutna till matavfallsinsamlingen  

eller ej. Man svarade att man snarare reglerar med antalet kärl utifrån avfallsmängderna, än genom 

ändringar i hämtfrekvens för denna bostadstyp. 
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Ekonomisk skillnad mellan hämtfrekvenser 

I följande del beräknas den ekonomiska skillnaden för ett hushåll med hämtning av restavfallet en 

gång i veckan, respektive en gång varannan vecka. Denna beräkning presenteras för att undersöka 

eventuella ekonomiska incitament för att förändra hämtfrekvensen, och genom att kombinera dessa 

resultat med de vanligaste hämtintervallen som tillämpas enligt kommunerna, kunna analysera det 

eventuella ekonomiska incitamentets påverkan. 

I Tabell 5 presenteras den årliga kostnaden för ett hushåll i småhus som ej sorterar, då hämtfrekvensen 

är 26 respektive 52 gånger per år med kärlstorleken 190 liter. Då det i intervjuer framkommit att man i 

flerbostadshus främst ändrar antalet kärl istället för att ändra hämtfrekvensen för att anpassa efter 

mängder, presenteras inget resultat för flerbostadshus i tabellen. I Sundbyberg är det ej möjligt för 

småhus som har kärl med en volym mindre än 660 liter att ha ett abonnemang med hämtning en gång i 

veckan, istället är den högsta hämtfrekvensen man kan välja 26 gånger per år. För Sundbyberg 

redovisas ej kostnader för hämtintervallen, då det enligt statistik erhållen från kommunen ej är många 

(endast cirka 2 procent) som har hämtning en gång i månaden. Det är därför ej lämpligt att jämföra vad 

en kostnadsbesparing för en övergång från hämtning varannan vecka till en gång i månaden skulle 

innebära, då det ej i dagsläget verkar särskilt troligt att hushållen väljer detta intervall. För Järfälla 

redovisas endast differensen mellan de två olika hämtfrekvenserna, och ej vilket hämtintervall som är 

vanligast då den informationen saknas. 

Tabell 5. Avgift för hushåll i småhus som ej är anslutna till matavfallsinsamlingen, då avfallet hämtas en gång i 

veckan respektive en gång varannan vecka, samt differensen mellan dessa två alternativ. 

 Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 

Kostnad 52 ggr 

[SEK] 
2 473 2 152* 3 437 3 346 2 156 

Ej 

möjligt 
2 311 2 435 2 697 

Kostnad 26 ggr 

[SEK] 
2 123 1 476* 1 982 3 086 1 372 2 422 1 571 1 655 1 800 

Differens  

[SEK] 
-350 -676 -1 455 -260 -784 - -740 -780 -897 

Differens  

[%] 
-14,2 -31,4 -42,3 -7,8 -36,4 - -32,0 -32,0 -33,3 

Vanligast 

hämtintervall 
52 

Uppgift 

saknas 
52 

Uppgift 

saknas 
52 26 52 26 26 

*140-literskäl 

Om man i Tabell 5 jämför den procentuella minskningen i kostnad per hushåll för de kommuner där 

veckohämtning är vanligast med de kommuner där hämtning av restavfallet varannan vecka är 

vanligast, går det ej att se något tydligt mönster gällande att ett högt ekonomiskt incitament jämfört 

med de andra kommunerna, resulterar i ändring av hämtfrekvens. Detta då de två kommuner som 

uppvisar de högsta procentuella skillnaderna, Lidingö med drygt 42 procent samt Solna med drygt  

36 procent, har angett att det vanligaste hämtintervallet för småhus är varje vecka. Lidingö är även den 

kommun där ändring av hämtfrekvens ger högst skillnad mätt i kronor, med en skillnad på närmare  

1 500 kronor årligen mellan dessa två hämtfrekvenser. De två kommuner som har de lägsta 

differenserna är de två kommuner, Danderyd och Sollentuna, som applicerar en viktavgift beroende av 

mängden avfall som de boende slänger. För Sollentuna finns det dock ingen information gällande 

vilket hämtintervall som är det vanligaste, medan det i Danderyd är vanligast med hämtning varje 

vecka för de med osorterat abonnemang. 
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Det är även intressant att utläsa att det i både Täby och Upplands Väsby innebär en minskning på  

32 procent, och en snarlik summa mätt i kronor vid byte av hämtfrekvens, men att de vanligaste 

hämtintervallen är en gång i veckan för Täby jämfört med varannan vecka i Upplands Väsby.  

En faktor som kan göra det problematiskt att se samband mellan den ekonomiska differensen mellan 

kommunerna och hämtfrekvensen, är att en viss summa som jämfört med andra kommuner kan anses 

vara hög, som i fallet Lidingö, kanske för de boende som bor i den kommunen ej reflekteras över  

som en stor summa. Om man då jämför med en kommun där en summa, som jämförelsevis med andra 

kommuner är lägre, så kanske denna summa ändå för de boende i den kommunen reflekteras över som 

en stor summa. Därför blir det svårt att säga att det finns en viss gräns för det ekonomiska incitamentet 

som gäller för alla, både procentuellt och i kronor, där de boende väljer att övergå till hämtning med 

en lägre frekvens, baserat på de resultat som presenterats i Tabell 5. 

Om man skall spekulera i faktorer som skulle kunna vara anledningar till att en liknande procentuell 

minskning ger olika resultat mellan kommunerna kan det bland annat vara skillnader i hur insatta de 

boende är i avfallstaxan, det vill säga om de har vetskap om hur kostnaden förändras vid förändrat 

hämtintervall, kombinerat med hur stor betydelse det ekonomiska incitamentet har för de boende. Den 

sistnämnda faktorn gör troligen störst skillnad mellan kommuner med stor skillnad på inkomstnivå 

mellan sig. En annan faktor som påverkar kan även vara den signal som kommunen sänder till de 

boende gällande vilken hämtfrekvens man kommunicerar att man önskar att de boende väljer. 

I Järfälla och Sollentuna används behovshämtning för småhus, vilket för boende i Järfälla innebär att 

kärlet måste tömmas minst varannan vecka då matavfall ej sorteras ut, alternativt att kärlet för 

restavfall töms minst sex gånger per år om matavfall sorteras ut. I Sollentuna finns inget krav gällande 

hur många gånger som kärlet måste tömmas. Då de boende betalar en avgift per hämtning, har man 

möjlighet att påverka sina kostnader genom att sortera ut förpackningar och matavfall, och följaktligen 

ha tömning av kärlen färre gånger. I Upplands Väsby har man som boende i småhus möjlighet att ha 

en låg hämtfrekvens av sitt restavfall, upp till var åttonde vecka, om man sorterar ut sitt matavfall. 

Detta anser man från kommunens sida sänder en signal till de boende gällande avfallsmängder, och att 

det lönar sig att generera mindre mängder avfall. Att man sänder den signalen skulle kunna vara en 

anledning som bidrar till att man i Upplands Väsby, enligt Tabell 5, uppnått att det vanligaste 

hämtintervallet är varannan vecka för de som har ett osorterat abonnemang. 

Flera av kommunerna; Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, har i intervjuerna svarat att de vill styra 

mot att boende i småhus skall välja att ha hämtning av restavfallet varannan vecka. Dock visar 

resultaten ovan att det i Danderyd, Lidingö och Täby är en minoritet av de med osorterat abonnemang 

som har hämtning varannan vecka, och att kommunen således inte lyckats styra mot det önskade. 

Samtliga dessa tre kommuner resonerar i intervjuerna kring att orsaker till detta är att det är en vanesak 

att ha hämtning varje vecka, att man som boende ej ser över sitt abonnemang, samt att det är en 

bekvämlighet att ha den tjänsten. Man tror även att många av hushållen nog uppfattar det som en så 

liten ekonomisk skillnad mellan att få restavfallet hämtat varje eller varannan vecka, så att många 

boende därför anser sig kunna betala den högre kostnaden för bekvämligheten. 

Även i Vallentuna resonerar man kring att bekvämlighet och för låg ekonomisk skillnad kan vara 

orsaker till att inte fler valt att byta till hämtning varannan vecka, och vill därför försöka höja 

kostnaden för de som väljer att ha veckotömning. Här har man dock enligt Tabell 5 lyckats uppnå att 

en majoritet av de boende i småhus nu har hämtning varannan vecka, trots att man jämfört med 

exempelvis Lidingö ger ett lägre ekonomiskt incitament. Detta tyder på att det är något annat som 

påverkat att majoriteten i Vallentuna har hämtning varannan vecka, vilket exempelvis skulle kunna 

vara att värdet av dessa kronor skiljer sig i kommunerna, i enlighet med det tidigare presenterade 
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resonemanget. Det kan även vara skillnader i arbetssättet hos kommunerna som påverkar resultaten. 

De boende i Vallentuna som ansluter sig till matavfallsinsamlingen får automatiskt en ändring i sitt 

abonnemang till hämtning varannan vecka, vilket man skulle kunna tänka sig sänder ut en signal till 

alla att det är ett önskvärt abonnemang. Dock är det endast en spekulation om detta kan tänkas vara 

något som påverkar, då det skulle kräva att övriga hushåll är så pass insatta i avfallstaxan eller 

information som sänds ut, att de är medvetna om hämtintervallen som råder i kommunen, vilket är 

högst tveksamt då man svarade att man överlag tror att de boende inte är så medvetna om avfallstaxan. 

Det är också intressant att se samband mellan vilket det vanligaste hämtintervallet är i respektive 

kommun och vilken mängd avfall som slängs per hushåll och vecka. De fyra kommunerna där 

hämtning varje vecka är vanligast placerar sig enligt resultat från plockanalysen på plats fyra, sex, åtta 

och nio, där plats nio innebär störst mängd avfall per vecka. Detta samtidigt som de tre kommuner 

som uppgett att hämtning av restavfall varannan vecka är vanligast placerar sig på plats ett, tre och 

fem. Detta visar således, om än något svagt, på ett samband mellan att de som har hämtning mer ofta, 

genererar mer avfall per vecka. Dock är det svårt att fastställa om de har hämtning så ofta just för att 

de genererar så mycket avfall att de inte kan ha en lägre hämtfrekvens, eller om det möjligen skulle 

kunna vara så att man genom att ha hämtning mer ofta möjliggör att kunna slänga mer avfall, och 

därför behöver tänka mindre på exempelvis avfallsminimering.  

De vanligaste hämtintervallen som används behöver ej motsvara den hämtfrekvens som egentligen är 

optimal, baserat på mängden avfall som slängs i ett hushåll per vecka enligt plockanalysen. Man kan 

även skildra ett potentiellt scenario för det mest lämpliga hämtintervallet för ett hushåll i respektive 

kommun baserat på mängden avfall enligt plockanalysen omvandlat
1
 till en volym, i kombination med 

de tillåtna hämtintervallen i varje kommun som står beskrivet i respektive avfallstaxa. Resultaten från 

denna beräkning visar då att hushåll i Sundbyberg har så låga mängder att det vore möjligt att ha 

hämtning av restavfallet var femte vecka, vilket bäst jämfört med erbjudna, tillåtna hämtfrekvenser 

enligt kommunens taxa motsvarar hämtning en gång i månaden. Under detta avsnitt visas kostnaderna 

för osorterat abonnemang, och då det är obligatoriskt att vara ansluten till matavfallsinsamlingen i 

Sundbyberg kan detta resultat därmed bli något missvisande. Detta då övriga kommuner, förutom 

Sollentuna där hushållen har behovshämtning, inte tillåter hämtning av osorterat avfall så sällan.  

Även Upplands Väsby uppvisade nämligen enligt denna beräkning en så låg mängd avfall att det 

potentiellt skulle vara möjligt att samla tre veckors avfall i ett kärl, men då föreskrifterna i kommunen 

ej tillåter hämtning av osorterat restavfall mer sällan än varannan vecka, skulle det inte vara möjligt att 

ha hämtning var tredje vecka. 

Täby, vilken är den kommun där hushåll i småhus slänger störst mängd avfall, skulle enligt en sådan 

beräkning inte kunna ha hämtning mer sällan än varje vecka, på grund av de stora mängderna avfall. 

De andra kommunerna som svarat att hämtning varje vecka är vanligast; Danderyd, Lidingö och 

Solna, skulle enligt denna beräkning teoretiskt ha möjlighet att samla två veckors avfall i ett  

190-literskärl innan tömning skulle krävas. Det skulle således vara möjligt även i dessa kommuner, 

utan att hushållen behöver sortera ut sitt matavfall, att ändra till en annan hämtfrekvens. 

                                                           
1 Mängderna rest- och matavfall i soppåsen enligt plockanalysen omvandlas till en volym i enlighet med värden för volymvikter från  

Avfall Sverige, och fyllnadsgraden på kärlen antas för beräkningarna vara 100 %. Enligt Avfall Sverige är volymvikten för brännbart 

restavfall utan matavfall 80 kg/m3, och för matavfall är volymvikten 300 kg/m3. Detta ger att 1 kg brännbart restavfall utan matavfall upptar 

en volym på 12,5 liter, medan 1 liter matavfall motsvarar 3,3333 liter.  

Enligt dessa värden på volymvikt beräknas den volym som ett hushåll i respektive kommun genererar under en vecka, och sedan  

divideras kärlstorleken 190 liter med denna volym i samtliga kommuner förutom Järfälla där kärlstorleken 140 liter används, för att erhålla 

hur ofta det krävs tömning av kärlet. 
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4.1.3 Årsavgift för småhus 

I följande avsnitt presenteras den årliga kostnaden för ett hushåll i småhus i respektive kommun, 

baserat på information gällande vilket hämtintervall som är vanligast för de hushåll som inte är 

anslutna till matavfallsinsamlingen. Denna information ligger till grund för senare beräkningar 

gällande den ekonomiska besparingspotentialen som finns för ett hushåll då det ansluter sig till 

matavfallsinsamlingen. 

I Figur 3 redovisas grundavgiften, hämtavgiften som är beroende av kärlstorlek och hämtfrekvens, 

samt viktavgift för de kommuner som tillämpar en sådan taxa. I det gällande taxedokumentet för Solna 

återfinns ej en separat grundavgift, utan den kostnad som där presenteras beror på kärlstorlek och 

hämtfrekvens. I Danderyd beskrivs grundavgiften som beroende av behållarvolym och hämtintervall, 

varför den i diagrammet nedan borde likställas med en hämtavgift, då hämtavgift i diagrammet kan 

tänkas motsvara en rörlig avgift som är möjlig för de boende att påverka beroende av deras beteende.  

Kostnaden för Järfälla baseras på hämtning varannan vecka, och kostnaden för Sollentuna baseras på 

hämtning varje vecka. Järfälla har gett information om att vanligast hämtintervall för småhus är 

varannan eller var tredje vecka, och inte specificerat om detta endast gäller för de som sorterar ut 

matavfall eller ej. För beräkningar tolkas denna information som att det vanligaste hämtintervallet är 

varannan vecka, då var tredje vecka inte är möjlig att välja då man ej är ansluten till 

matavfallsinsamlingen. Sollentuna gav information om att de som ej är anslutna ”har hämtning oftare 

än de som är anslutna, som har ungefär varannan vecka”. För Sollentuna skulle kostnaden alltså i detta 

fall kunna tänkas vara något för hög, då det inte är säkert att dessa hushåll verkligen har hämtning en 

gång i veckan. Skillnaden i hämtning varje och varannan vecka i Sollentuna är 260 kronor på ett år, 

vilket gör att boende i kommunen fortfarande skulle ha näst högst kostnad jämfört med andra 

kommuner, även om dessa hushåll endast har hämtning varannan vecka. 

 

 

Figur 3. Årlig avgift för ett hushåll i småhus i respektive kommun, som ej är anslutet till matavfallsinsamlingen. 

Avgiften baseras på att hushållen har det hämtintervall som tidigare redovisats som vanligast i kommunen. 
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Flera kommuner; Danderyd, Järfälla och Sundbyberg, svarade i intervjuerna att det nog generellt kan 

uppfattas som att sophämtningsavgiften är ganska låg, att den jämfört med många andra 

hushållsutgifter är ganska liten. Uppfattningen enligt Danderyd är att många boende nog ej är så 

brydda och insatta i sin sophämtningsavgift då kostnaden är så pass låg, vilket även var en liknande 

kommentar från Järfälla, som dock påpekar att det främst är en spekulation då man ej gjort 

undersökningar i frågan. En kommentar från Sundbyberg var att man tror att avfallstaxan generellt 

fortfarande är för låg för användas som en motivation för de boende till att ändra sina vanor gällande 

kärlstorlek och liknande, att många nog gärna betalar några hundralappar extra för att ha större kärl.  

4.1.4 Årsavgift för flerbostadshus 

Den årliga kostnaden för ett flerbostadshus i respektive kommun, som ej är ansluten till 

matavfallsinsamlingen presenteras i detta avsnitt. För beräkningen antas det att ett flerbostadshus 

består utav 50 hushåll, och att avfallsgenereringen enligt en schablonvolym från  

Avfall Sverige (2009b) är 85 liter per hushåll och vecka, varav 65 liter antas vara restavfall och 20 liter 

antas vara matavfall. Kostnaden baseras sedan på antalet kärl som krävs för den totala volymen, vilket 

enligt beräkningen
2
 är sju stycken, dimensionerat för hämtning en gång i veckan i samtliga kommuner 

förutom Solna. Denna hämtfrekvens har valts utifrån svar från kommunerna gällande vanligast 

hämtintervall för flerbostadshus. I Solna är hämtning två gånger per vecka vanligast för 

flerbostadshus, och därmed har kostnaden för detta enligt kommunens avfallstaxa använts för 

beräkningarna. I beräkningen för Solna används då att fyra kärl istället för sju kärl behövs, då tömning 

av dem sker oftare. 

I Tabell 6 visas de årliga kostnaderna i respektive kommun då matavfallet ej sorteras ut. Tabellen 

presenterar grundavgiften per hushåll, avgiften för 7 kärl, samt viktavgift
3
 för de kommuner som 

tillämpar det. Den kommun där hushåll i flerbostadshus har den högsta kostnaden är Sollentuna, där 

kostnaden är mer än dubbelt så hög jämfört med den kommun med lägst kostnad, vilken är Danderyd. 

Sollentuna och Danderyd som använder vikttaxa, visar således på vitt skilda resultat, då de 

representerar ytterligheterna gällande kostnader. Detta beror bland annat på att mängden avfall som 

slängs i Sollentuna per hushåll är dubbelt så hög som i Danderyd, men även att man i Sollentuna även 

har den högsta grundavgiften per hushåll medan Danderyd ej har någon utpräglad grundavgift alls.  

Tabell 6. Årlig avgift för 50 hushåll i flerbostadshus, samt avgift per hushåll, som ej är anslutna till 

matavfallsinsamlingen. Uppgifterna baseras på information från avfallstaxan i respektive kommun. 

 
Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 

Grundavgift - 20 500 29 550 42 000 - 17 450 24 650 37 750 23 750 

7 st kärl* 16 317 36 120 36 295 3 640 77 459 55 741 32 564 34 580 43 624 

Viktavgift 24 804 - - 48 126 - - - - - 

Totalt  

[SEK] 
41 121 56 620 65 845 93 766 77 459 73 191 57 214 72 330 67 374 

Avgift  

per hushåll 

[SEK] 

822 1 132 1 317 1 875 1 549 1 464 1 144 1 447 1 347 

* I Solna används fyra kärl i beräkningen istället för sju kärl 

                                                           
2 Den totala volymen för 50 hushåll baserat på schablonvolymen blir 4 250 liter avfall i veckan, varav 3 250 liter är restavfall och 1 000 liter 

är matavfall För att erhålla antalet kärl som krävs för volymen 4 250 liter divideras avfallsmängden med kärlstorleken, som för samtliga av 

de undersökta kommunerna är 660 liter. För ett osorterat abonnemang krävs det således 6,43 stycken kärl, vilket avrundas uppåt  

till 7 stycken kärl. För beräkningen när hushållen antas sortera ut allt matavfall krävs det 5 kärl med en volym av 660 liter för restavfallet, 

samt 8 kärl med en volym på 140 liter för matavfallet.  
 

3 För de kommuner där vikttaxa appliceras baseras mängden avfall på data från plockanalysen, och avgiften per år beräknas genom: 

50 hushåll*mängd avfall av de olika fraktionerna/hushåll/vecka*52 veckor*viktavgift för de olika fraktionerna,  
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Jämförelsevis är kostnaden per hushåll lägre i flerbostadshus än för ett hushåll i småhus i samtliga 

kommuner. Dock så ingår det oftast fler tjänster i grundavgiften för småhus, exempelvis gällande 

farligt avfall och elavfall vilket presenteras i avsnitt 4.3 och 4.4. Det kan även tänkas vara svårare  

att ändra beteendet hos de boende i flerbostadshus genom ekonomiska incitament, då de  

troligtvis generellt inte är lika medvetna om kostnaden för sophanteringen då hushållen inte själva 

direkt betalar avfallsavgiften, och ej heller har lika stor möjlighet att påverka val av hämtintervall, 

kärlstorlek och så vidare, som ett hushåll i ett småhus har.  

Genom att visa kostnaden enligt en schablonvolym, finns ett problem att kostnaden ej speglar  

den verkliga då mängden ej helt motsvarar den reella. Det innebär även att det ej heller skulle  

finnas incitament att minska volymen avfall, om dimensioneringen ändå beräknas enligt schablonen.  

Man kan istället beräkna hur många kärl som behövs baserat på mängden avfall som slängs per hushåll 

enligt plockanalysen, vilket bättre skulle motsvara en kostnad som föreningen skulle behöva betala  

om kärlen anpassades till respektive kommuns mängder. Mängden avfall per hushåll omvandlas 

därmed till en volym baserat på volymvikter från Avfall Sverige. 

Resultaten visar då på att antalet kärl som behövs för en förening som ej är ansluten till 

matavfallsinsamlingen varierar mellan tre stycken i Danderyd och Täby, till fem stycken i Sollentuna 

och Vallentuna, till skillnad från de sju kärl som behövs enligt schablonvolymen. Även i Sundbyberg 

skulle tre kärl behövas, men då det är obligatoriskt för hushållen i denna kommun att sortera ut sitt 

matavfall, är det missvisande att ta med denna kommun i beräkningarna gällande osorterat 

abonnemang. I Solna skulle det behövas två kärl eftersom det där antas vara hämtning av avfallet två 

gånger i veckan, och att fler kärl således ej behövs eftersom de töms oftare än i de andra kommunerna. 

Sammantaget skulle kostnaderna alltså ej behöva vara så höga som presenterats i Tabell 6 om man 

istället för en schablonvolym utgick från de egentligen mängderna i respektive kommun.  

Samtliga kommuner skulle visa på lägre kostnader om man anpassade kärlantalet efter detta 

beräkningssätt istället. Största skillnaden skulle ses i Solna, där man teoretiskt med detta 

beräkningssätt skulle kunna halvera antalet kärl, och således även halvera den årliga kostnaden.  

4.2 Matavfall 

I följande avsnitt görs beräkningar gällande hushållens avgift då de ansluter sig till 

matavfallsinsamlingen, och eventuell årlig besparing för hushållen. Vidare redovisas även vilka 

anslutningsgrader till matavfallsinsamlingen de olika kommunerna har för respektive hushållstyp, 

samt de mängder matavfall som årligen samlas in i respektive kommun. Även de mängder av 

matavfall som slängs i soppåsen i de olika hushållstyperna enligt plockanalysen presenteras. 

Sammanfattningar av det som framkommit i intervjuer med kommunerna gällande deras arbete med 

matavfallsinsamlingen redovisas, och följs av en analys och diskussion gällande hur de olika 

arbetssätten kan tänkas påverka resultaten. 

4.2.1 Taxor och ekonomisk besparingspotential 

Nedan följer en redovisning av potentiella ekonomiska skillnader i årlig avgift för ett hushåll som ej är 

anslutet till matavfallsinsamlingen, respektive ett hushåll som är anslutet, i de olika kommunerna. 

Detta redovisas för både småhus och för flerbostadshus. 
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Småhus 

Den årliga kostnaden för ett hushåll i småhus som är ansluten till matavfallsinsamlingen beräknas
4
 och 

presenteras i Tabell 7 samt illustreras i Figur 4. Den baseras på de vanligaste hämtintervallen som 

redovisats i kommunerna, och att de vanligaste hämtintervallen förändras då ett hushåll går från  

ett osorterat abonnemang till ett sorterat abonnemang. I diagrammet framgår att Järfälla är den 

kommun där ett hushåll får den lägsta årliga kostnaden då det anslutit sig till matavfallsinsamlingen. 

Anledningar till att kostnaden är lägst i Järfälla kan bland annat vara att en mindre kärlstorlek jämfört 

med andra kommuner antas vara den vanligaste och således används för beräkningarna, samt att 

hämtfrekvensen, var tredje vecka för restavfallet, är lägre än i alla andra kommuner. Järfälla är den 

kommun där kostnaden är lägst för hushållen även innan de ansluter sig till matavfallsinsamlingen, 

enligt de förutsättningar som presenterats i avsnitt 4.1.3. Den kommun där ett hushåll har den högsta 

kostnaden är Sundbyberg, där den årliga kostnaden är mer än dubbelt så hög som i Järfälla. 

 

Figur 4. Årlig avgift för ett hushåll i småhus, då det ej är anslutet till matavfallsinsamlingen, respektive då  

det är anslutet. Avgifterna baseras på de hämtintervall som angetts vara vanligast i kommunen för de två  

olika scenarierna, det vill säga hämtintervallen behöver ej vara samma för de hushåll som ej är anslutna  

och de som är anslutna. 

 

Tabell 7 visar att den största ekonomiska skillnaden då ett hushåll övergår från ett osorterat till ett 

sorterat abonnemang, med den skillnad i hämtfrekvens som uppgetts som vanligast, sker i Lidingö där 

man får en årlig besparing på 1455 kronor. Detta motsvarar även den högsta procentuella minskningen 

av de undersökta kommunerna. I Lidingö utgörs skillnaden ej av att man får ett avdrag på 

grundavgiften, utan istället är det en förändrad hämtfrekvens som gör att kostnaden blir lägre. I Solna 

och Sundbyberg blir det ej någon ekonomisk skillnad då man uppgett att hämtfrekvensen ej förändras, 

samt att inget avdrag på grundavgiften ges i dessa kommuner. I Upplands Väsby ökar kostnaden med 

5 kronor då hushållen väljer hämtning av matavfall varannan vecka, då hushåll som ansluter sig får en 

rabatt, men sedan betalar en avgift för hämtningen, vilket totalt resulterar i en liten ökad kostnad. 

                                                           
4 För beräkningarna antas att 100 % av det matavfall som fanns kvar i säck- och kärlavfallet enligt plockanalysen sorteras ut, vilket är ett 

antagande som är viktigt för beräkningar med vikttaxa. Beräkningen baseras på grundavgift, hämtavgift för restavfallskärl för det 

hämtintervall som är vanligast för hushåll anslutna till matavfallsinsamlingen enligt kommunerna, samt eventuell hämtavgift för 

matavfallskärl. För de kommuner som använder viktavgift baseras denna på den mängd restavfall som slängs per hushåll i de olika 

kommunerna enligt plockanalysen, samt den mängd matavfall som slängdes i soppåsen enligt plockanalysen, men som i beräkningen antas 

sorteras ut. I samtliga kommuner används 190-literskärl för restavfallet förutom i Järfälla där 140-literskärl används. För matavfallet används 

i beräkningarna en kostnad beräknad på hämtning varannan vecka, i 140-literskärl för samtliga kommuner. 
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Om hämtfrekvensen istället antas vara oförändrad, det vill säga att hushållen har kvar den 

hämtfrekvens som antogs vara vanligast för hushåll med osorterat abonnemang, så blir resultaten 

något annorlunda, och även dessa redovisas i Tabell 7. Eventuell avgiftsminskning beror då endast på 

om kommunerna ger något avdrag på antingen grundavgiften eller den rörliga avgiften. För Lidingö, 

som i det första scenariot hade den största minskningen, får hushållen i småhus här istället en 

oförändrad avgift, det finns alltså inget ekonomiskt incitament att endast ansluta sig utan den 

ekonomiska besparingen för hushåll i Lidingö är beroende av att hämtfrekvensen även förändras. 

Även för Danderyd, Järfälla, Sollentuna och Täby blir den ekonomiska skillnaden mindre då det bara 

är avdraget som tas i beaktning, där Sollentuna och Järfälla dock visar på de högre procentuella 

besparingarna av dessa fyra kommuner. 

Tabell 7. Årlig avgift för ett hushåll i småhus om det ej är anslutet till matavfallsinsamlingen, respektive då det 

är anslutet, samt skillnaden mellan dessa två alternativ redovisat i kronor och procent.  

 
Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 

Avgift,  

ej anslutet 

[SEK] 

2 473 1 476 3 437 3 346 2 156 2 422 2 311 1 655 1 800 

Avgift, anslutet  

[SEK] 
1 574 968 1 982 2 176 2 156 2 422 1 475 1 660 1 550 

Differens vid 

vanligast 

hämtfrekvens 

[SEK] 

-899 -508 -1 455 -1 170 0 0 -836 +5 -250 

Differens  

[%] 
-36,4 -34,4 -42,3 -35,0 0,0 0,0 -36,2 0,3 -13,9 

Differens utan 

förändrad 

hämtfrekvens 

[SEK] 

-300 -300 0 -910 0 0 -193 +5 -250 

Flerbostadshus 

I Figur 5 illustreras den totala kostnaden för 50 hushåll då matavfallet ej sorteras ut, respektive då det 

sorteras ut, enligt beräkningar med schablonvolymen
5
. Därefter presenteras den procentuella 

skillnaden i Tabell 8. Ur figuren kan det utläsas att den högsta kostnaden efter att hushållen anslutit sig 

till matavfallsinsamlingen fortfarande är i Sollentuna, där kostnaden för 50 hushåll enligt 

beräkningarna skulle vara drygt 80 000 kronor per år. Detta är mer än dubbelt så mycket som i den 

kommun med lägst kostnad, vilket är Danderyd, där den årliga kostnaden är cirka 30 000 kronor. 

Dessa kommuner är även de kommuner som har högst respektive lägst kostnad då hushållen ej är 

anslutna till matavfallsinsamlingen. Det intressanta är att de båda använder vikttaxa, men en större 

besparingspotential finns för hushållen i Danderyd eftersom vikttaxan här är differentierad, vilket 

innebär en lägre kostnad per kilogram matavfall jämfört med restavfall. Detta jämförs med Sollentuna, 

där det inte blir en lägre viktavgift då hushållen sorterar ut sitt matavfall, eftersom det är samma 

kostnad per kilogram oavsett om det är matavfall eller restavfall. 

                                                           
5 Antalet kärl som behövs enligt schablonvolymen beräknas på samma sätt som i avsnitt 4.1.4. Det krävs 5 kärl för restavfallet, samt 8 kärl 

för matavfallet, för samtliga kommuner utom Solna. Enligt kontakt med Solna så är den vanligaste hämtfrekvensen två gånger per vecka,  

och således används i beräkningarna att ett lägre antal kärl krävs, eftersom schablonvolymen är densamma i beräkningen. I Solna används för 

beräkningarna därför 3 kärl för restavfallet, medan det för matavfallet förblir oförändrat, med 8 kärl.  

För de kommuner som tillämpar vikttaxa används den mängd rest- och matavfall som redovisats i plockanalysen, och alltså ej 

schablonvolymerna omvandlade till vikter. För beräkningarna antas att 100 % av det matavfall som fanns kvar i säck- och kärlavfallet enligt 

plockanalysen sorteras ut, vilket är ett antagande som är viktigt för beräkningar med vikttaxa. 
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Figur 5. Jämförelse av den totala årliga avgiften för 50 hushåll i flerbostadshus som är anslutna, respektive ej 

anslutna till matavfallsinsamlingen. Uppgifterna baseras på beräkningen med en schablonvolym gällande 

veckogenerering av avfall per hushåll. 

I Tabell 8 presenteras även den procentuella skillnaden, vilken visar att kostnaden minskar i samtliga 

kommuner enligt dessa beräkningar då hushållen börjar sortera ut allt det matavfall som finns  

i soppåsen. Den största procentuella minskningen återfinns i Järfälla (-30,6 %), medan den minsta 

procentuella minskningen sker i Lidingö (-10,8 %). I Järfälla erhålls ett avdrag på grundavgiften, 

samtidigt som antalet kärl för restavfall kan minskas och således innebära en kostnadsminskning, i 

kombination med att hämtning av matavfall sker kostnadsfritt. I Lidingö erhålls inte avdrag på 

grundavgiften då hushåll ansluts till matavfallsutsortering utan avgiften kan endast bli lägre genom  

att antalet kärl blir färre, samtidigt som hämtning av matavfall sker till en kostnad.  

Denna kombination är anledningen till att den totala minskningen ej blir lika stor här, speciellt då 

beräkningen utgörs av en schablonvolym vilket således ej tar hänsyn till de faktiska mängderna i de 

respektive kommunerna. Potentiellt skulle det ju kunna vara så att föreningar i kommuner där 

kostnaderna förändras beroende på hur antalet kärl förändras, arbetar extra mycket för att minska 

mängderna och således ej behöver lika många kärl som schablonvolymen antyder, och således kan ha 

en större minskning än vad som här presenteras. 

Tabell 8. Sammanställning av årliga avgiften för 50 hushåll i flerbostadshus, då hushållen ej är anslutna, 

respektive är anslutna, till matavfallsinsamlingen, samt skillnaden mellan dessa två alternativ, redovisad i 

kronor och procent. Uppgifterna baseras på beräkningen med en schablonvolym av avfall per hushåll. 

 
Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 

Avgift, 

ej anslutna 

[SEK] 

41 121 56 620 65 845 93 766 77 459 73 191 57 214 72 330 67 374 

Avgift, 

anslutna 

[SEK] 

29 694 39 300 58 755 81 136 58 094 57 265 44 875 58 270 52 410 

Differens 

[SEK] 
-11 427 -17 320 -7 090 -12 630 -19 365 -15 926 -12 339 -14 060 -14 964 

Differens 

per hushåll 

[SEK] 

-229 -346 -142 -253 -387 -319 -247 -281 -299 

Differens  

[%] 
-27,8 -30,6 -10,8 -13,5 -25,0 -21,8 -21,6 -19,4 -22,2 
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En jämförelse mellan småhus och flerbostadshus visar att det sker en kostnadsminskning i samtliga 

kommuner då hushåll i flerbostadshus ansluts till matavfallsinsamlingen, till skillnad från småhusen  

då det i vissa kommuner blir en oförändrad avgift och i en kommun till och med en ökning.  

Däremot visar resultaten på att det finns en större procentuell minskning i småhusen än i 

flerbostadshusen, då den största skillnaden för småhus sker i Lidingö med strax över 42 procent 

minskad avgift, jämfört med i flerbostadshus där den största minskningen ses i Järfälla med drygt  

30 procent. I de tre kommunerna där småhusen får en oförändrad alternativt ökad kostnad vid 

anslutning är det en större procentuell minskning i flerbostadshusen jämfört med småhusen, för 

samtliga övriga kommuner är den procentuella minskningen större i småhusen än i flerbostadshusen. 

Det är även intressant att notera att Lidingö som är den kommun som för småhus uppvisar den största 

skillnaden mellan osorterat och sorterat abonnemang i scenariot där vanligast hämtintervall används, 

enligt Tabell 8 har den lägsta skillnaden gällande flerbostadshus. 

Man skulle kunna ifrågasätta om denna beräkningsmetod, baserad på schablonvolym, är helt korrekt 

att använda för att se besparingspotentialen. För bland annat Sundbyberg överensstämmer inte alls 

schablonvolymen på 20 liter matavfall kvar i soppåsen, som skulle kunna sorteras ut och således 

minska antalet kärl som krävs. Då man redan har obligatorisk utsortering visar resultatet från 

plockanalysen att den mängd matavfall som slängs i soppåsen per hushåll inte motsvarar 20 liter, utan 

snarare cirka 2 till 3 liter per hushåll, om man beräknar enligt volymvikten för matavfall från  

Avfall Sverige. Om man istället för att använda schablonvolymen vid beräkning av kostnaden för 

hushåll i flerbostadshus med sorterade abonnemang använder volymvikten som presenterades i avsnitt 

4.1.4, erhålls lägre kostnader i samtliga kommuner förutom Vallentuna där kostnaden är densamma för 

båda beräkningsmetoderna. Dock är den procentuella besparingen större i samtliga kommuner förutom 

Sollentuna då schablonvolymen används för beräkningen. 

Den lägsta kostnaden för 50 hushåll som är anslutna till matavfallsinsamlingen ses då, i likhet med 

beräkningarna ovan som redovisats i Figur 5 och Tabell 8, i Danderyd. Den högsta kostnaden återfinns 

i Sollentuna för båda beräkningsmetoderna. Dock är det i vissa kommuner, som Sundbyberg  

och Solna, stora skillnader beroende på vilken beräkningsmetod man använder. Här skiljer det nära 

16 000 respektive 20 000 kronor för sorterade abonnemang, beroende på om schablonvolym eller 

volymvikt används för beräkningar. Anledningen till att just dessa kommuner, samt även Lidingö, 

visar störst skillnad mellan de olika beräkningssätten, är för att hushållen i dessa föreningar inte får 

någon annan typ av avdrag än en lägre kostnad vid färre kärl, jämfört med andra kommuner som även 

får avdrag på grundavgift eller liknande. Det kan alltså tänkas att de föreningar som vill uppnå större 

besparingar i dessa kommuner måste vara mer insatta i mängden avfall som genereras bland hushållen, 

för att bättre anpassa antalet kärl och således lyckas minska kostnaderna. 

4.2.2 Grad av matavfallsutsortering 

I följande avsnitt presentas anslutningsgrad till matavfallsinsamling i de olika kommunera, för både 

småhus och flerbostadshus. Vidare presenteras de mängder matavfall som enligt plockanalysen slängs 

i soppåsen för de olika bostadstyperna per hushåll. Denna statistik, i kombination med statistik över 

separat insamlade mängder matavfall används för att även kunna presentera hur mycket matavfall  

som slängs per år per boende, både genom den önskade separata insamlingen samt i soppåsen.  

Detta görs för att möjliggöra en analys av eventuella skillnader mellan kommuner gällande arbete med 

att även minska matsvinn, och inte enbart se hur mycket som samlas in. Enligt avfallshierarkin är det 

allmänt mer fördelaktigt ur en miljösynpunkt att minimera uppkomsten av avfall, jämfört  

med energiutvinning. I denna del av avsnittet separeras ej de två boendetyperna, då statistiken ej gör 

det möjligt att särskilja dem åt.  
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Anslutningsgrad 

I Tabell 9 presenteras den andel av hushållen i respektive kommun som är anslutna till 

matavfallsinsamlingen, baserat på de olika hushållstyperna. Informationen är erhållen genom 

mailkontakt med kommunerna, men vilket datum de olika anslutningsgraderna gäller är inte 

specificerat. Den aktuella tidsperioden kan därför skilja mellan kommunerna, vilket kan påverka 

anslutningsgraden, om exempelvis en kommun redovisat statistik från årsskiftet, och en annan 

kommun redovisat dagsaktuell statistik. Det skulle kunna tänkas att anslutningsgraden påverkas under 

en sådan period motsvarande några månader, och olika mycket beroende på hur länge 

matavfallsinsamling varit möjlig i kommunen. Dock antas den påverkan i denna rapport vara så pass 

liten att den presenterade informationen ändå kan användas för analys och diskussion.  

Undantaget Sundbyberg som har ett obligatorium för boende att sortera ut sitt matavfall och således en 

100-procentig anslutningsgrad för småhus, visar Tabell 9 att Sollentuna har den högsta 

anslutningsgraden för småhus, där omkring 93 procent av hushållen har ett sorterat abonnemang.  

Den lägsta andelen för småhus återfinns i Upplands Väsby, där 23 procent av hushållen är anslutna. 

För flerbostadshus är anslutningsgraden högst i Sollentuna, med omkring 90 procent, medan den 

lägsta andelen återfinns i Vallentuna där 933 hushåll är anslutna, vilket motsvarar strax över  

22 procent. För flerbostadshus är andelen högre i Sollentuna än vad andelen anslutna är i Sundbyberg 

där det är obligatorisk anslutning, vilket beror på att vissa områden med stationär sopsug ännu ej 

anslutit sig i Sundbyberg. Man arbetar dock inom kommunen med att utveckla dessa sopsugssystem 

från de som i dagsläget endast har en fraktion till flerfraktionssystem som skall möjliggöra för även 

dessa områden att kunna sortera ut sitt matavfall. 

I tabellen kan det även utläsas att Sollentuna införde matavfallsinsamling 1994, medan det i alla övriga 

kommuner skett från 2009 och framåt. En möjlig anledning till att man i Sollentuna därför har den 

högsta anslutningsgraden idag kan således vara att insamlingen infördes 15 år före de övriga 

kommunerna, att arbetet alltså hållit på under en mycket längre tid. Däremot är det även intressant att 

notera att exempelvis Danderyd som införde matavfallinsamlingen år 2015, ett år efter att Vallentuna 

infört det, visar på en anslutningsgrad som för småhus är 23 procentenheter högre, och för 

flerbostadshus är 55 procentenheter högre än i Vallentuna. Då Danderyd, som var sist av de 

undersökta kommunerna att införa matavfallsinsamling, enligt tabellen har den tredje högsta 

anslutningsgraden gällande både småhus och flerbostadshus, indikerar det att det inte bara är hur länge 

det erbjudits som påverkar anslutningsgraden. 

Tabell 9. År för införande av matavfallsinsamling, samt anslutningsgrad för småhus och flerbostadshus. 

Uppgifter baseras på information från Avfall Web, samt från de ansvariga i respektive kommun. 

 

 Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 

År för 

införande av 

matavfalls-

insamling? * 

2015 2011 2010 1994 2011 2009 2009 2009 2014 

Andel anslutna 

hushåll, småhus 
55 % 33 % 27 % 93 % 43 % 

100 % 

** 
33,5 % 23 % 32 % 

Andel anslutna 

hushåll, 

flerbostadshus 

77 % 30 % *** 

27 % / 

29 % 

**** 

90 % 50 % 
80 % 

***** 
25,6 % 59 % 22 % 

* Information ursprungligen från Avfall Web, erhållen genom personlig kommunikation från Åsa Enström Garnström (mail 2017-05-10) 

** ”Obligatoriskt så samtliga är anslutna” 

*** 80 stycken fastighetsägare = 30 % av alla fastighetsägare i flerbostadshus 

**** 27 % utifrån behållarantal, 29 % utifrån antalet lägenheter som har möjlighet att sortera 

***** Obligatorisk anslutning, de som ej är anslutna är områden med enfraktions-sopsug. Det vill säga samtliga med kärl är anslutna 
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För flerbostadshus finns det dock olika sätt att beräkna antalet hushåll som är anslutna, vilket ger olika 

resultat. Man kan antingen räkna antalet hushåll som är anslutna baserat på antalet hushåll som finns i 

en förening som är ansluten, som man gör i Danderyd, eller som i Lidingö där man även som ett 

alternativ till detta räknar utifrån behållarantalet och en schablon för att få fram hur många som är 

anslutna. I Täby baserar man antalet anslutna på hur många startpaket som delats ut, vilket innebär att 

det både kan vara fler hushåll som är med och sorterar ut sitt matavfall utan att använda startpaketen, 

eller hushåll som hämtat ut startpaket men som sedan ej sorterar. Enligt intervjuerna ansluts i Järfälla, 

Sollentuna och Vallentuna samtliga hushåll i en förening om ett beslut tagits att föreningen vill ansluta 

sig till matavfallsinsamlingen, och man förutsätter att alla hushåll skall vara med om ett sådant beslut 

tagits. Även i Solna införs anslutningen på fastighetsnivå, och man räknar därmed anslutningsgraden 

utefter hur många hushåll det finns i dessa fastigheter där matavfallsinsamling är möjlig.  

Upplands Väsby har ett system som gör det möjligt att inte ansluta hela föreningen, utan endast det 

antal hushåll som anmäler intresse. Enligt svar från intervjun med kommunen så tror man dock att en 

del som är anslutna ej sorterar ut sitt matavfall, så att man enligt Tabell 9 har en anslutningsgrad för 

hushåll i flerbostadshus i Upplands Väsby som är den fjärde högsta behöver ej betyda att det verkligen 

är så många som sorterar ut sitt matavfall. 

Enligt Tabell 9 är det i tre av kommunerna: Danderyd, Solna samt Upplands Väsby, fler hushåll i 

flerbostadshus som är anslutna än hushåll i småhus. Det skulle kunna vara så att flerbostadshusen har 

en högre anslutningsgrad eftersom man i vissa fall, som i Danderyd, ansluter hela fastigheten utan att 

veta om alla hushåll verkligen kommer vara med och sortera sitt matavfall. I Järfälla så säger man i 

intervjun att man anser att det är enklare att arbeta mot att få flerbostadshusen anslutna än småhusen, 

men anslutningsgraden enligt tabellen visar på ett motsatt förhållande, då 33 procent av småhusen är 

anslutna jämfört med 30 procent av fastighetsägarna av flerbostadshus. Det var i intervjuerna fyra 

kommuner: Lidingö, Sollentuna, Sundbyberg och Vallentuna, som svarade att man ansåg att det är 

svårare att arbeta mot att få flerbostadshusen anslutna och att verkligen sortera, och enligt tabellen som 

visar anslutningsgraderna för dessa kommuner, ser man i enlighet med dessa kommentarer att det i 

samtliga dessa fall är lika eller lägre andel anslutna i flerbostadshus än i småhus. 

I Upplands Väsby innebär det i det vanligaste scenariot som presenterats tidigare i rapporten en ökad 

kostnad att ansluta sig till matavfallsinsamlingen för småhus, och som tidigare noterats är 

anslutningsgraden för småhus lägst i denna kommun. Även för flerbostadshusen i Upplands Väsby 

finns en kostnad för hämtning av matavfallskärlen, liksom i Lidingö och Sollentuna. Totalt med övriga 

avdrag samt förändrat antal kärl för restavfall innebär det dock en kostnadsminskning enligt 

beräkningarna då flerbostadshusen ansluts. Enligt Tabell 9 är anslutningsgraden för hushåll i 

flerbostadshus fjärde högst för Upplands Väsby, sjunde högst för Lidingö samt högst för Sollentuna. 

Detta visar alltså ej på ett samband mellan att en viss kostnad för hämtning av matavfall, som dock 

fortfarande innebär kostnadsminskningar totalt, skulle ge en lägre anslutningsgrad för flerbostadshus. 

Mängd matavfall 

I Figur 6 illustreras de mängder matavfall som slängs i soppåsen per vecka i hushåll i småhus 

respektive i flerbostadshus, i de olika kommunerna. Diagrammet visar att det i sex av nio kommuner 

slängs större mängder i soppåsen i småhus än i flerbostadshus. Om man istället beräknar per boende, 

baserat på ett schablonantal boende per hushåll i de olika boendetyperna enligt SCB, förändras 

förhållandet så att det även i Lidingö och Upplands Väsby, och således i en majoritet av kommunerna 

istället slängs en större mängd i flerbostadshusen i respektive kommun. I Sundbyberg där det finns ett 

obligatorium på utsortering av matavfall återfinns de lägsta mängderna både för småhus och för  
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flerbostadshus, medan Täby respektive Sollentuna är de kommuner med störst mängder för hushåll i 

småhus respektive i flerbostadshus. I de två kommunerna som använder vikttaxa, Danderyd och 

Sollentuna, visar diagrammet att de har tredje respektive femte störst mängd för småhus, samt näst 

minst respektive störst mängd för hushåll i flerbostadshus. 

 

Figur 6. Mängd matavfall som slängs i soppåsen av hushåll i småhus respektive i flerbostadshus. Uppgifterna 

baseras på data från plockanalysen. 

Figur 7 redovisar den mängd matavfall som samlas in per anslutet hushåll och år. Där har beräkningen 

utgått ifrån antalet hushåll som är anslutna i varje kommun, småhus och flerbostadshus kombinerat, 

baserat på anslutningsgraden som presenterats i Tabell 9 samt antalet hushåll i de olika 

hushållstyperna enligt Tabell 3 (avsnitt 3.4.2). Även andelen matavfall som sorteras ut av den totala 

mängden som årligen slängs redovisas, och baseras då på mängden som separat samlas in per anslutet 

hushåll och den mängd som årligen slängs i soppåsen enligt plockanalysen. Det har ej varit möjligt att 

särskilja hushåll i småhus och i flerbostadshus i dessa beräkningar.  

 

Figur 7. Genomsnittlig mängd matavfall per hushåll och år samt andel matavfall som sorteras ut i förhållande 

till totalt matavfall. Beräkningen är baserad på uppgifter från plockanalysen samt utifrån statistik över 

insamlade mängder. 

Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va

Småhus 2,07 2,52 1,60 2,06 2,07 0,51 2,76 1,69 1,65

Flerbostadshus 0,87 1,67 1,29 2,09 1,38 0,66 1,25 1,62 2,05
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Mängd matavfall i soppåsen per vecka uppdelat efter kommun och bostadstyp 
Baserat på data från plockanalys 

Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va

Insamlad mängd 74,4 66,1 78,1 69,4 32,4 29,4 98,3 52,1 112,2

Utsorterad andel 48,7 39,5 51,7 39,1 30,9 46,6 48,9 37,9 54,8
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Figur 7 visar att Vallentuna är den kommun där störst mängd matavfall sorteras ut av de anslutna 

hushållen. Enligt diagrammet är det även Vallentuna som har bäst resultat gällande andel av matavfall 

som slängs totalt, som sorteras ut för separat insamling. Det kan dock vara viktigt att diskutera en 

eventuell effekt som antalet anslutna från de två olika bostadstyperna har på dessa resultat, vilket då 

kan visa på bristerna i detta sätt att göra beräkningen. Vallentuna är den kommun som har markant 

färre antal hushåll i flerbostadshus anslutna, vilket kan tänkas påverka detta resultat fördelaktigt för 

kommunen baserat på detta sätt att beräkna andelen som sorteras ut. Detta då man intuitivt kan tänka 

sig att hushåll i flerbostadshus kanske inte är lika benägna att sortera ut sitt matavfall som hushåll i 

småhus, bland annat på grund av att man kanske ej haft lika stor möjlighet att bestämma om sin 

medverkan samt att det kan vara mer komplicerat att nå ut med information till denna bostadstyp. 

Detta skulle då innebära att kommuner som i denna beräkning har många hushåll i flerbostadshus 

anslutna, får en lägre utsorteringsandel, eftersom denna bostadstyp skulle kunna tänkas dra ner 

utsorteringsandelen. Solna är den kommun som har flest antal hushåll i flerbostadshus anslutna,  

och enligt Figur 6 så har man den lägsta andelen utsorterat matavfall, vilket då skulle kunna bero på att 

bostadstypen haft en påverkan på detta resultat. 

En annan intressant notering är att Sundbyberg, som har nästan lika många anslutna hushåll i 

flerbostadshus som Solna, visar på mycket högre andel utsorterat matavfall. Att man i kommunen har 

ett obligatorium på att sortera ut sitt matavfall skulle således kunna påverka i den utsträckningen att 

inte bara anslutningsgraden är hög, utan även att hushållen verkligen sorterar ut sitt matavfall.  

Man kan även diskutera att diagrammet för sig självt kan se något missvisande ut gällande exempelvis 

mängden matavfall som sorteras ut från Sundbyberg, då det jämfört med andra kommuner ser ut att 

vara en relativt låg mängd. Man skall i detta fall uppmärksamma att mängden matavfall totalt som 

slängs i Sundbyberg är markant mindre än i de andra kommunerna, med en skillnad på nästan 13 kg 

per invånare och år jämfört med den kommun där det slängs näst minst matavfall per år och invånare. 

Det är även intressant att notera resultaten för Upplands Väsby, som möjliggjort för föreningar i 

flerbostadshus att inte behöva ansluta samtliga hushåll. I Figur 7 kan utläsas att andelen utsorterat 

matavfall är näst lägst av samtliga kommuner, vilket då visar på att det ändå ej gett ett resultat där de 

anslutna hushållen verkligen är benägna att sortera ut sitt matavfall. Som redan nämnts så svarade 

kommunen i intervjun dock att föreningarna ändå inte utnyttjar den möjligheten till särskilt stor grad.  

I Figur 8 illustreras de mängder av matavfall som totalt slängs, respektive hur stor mängd och andel av 

detta som separat sorteras ut, årligen per invånare i respektive kommun. Beräkningen baseras på de 

mängder som är kvar i soppåsen enligt plockanalysen, där den totala mängden för samtliga småhus 

respektive flerbostadshus adderas. Till dessa mängder adderas de insamlade mängderna av utsorterat 

matavfall från hushåll år 2016 för de respektive kommunerna. Den totala summan divideras med 

befolkningsantalet i respektive kommun, för att erhålla hur mycket matavfall som årligen slängs per 

person, samt hur stor andel av allt matavfall som slängs som samlas in separat. Med den statistik som 

finns tillgänglig för rapporten är det inte möjligt att beräkna mängden matavfall som totalt slängs och 

andel som sorteras ut för de olika bostadstyperna, som annars gjorts i övriga rapporten. Gällande den 

data som används för dessa beräkningar kan det antas att det är större osäkerhet gällande värdet för 

mängd matavfall som totalt slängs än för vad som samlas in. Detta eftersom den förstnämnda 

inkluderar ett förenklat värde från plockanalysen som bygger på en mängd från ett urval av hushåll 

under en begränsad period, jämfört med insamlade mängder som är faktisk statistik. 
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Figur 8. Mängd matavfall som årligen slängs per invånare, samt mängd och andel av matavfall som årligen per 

invånare sorteras ut för separat matavfallsinsamling. Beräkningen är baserad på uppgifter från plockanalysen 

samt utifrån statistik över insamlade mängder. 

I Figur 8 ses att Sollentuna är den kommun med högst mängd matavfall som slängs per person och år, 

oavsett om det slängs korrekt för central insamling eller i restavfallskärlet enligt plockanalysen. 

Mängden i Sollentuna är mer än dubbelt så stor som i Sundbyberg vilken är den kommun där minst 

mängd matavfall per person och år slängs. Samtidigt är Sollentuna även den kommun där störst mängd 

matavfall samlas in separat, medan den kommun där lägst mängder matavfall sorteras ut är Solna. 

Solna är den kommun av de undersökta nio kommunerna som har störst andel hushåll i flerbostadshus, 

vilket skulle kunna påverka hur mycket matavfall som samlas in, medan andelen av hushållstyper i 

Sollentuna är relativt jämnt fördelad. Sundbyberg är den kommun där störst andel av allt matavfall 

som slängs per invånare och år, sorteras ut för central insamling. Kommunen har ett obligatorium på 

matavfallsutsortering, vilket tros vara anledningen till att den visar på störst andel av utsortering i 

denna typ av beräkning. De två nästföljande kommunerna gällande andel utsorterat matavfall är 

Danderyd och Sollentuna, vilka båda använder vikttaxa. Danderyd som använder en lägre vikttaxa för 

matavfallet jämfört med restavfallet, visar på att en något större andel av det matavfall som slängs 

sorteras ut. I Sollentuna används samma viktavgift för de båda avfallsfraktionerna. Den kommun som 

enligt tabellen har lägst andel matavfall som sorteras ut är Järfälla. 

Intressant är att de två kommuner som har lägst andel utsorterat matavfall, Järfälla och Solna, är de 

kommuner som har störst respektive tredje störst andel hushåll i flerbostadshus av de undersökta 

kommunerna. Detta trots att man ej enligt Tabell 9 har de lägsta anslutningsgraderna för varken 

småhus eller flerbostadshus. Detta kan således vara en variabel som påverkar utsorteringsandelen, som 

då skulle kunna visa på att en lägre andel matavfall sorteras ut bland flerbostadshushåll. Sundbyberg är 

den kommun som har näst högst andel av hushåll i flerbostadshus, men uppvisar ej samma mönster 

som Solna och Järfälla gällande denna variabel, då man enligt Figur 8 har den högsta 

utsorteringsgraden. Detta kan dock antas bero på att det i kommunen är obligatoriskt att sortera ut sitt 

matavfall, och att resultatet för insamlade mängder därmed är högre. 

Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va

Total mängd 49,9 55,8 39,6 66,7 45,1 27,5 52,4 45,7 47,5

Insamlad mängd 19,1 9,0 8,9 24,7 8,2 11,4 11,5 10,1 12,3

Utsorterad andel 38,3 16,1 22,4 37,0 18,3 41,4 21,9 22,1 25,8
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4.2.3 Korrelation mellan besparingspotential, anslutningsgrad, och mängder 

I Tabell 10 sammanställs de olika kommunernas placering gentemot varandra i parametrarna 

anslutningsgrad och procentuell kostnadsminskning, för småhus och för flerbostadshus.  

För flerbostadshus baseras resultaten av kostnadsberäkningarna på schablonvolymer. Den högsta 

anslutningsgraden för småhus om man bortser från Sundbyberg, återfinns som tidigare redovisats i 

Sollentuna, som gällande ekonomiska incitament ger den fjärde högsta procentuella minskningen av 

årlig kostnad för ett hushåll. Den lägsta anslutningsgraden ses i Upplands Väsby, där hushåll enligt 

presenterade beräkningar får en ökad kostnad på fem kronor per år om de ansluter sig till 

matavfallsinsamlingen. Lidingö, vilken är den kommun som ger den största procentuella minskningen 

av kostnaden för ett småhus som ansluter sig till matavfallsinsamlingen och även minskar sin 

hämtfrekvens i enlighet med de svar kommunen gett, har enligt Tabell 10 den näst lägsta 

anslutningsgraden. Enligt det specifika resultatet skulle det alltså inte tala för att det är ett samband 

mellan denna typ av ekonomiskt incitament och anslutningsgrad, men att en ökad kostnad, om än 

väldigt marginell, som i Upplands Väsby ger en lägre anslutningsgrad. Däremot visar tabellen att det 

för Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Täby och Vallentuna innebär relativt lika placeringar för de  

två olika parametrarna, inom ett spann på två placeringar, varför det ändå möjligen skulle kunna finnas 

ett svagt samband. 

Inte heller för flerbostadshus framträder ett direkt tydligt samband mellan ekonomiskt incitament och 

anslutningsgrad. Sollentuna är den kommun med högst anslutningsgrad, men har enligt Tabell 10 den 

näst lägsta kostnadsminskningen då hushåll ansluts. Samtidigt har Järfälla, som ger den största 

procentuella minskningen, endast den sjätte högsta anslutningsgraden. För flerbostadshusen är det bara 

fyra kommuner som uppvisar relativt likadana placeringar för anslutningsgrad och procentuell 

kostnadsminskning. Resultaten tyder inte på något samband gällande ekonomiskt incitament och 

anslutningsgrad för denna bostadstyp. 

Tabell 10. Rangordning mellan kommunerna i anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen samt det ekonomiska 

incitamentet som ges i kommunen för att få hushållen att ansluta sig. För småhus baseras det ekonomiska 

incitamentet på att hämtfrekvensen förändras till det som uppgetts vara vanligast för ett sorterat abonnemang. 

För flerbostadshus baseras den procentuella minskningen på beräkningen med schablonvolymer. 

Rangordningen görs på en skala från 1 till 9, där 1 för anslutningsgrad innebär högsta anslutningsgraden av de 

undersökta kommunerna, medan 1 för procentuell minskning innebär den största procentuella minskningen. 

 Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp Va 

Småhus 

Anslutnings-

grad 
3 6 8 2 4 1 5 9 7 

Procentuell 

minskning 
2 5 1 4 7 7 3 9 6 

Flerbostadshus 

Anslutnings-

grad 
3 6 7 1 5 2 8 4 9 

Procentuell 

minskning 
2 1 9 8 3 5 6 7 4 

 

Man kan för småhus istället analysera samband mellan anslutningsgraden och den ekonomiska 

skillnad som erhålls endast av att ansluta sig, det vill säga utan att hämtfrekvensen ändras från det 

vanligaste hämtintervallet gällande osorterat abonnemang. I en sådan jämförelse ser man att Lidingö, 

som tidigare visade på den största procentuella minskningen, ej ger någon ekonomisk skillnad, vilket 

därmed bättre skulle kunna förklara att anslutningsgraden är bland de lägsta, om den ekonomiska 
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aspekten visar sig vara av stor betydelse. Även i denna beräkning innebär det för hushåll i Upplands 

Väsby en kostnad på 5 kronor att ansluta sig, vilket därmed ej förändrar tidigare diskuterat samband 

mellan låg anslutningsgrad och ekonomisk aspekt. För Sollentuna innebär en sådan beräkning att 

kommunen har den största procentuella minskningen, vilket skulle kunna vara en del av förklaringen 

till att kommunen har den näst högsta anslutningsgraden. Däremot är det ej något tydligt samband för 

kommunerna utöver dessa som redan nämnts. 

Det är ej ett tydligt samband mellan anslutningsgrad, procentuell minskning av årlig kostnad för 

hushållet och den andel av matavfall som enligt Figur 6 utsorteras. Exempelvis för Upplands Väsby, 

där det innebär en kostnad för småhus att ansluta sig, och flerbostadshus får den tredje lägsta 

procentuella minskningen, skulle man kunna resonera kring om det icke-befintliga, respektive det 

relativt låga, ekonomiska incitamentet skulle innebära att endast de hushåll som verkligen vill vara 

anslutna för att bidra till miljönytta medverkar i matavfallsinsamlingen, och således visa på hög andel 

utsorterat matavfall. Detta är dock ej fallet, då Upplands Väsby enligt Figur 6 har den näst lägsta 

andelen av matavfallet som slängs, som sorteras ut hos de anslutna hushållen. Danderyd, vilken är den 

kommun där hushållen får näst högst procentuell minskning av den årliga kostnaden enligt Tabell 10 

gällande båda bostadstyperna, placerar sig på fjärdeplatsen gällande högst andel av utsorterat matavfall 

för de anslutna hushållen, vilket därmed exempelvis motsäger en eventuell teori om att kommuner 

som erbjuder en högre potentiell kostnadsbesparing har många som endast går med för det 

ekonomiska incitamentet, och sedan ej sorterar ut matavfallet. 

Danderyd och Sollentuna använder båda vikttaxa, men i Danderyd är vikttaxan mellan restavfall och 

matavfall differentierad, medan den i Sollentuna är lika för båda avfallsslagen, och högre jämfört med 

den sorterade taxan i Danderyd. Anslutningsgraden för småhus respektive hushåll i flerbostadshus är 

högre i Sollentuna i båda fallen, varför denna utformning av vikttaxa därmed ej verkar ha någon 

betydelse. Det vore intressant att undersöka om denna differentiering har påverkan på mängder 

matavfall samt kvaliteten på det som läggs i matavfallskärlet. Man skulle kunna tänka sig en ökad risk 

för felsortering i matavfallskärlet med en taxa som tillämpar en lägre avgift för det som läggs i 

matavfallskärlet. Detta då det ger en möjlighet för hushåll att sänka sin kostnad genom att lägga större 

mängder i detta kärl. Man skulle även kunna tänka sig att utsorteringen av matavfall är lägre om 

viktavgiften är likadan för avfallsfraktionerna, om de boende främst anslutit sig för att sänka 

kostnaderna. Detta då det ej ger ett ekonomiskt incitament på viktdelen av avgiften, vilket då möjligen 

ej motiverar dessa boende att sortera ut sitt matavfall. Dock analyseras detta inte vidare i rapporten,  

då bland annat data gällande kvalitet på det insamlade matavfallet saknas. Det man kan notera är dock 

att det enligt plockanalysen finns kvar lika stora mängder matavfall i soppåsen hos småhus i båda 

kommunerna där vikttaxa tillämpas, vilken är den bostadstyp man kan anta främst påverkas av  

detta ekonomiska incitament. 

4.2.4 Vad säger kommunerna? 

I följande avsnitt redovisas sammandrag ur intervjuerna gällande kommunernas arbetssätt och tankar 

kring matavfallsinsamlingen. Först presenteras svar kring det generella arbetet, bland annat frågor om 

huruvida det är miljönyttan eller det ekonomiska incitamentet som man fokuserar på i kommunens 

arbete gentemot hushållen, hur man arbetar med att nå ut till hushållen, uppfattningar gällande de 

ekonomiska incitament som ges, samt tankar kring eventuella problem med felsortering. Sedan följer 

avsnitt med frågor riktade mot hur de specifikt arbetar mot småhusen respektive mot flerbostadshusen. 

Denna distinktion görs för att senare kunna analysera huruvida skillnader i arbetssätt och/eller 

ekonomiska incitament påverkar anslutningsgraden mellan de olika boendetyperna. 
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Generellt 

Samtliga kommuner svarar att man arbetar med miljöstyrning gällande avfallstaxan, främst gällande 

matavfallsinsamling, men i varierande grad både mellan kommunerna, samt mellan småhus och 

flerbostadshus. Exempelvis Lidingö och Upplands Väsby svarar att de har en lätt miljöstyrande taxa 

mot småhusen, där man i Lidingös fall erbjuder frivillig matavfallsinsamling som ej kostar något för 

de boende, medan man i Upplands Väsby erbjuder frivillig matavfallsinsamling där de boende betalar 

en avgift för tjänsten. I Upplands Väsby ges även ett avdrag på grundavgiften då man ansluter sig, 

vilket totalt resulterar i att det kostar 5 kronor extra per år för hushåll i småhus att vara med i 

matavfallsinsamlingen, om de har hämtning av restavfall varannan vecka. Man har valt att ha en 

kostnad för denna tjänst då man inte vill att hushåll skall ansluta sig endast för att få en lägre avgift. 

Man anser sig dock ha en kraftigare miljöstyrning mot flerbostadshusen i form av ekonomiska 

incitament, jämfört med den svagare miljöstyrningen mot småhus.  

Övriga kommuner; Solna, Sundbyberg, Täby och Vallentuna, miljöstyr genom att arbeta med 

matavfallsinsamling som är frivillig, där de boende erbjuds kostnadsfri hämtning av matavfallet.  

I de två sistnämnda kommunerna ges även en lägre avfallsavgift för de boende om de ansluter sig, i 

form av en lägre rörlig avgift respektive ett avdrag på grundavgiften. I Sundbyberg råder ett 

obligatorium för de boende gällande att sortera ut sitt matavfall. Man har i Sundbyberg även 

konstruerat taxan på ett sätt som ger möjlighet till att vara miljöstyrande, då man har en grundavgift 

och en abonnemangsavgift, där en större del av de fasta kostnaderna tas ut av abonnemangsavgiften. 

Detta ger då kommunen en större möjlighet att göra mer betydande ekonomiska skillnader för de  

olika abonnemangen, och således kunna erbjuda större ekonomiska incitament för de boende vid val 

av kärlstorlek och hämtintervall.  

Samtliga kommuner förutom Sundbyberg arbetar med frivillig anslutning till matavfallsinsamlingen 

för hushållen. Däremot förs det en diskussion i Järfälla, där man ej uppnått den anslutningsgrad som 

man hoppades på, angående att införa ett obligatorium, vilket det i kommunen verkar finnas en 

politisk enighet kring. I Danderyd, Lidingö och Täby poängterar man att det är viktigt med valfrihet, 

där exempelvis Täby har som motto ”Valfrihetens Täby” och anser sig erbjuda stor valfrihet gällande 

bland annat kärlstorlek och hämtintervall. Man betonar i dessa kommuner att man därför inte vill 

tvinga någon till att göra något, och således är det för de boende frivilligt att ansluta sig till 

matavfallsinsamlingen. I flera av kommunerna: Danderyd, Järfälla och Vallentuna, svarar man att man 

vill man premiera den som gör rätt, vilket i detta fall innebär de som sorterar ut sitt matavfall. I svaren 

från Vallentuna så poängterar man att man arbetar med just ett avdrag på grundavgiften för de som 

väljer att ansluta sig, för att illustrera att det är en belöning för den insats de gör medan man i Järfälla 

försöker kommunicera till de boende att de har möjlighet att själva påverka sina kostnader gällande 

hushållssoporna genom sitt beteende. 

Både Järfälla och Upplands Väsby svarar att man inte fått så många anslutna till 

matavfallsinsamlingen som man hoppades på, och i Järfälla diskuteras därför att göra en starkare 

miljöstyrning i form av att ytterligare höja den ekonomiska skillnaden mellan de som sorterar ut sitt 

matavfall och de som ej gör det. Man tror exempelvis att den låga skillnaden som erbjuds idag kan 

göra att många boende nog måste fundera lite mer på frågan om att ansluta sig till matavfallsinsamling 

innan de fattar ett beslut. Upplands Väsby svarade däremot att man inte tror att det är den ekonomiska 

aspekten som är avgörande för om folk väljer att ansluta sig eller ej, utan att det istället är hur mycket 

invånarna generellt känner till om klimat- och miljöfrågor som avgör om de vill ansluta sig eller inte. 
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Även Danderyd, Lidingö och Täby svarar att man tror att den ekonomiska skillnaden uppfattas som 

liten, så att de som inte vill vara med och sortera ut sitt matavfall kan betala den högre avgiften.  

Från Täby var även en kommentar att de boende reagerade på att skillnaden var så liten när de delgavs 

information. I exempelvis Danderyd så svarade man att det nog ej är den ekonomiska aspekten som är 

det viktigaste utan snarare att de boende får veta att de gör något bra, men att man som boende blir 

glad för att det blir en liten kostnadslättnad då man utför ett extraarbete genom att sortera ut sitt 

matavfall. Från Lidingö var svaret att man nog inte tror att den miljöstyrning i form av ekonomiska 

incitament man idag har påverkar de boendes beteende gällande exempelvis hämtfrekvens. Detta då 

man märker att de som ansluter sig till matavfallsinsamlingen ändå inte väljer att ändra sitt 

abonnemang gällande hämtfrekvens i den utsträckning man tänkt sig, vilket är det sätt som den 

ekonomiska besparingen för de boende kan fås. 

Flera kommuner: Danderyd, Järfälla och Sundbyberg, svarar att det nog generellt kan uppfattas som 

att sophämtningsavgiften är ganska låg, att den jämfört med många andra räkningar och utgifter i 

samhället som de boende har är ganska liten. Uppfattningen enligt Danderyd är att många boende nog 

ej är så brydda och insatta i sin sophämtningsavgift då kostnaden är ”så pass låg”, vilket även var en 

liknande kommentar från Järfälla, som dock påpekar att det främst är en spekulation då man ej gjort 

undersökningar i frågan. En kommentar från Sundbyberg var att man tror att avfallstaxan generellt 

fortfarande är för billig för att användas som en motivation för de boende till att ändra sina  

vanor gällande kärlstorlek och liknande, och att många nog gärna betalar några hundralappar extra  

för att ha större kärl.  

Från Solna är svaret att man tror att de boende vet om att taxan miljöstyrs och att det kanske kan 

tänkas påverka beteendet, men man tror främst att det inte är det ekonomiska incitamentet som är det 

som påverkar beteendet hos de boende gällande avfallsfrågor, utan andra faktorer. Man har även i 

kommunen en stor andel hushåll i flerbostadshus, där avgiften för avfallshanteringen oftast ej direkt 

betalas av de enskilda hushållen och man behöver därför arbeta mycket med dessa andra faktorer som 

styrmedel, utöver avfallstaxan, för att få den önskade miljöstyrande effekten. Dessa andra faktorer kan 

då exempelvis vara information och attityd. Inte heller i Vallentuna tror man att det är det ekonomiska 

incitamentet som främst påverkar de boende att förändra sitt beteende, främst gällande anslutning till 

matavfallsinsamlingen. Man ger här exempel på att informationsbrist, att man ej vill ställa ut fler kärl 

eller behöva byta till hämtning av avfallet varannan vecka är faktorer som påverkat att fler ej anslutit 

sig, istället för att det ekonomiska incitamentet varit för lågt. Däremot resonerar man kring att  

det kanske är en för låg ekonomisk skillnad mellan hämtning varje och varannan vecka, som är  

en anledning till att folk väljer att inte byta till en lägre hämtfrekvens, att den ekonomiska skillnaden  

ej är tillräckligt stor. 

Upplands Väsby anser att regelverken är mer styrande än vad taxorna är, och att dessa två egentligen 

främst är stöd för kommunikation till de boende. Man tror inte främst att det är den ekonomiska 

aspekten som gör att de boende väljer att ansluta sig eller ej till matavfallsinsamlingen, utan främst hur 

stor kunskap de har om miljö- och klimatfrågor. Dock visade en enkät i kommunen att den 

ekonomiska aspekten för vissa spelade en roll vid beslutet, men då främst att den baserades på 

okunskap i form av att man exempelvis trodde att kommunen tjänar pengar på matavfallsinsamlingen 

och att man därför som boende vill få ersättning för att man ”gör kommunens jobb”. I Sollentuna  

anser man att de boende har en hög kompetens och både är intresserade av och vill göra rätt  

gällande sortering, men man tror att det snabbaste sättet att nå fram till de boende är genom 

ekonomiska instrument. Man tror därför, men vet ej säkert, att fler kommer ta till sig av en föreslagen 

justerad viktavgift och därmed byta abonnemang då det leder till högre kostnader att ha ett  

osorterat abonnemang. 
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Hur arbetar man? 

Generellt 

Flertalet av kommunerna har framhållit att de är nöjda med kvaliteten på matavfallet som de får in. 

Bland annat Danderyd och Lidingö resonerar kring att anledningen till att man får bra resultat är att det 

ekonomiska incitamentet inte är så stort och att det ej är ett tvång att sortera ut, vilket gör att de som 

väljer att sortera ut sitt matavfall gör det på grund av ett genuint intresse för miljönyttan, och för att 

man verkligen vill det. I Upplands Väsby har man en liknande uppfattning om det tvingande 

momentet, som ej är något man tillämpar i kommunen, och resonerar kring att det troligtvis skulle 

kunna vara en faktor som gör att det blir lägre kvalitet på det insamlade matavfallet från 

flerbostadshus, eftersom de olika hushållen där ej själva får välja om det vill sortera eller ej när en 

förening anslutit sig. Även i Solna anser man att det är en fördel för renhetsgraden på matavfallet att 

systemet är frivilligt för de boende, och anser att det finns en större risk för felsortering om de  

boende endast utgår från den ekonomiska aspekten vid anslutning. Man försöker, vilket även ses i  

Upplands Väsbys arbete, fokusera på den miljömässiga nyttan som en motivation för att få boende och 

föreningar att ansluta sig, då man anser att det måste finnas ett engagemang för själva matavfallsfrågan 

och miljönyttan för att få projektet att lyckas, istället för genom ekonomiska incitament.  

Däremot så ser man även i svaren från Sundbyberg, som har ett obligatorium på utsortering av 

matavfall, att de är nöjda med kvaliteten på det matavfall de får in, samt att man är nöjd med resultat 

från plockanalyser som visar att mängden matavfall som är kvar i soppåsen är markant lägre. Man tror 

att de boende, i alla åldrar, ser det som ett helt naturligt tillvägagångssätt att sortera ut sitt matavfall, 

vilket då skulle kunna vara en bidragande faktor till att de anser sig ha en hög kvalitet trots att det  

är ett tvång, om man jämför med de övriga kommunernas resonemang kring att det är frivilligheten  

som ger en bra kvalitet.  

Man arbetar nu i Danderyd främst med att få folk att börja sortera ut sitt matavfall, och kan i framtiden 

tänka sig att man kan försöka få de boende att även minska mängderna, trots att man tror att en 

minskning av avfallet från de boende främst handlar om att utsortering av andra fraktioner ökar, inte 

främst att de boende slänger mindre mängder. I Järfälla arbetar man inte heller särskilt mycket med 

kampanjer riktade mot de boende om att minska mängden avfall, men svarar att man jobbat litegrann 

med att försöka minska matsvinn främst genom kontakt med skolor. Man har i Danderyd sett att den 

totala mängden rest- och matavfall minskat efter det att matavfallsutsorteringen infördes, och man 

resonerar därmed kring att de boende generellt blivit mer medvetna och intresserade av att sortera ut 

även förpackningar. Även Sollentuna svarade att man noterat att mängden matavfall som finns kvar i 

soppåsen minskat, samtidigt som de separat insamlade mängderna är desamma, vilket innebär att folk 

genererar mindre mängder matavfall totalt, vilket man då skulle kunna tolka som att de boende blivit 

bättre på att minska sitt matsvinn. Detta noterades även i Sundbyberg då man införde ett obligatorium 

på utsortering av matavfall. En hel del av de boende tolkade denna typ av styrning som att alla sorters 

avfall, som förpackningar, skulle börja sorteras ut, vilket var en positiv bieffekt. 

Samtliga kommuner är med i den gemensamma regionala matavfallskampanjen. Man upplever från 

Solnas sida att denna kampanj gör folk intresserade av matavfallsinsamling, och således själva tar 

kontakt med kommunen. För övrigt så är det en blandning av olika typer av informationskanaler som 

de olika kommunerna använder. Exempelvis uppgav Järfälla, Sollentuna och Täby att man förmedlar 

information till boende om ämnet via nyhetsbrev. Danderyd, Lidingö, Täby och Vallentuna angav att 

man haft annonser i lokaltidningar, och även Sollentuna och Upplands Väsby har haft information i 

kundtidningar som går ut till boende. I Sollentuna presenterar man i kundtidningen både information 

om matavfallsinsamlingen och inspiration kring matavfallsfrågan genom att illustrera bra exempel.  
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I Upplands Väsby, där man även använder sociala medier, elektroniska skärmar samt annonser på 

bussar för att nå ut med information, anser man att man inte har brist på informationskanaler att nå ut 

via, men att det kan vara svårt att nå fram till de boende genom ”mediebruset”. Svar från Lidingö visar 

på att man bland annat använt teleprompters i livsmedelsbutiker för att förmedla information, samt 

använt sig av att visa information genom reklam på bio. 

Sollentuna och Sundbyberg är två kommuner som varit ute på olika typer av event, där man då får 

möjligheten att diskutera avfallsfrågan och svara på eventuella frågor från boende. Man ”försöker vara 

där människor är”, och i Sundbyberg närvarar man på ett evenemang i centrum som sker två gånger 

per år, där man vid införandefasen upplevde att många människor kom för att diskutera ämnet.  

Även Lidingö och Täby svarade att de vid några tillfällen stått i bland annat lokala centrum och 

informerat, men att man från Täbys sida anser att denna typ av arbete ej gett så stort resultat.  

I Vallentuna har man bjudit in till några samråd med de boende, men angav att det kom relativt få,  

”runt 25 stycken per gång”, till dessa möten. Liknande uppfattning har man angett i Danderyd, där 

man vid införandet av matavfallsinsamling i småhus bjöd in till öppet hus och informationsmöten, 

men dock med ganska låg närvaro av besökare. 

Både Danderyd och Upplands Väsby arbetar med återkoppling av den miljönytta som det insamlade 

matavfallet bidragit med. Man vänder sig då till både de som redan anslutit sig till 

matavfallsinsamlingen, samt de som ännu ej gjort det, och arbetar mot både småhus och 

flerbostadshus. Man resonerar i Danderyd som så att alla boende måste känna att de har en möjlighet 

att bidra till den här presenterade miljönyttan, och att det finns en möjlighet att hushåll i flerbostadshus 

då kan tänkas ”vara på sin förening” att införa matavfallsinsamling när man får denna typ  

av återkopplingsinformation som gör en intresserad av ämnet. I Upplands Väsby görs under 2017  

en återkopplingsannons per månad, i syfte att skapa en motivation för de boende att sortera  

ut sitt matavfall. 

Ingen av kommunerna har svarat att man tror att de boende medvetet slänger avfallet felaktigt,  

som exempelvis att restavfall slängs i matavfallskärlet för vilket hämtningen är kostnadsfri, för att 

spara in pengar. De kommuner som skulle kunna tänkas vara mest utsatta för detta är de som 

applicerar vikttaxa, men i Danderyd, där man använder en differentierad vikttaxa vilket innebär att 

viktavgiften för matavfall är lägre än viktavgiften för det som slängs i restavfallskärlet, ser man  

varken detta eller andra liknande problem, som exempelvis nedskräpning eller dumpning av avfall.  

Man funderar här även på att förändra vikttaxan, genom att ta bort viktavgiften på matavfallet.  

I Sollentuna föreslår man för framtiden att differentiera viktavgiften genom att sänka avgiften för 

matavfall, och höja vikttaxan för de som inte är med och sorterar ut sitt matavfall, för att på så sätt få 

fler att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. En kommentar från Järfälla där man inte heller fått 

indikationer på medveten felsortering är att man tror att användningen av behovshämtning som system 

gör att det inte skapar så stora incitament för de boende att slänga avfallet felaktigt. Flera andra 

kommuner, som Vallentuna och Lidingö, tror att de problem som väl uppkommer med felsortering i 

huvudsak beror på informationsbrist. Denna kunskapsbrist kan, utifrån svaren från Vallentuna och 

Sundbyberg, vara att de boende slänger sitt matavfall i plastpåsar, vilket då kontaminerar matavfallet, 

eller att man inte har kunskap om vad som är matavfall och således ej sorterar ut allt. 

Några kommuner resonerade kring möjliga anledningar till varför inte fler hushåll anslutit sig,  

främst gällande småhus där man som boende själv tar beslutet, förutom där obligatorium råder.  

Från Lidingö var svaret att vissa möjligtvis inte vill ha ytterligare kärl på tomten, att en del upplever 

det som fult och att det finns en risk att det luktar illa. Dock fanns en tendens till att boende blev mer 

intresserade om andra hushåll i området anslöt sig, och således ville man främst helt enkelt inte vara 
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först i området med att ha flera kärl, etc. Rädslan för bland annat problem med lukter framkom även 

som ett svar från Upplands Väsby, där man därmed från kommunens sida infört en gratis tvätt av 

matavfallskärlet per år, som en åtgärd för att sänka tröskeln för de som funderar på att ansluta sig. 

Även från Vallentuna var en kommentar att man tror att det möjligen skulle kunna vara så att boende 

inte vill ha flera kärl på tomten, att man ej vill ändra hämtintervallet för restavfallet, eller andra 

faktorer som uppkommer på grund av informationsbrist. Man planerar i kommunen att intervjua folk 

rörande matavfallsfrågor, för att sammanställa orsaker till att boende inte anslutit sig, för att få en ökad 

kunskap. Andra orsaker som framkommit under intervjuerna är bland annat att man i Sollentuna 

resonerar kring dels att insamlingssystemet skulle behöva utvecklas, men även att det finns en del 

invånare som inte vill att någon annan skall bestämma vad de skall göra. Man tror således inte att allt 

beror på den ekonomiska aspekten, utan att en del vill känna att de själva får göra sina val. 

Småhus 

Järfälla är den enda kommun som använt sig av dörrknackning för att få småhus att ansluta sig till 

matavfallsinsamlingen, vilket man gjorde vid införandeperioden. Dock resulterade det inte i så många 

anslutna som man hoppades på. I Danderyd och Täby skickades information ut till de boende med 

bifogade förfrankerade anmälningsblanketter respektive talonger, för att göra det enkelt för de boende 

att anmäla sig. Även Lidingö och Sundbyberg har använt sig av direktutskick till de boende, där man  

i den sistnämnda kommunen skickar två brev årligen i vilka man bland annat tipsar om hur man  

skall undvika olägenheter. Dock skall man notera att det i Sundbyberg är obligatorium på 

matavfallsinsamling, varför informationen som skickas ut där möjligen har en annan karaktär,  

då det inte på samma sätt handlar om att få folk att ansluta sig. I tre kommuner, Järfälla, Täby och 

Upplands Väsby skickar man ut information om matavfallsinsamlingen med fakturan. Enligt en enkät 

som Upplands Väsby gjorde bland de som anslutit sig, var denna metod den som gett bäst resultat 

gällande att få folk i småhus att ansluta sig. 

Danderyd och Sundbyberg har bjudit in till öppet hus och haft informationsmöten där de boende får 

möjlighet att ställa frågor och se utrustningen som skall användas vid matavfallsinsamlingen.  

I båda kommunerna säger man dock att det inte kom jättemånga till dessa möten, och det tolkades i 

Danderyd som att många säkert redan var relativt trygga med matavfallsinsamlingssystemet.  

Detta då man tror att många av de boende kan ha känt folk som redan anslutit sig, eller att man kanske 

redan använde systemet på sitt landställe, och liknande.  

Från de kommuner som svarade på om de fokuserar mest på att presentera miljönyttan eller den 

ekonomiska besparingen för att få hushåll i småhus att ansluta sig, skiljer sig svaren. I Järfälla talade 

man om båda motiven inledningsvis, men har på senare tid fokuserat mer på att presentera det 

ekonomiska incitamentet och möjligheten för de boende att själva påverka sina kostnader beroende på 

de val de gör. I Solna vill man från kommunens håll istället försöka göra motsatsen, genom att 

framhäva den miljönytta man som boende kan bidra med, istället för den potentiella ekonomiska 

besparingen. I Täby så resonerar man kring att den viktigaste aspekten är information, men då man 

samtidigt nu har ökat miljöstyrningen genom att höja det ekonomiska incitamentet, så tror man  

att ekonomin för en del kan vara en viktig faktor för beslutet. Svar från Lidingö tyder på att det  

nog främst inte är att man som boende vill spara pengar, utan snarare att man inte vill behöva betala 

för att sortera ut sitt matavfall. När man inledde matavfallsinsamlingen i Lidingö så var det till  

ett självkostnadspris, vilket innebar att hushållen behövde betala en summa för att få sitt utsorterade 

matavfall hämtat, och man såg då att det var ett väldigt lågt intresse gällande anslutning. I kombination 

med att det nu blivit kostnadsfri hämtning samt att man haft kampanjer så har intresset ökat,  

och man resonerar därför kring att det är en kombination av den ekonomiska aspekten och miljönyttan 

som är viktig för de boende.  
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Flerbostadshus 

Lidingö, Sollentuna, Sundbyberg och Vallentuna svarar att de anser att det är svårare att arbeta mot 

flerbostadshusen än mot småhusen gällande att få dem att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. 

Anledningar som nämns är att det är en större och mer komplex beslutsprocess, och att de ansvariga i 

flerbostadshusen ofta behöver mer information, vilket kräver mer resurser från kommunens sida.  

Det nämns även i Sollentuna och Upplands Väsby att det är svårare att nå hushållen i flerbostadshus, 

dels eftersom kommunikationssystemet är annorlunda då det oftast är föreningens ansvar att 

vidarebefordra information, samt att boende i denna typ av hushåll kan upplevas vara mindre 

engagerade i denna typ av frågor. I Täby funderar man kring att göra direktutskick till hushållen, för 

att möjliggöra att få en bättre kontakt, samt att höja andelen hushåll som verkligen sorterar i de 

föreningar som ger möjligheten till det. Även i Solna ska arbetet nu fokuseras till att få fler hushåll i 

anslutna föreningar att sortera, då man ser att många hushåll har möjlighet att sortera ut sitt matavfall 

men ej gör det. Till skillnad från flera av de andra kommunerna så svarar man i Järfälla att man anser 

att det är enklare att arbeta mot flerbostadshusen än mot småhusen, då föreningarna ofta är mer 

intresserade av den ekonomiska aspekten och att den möjliga besparingen är större. 

Samtliga kommuner arbetar genom att vända sig till styrelser och erbjuda, i varierande utsträckning, 

hjälp med dimensionering, samt visar på ekonomiska kalkyler och besparingspotential. Man vänder 

sig således till styrelse och fastighetsägare, inte direkt till de boende i flerbostadshusen. Däremot så 

har flera kommuner; Solna, Sundbyberg samt Täby, svarat att de även, främst gällande större 

föreningar, kan vara med på informationsmöten där medlemmar närvarar och/eller vid införandet,  

för att möjliggöra för de boende att få ställa frågor direkt till kommunen. Man upplever i  

Upplands Väsby att det ofta kan vara mycket arbete för lite resultat då man vänder sig till styrelsen,  

då det kan vara svårt att hitta någon som är villig att ta tag i frågan och att informationen många 

gånger ej ens når fram. Man tror istället att det som många gånger gör skillnaden är att någon eldsjäl är 

villig att ta ansvar för införandet. Detta kan ses i motsats till bland annat Danderyd, där man är nöjd 

med den anslutningsgrad man uppnådde då man i uppstartsperioden hade en person som kontaktade 

styrelser och erbjöd informationsmöten. Man upptäckte dock att det var ett förvånansvärt litet behov 

av att träffa styrelser, och även i Täby ser man att detta minskat efter inledningsfasen. I Lidingö har 

man nu under 2017 anställt en person som skall arbeta med att söka upp styrelser för att få dem  

att ansluta sig. Detta kan jämföras med bland annat Järfälla där man tidigare kontaktade styrelser  

för informationsmöten, men där det nu istället är styrelserna som kontaktar kommunen vid intresse, 

och att denna typ av arbete jämfört med arbetet mot småhus skett mindre strukturerat, mer ”pö om pö” 

vilket man resonerar kring skulle kunnat påverka resultaten negativt.  

Arbetssätten skiljer sig något mellan kommunerna, exempelvis i Sollentuna arbetar man nu med att 

försöka se till så att matavfallssortering är på plats vid nybyggnationer direkt när de boende flyttar in. 

Genom detta vill man försöka styra bort från de aktiva val och handlingar som de boende själva måste 

göra för att börja sortera ut sitt matavfall, och förenkla för de boende. Man ser ett behov av att jobba 

mot just flerbostadshusen eftersom det är i den gruppen den största potentialen finns gällande 

mängder, och man har således under de senaste åren fokuserat arbetet på just flerbostadshus.  

I Sundbyberg så har man arbetat med att försöka få de föreningar som tidigare haft dispens  

från obligatoriet att nu ansluta sig, genom att höja avgifterna för dessa och således styra föreningarna 

till att vidta åtgärder.  

I Järfälla, Lidingö och Täby svarar man att den ekonomiska aspekten är mer tydligt av intresse när det 

gäller att få flerbostadshusen att ansluta sig, jämfört med hur viktig den är för småhus. Generellt är 

uppfattningen att ekonomin i föreningar spelar en större roll då det är mer viktigt att skära kostnader 

och det rör sig om större summor, man är således mer intresserad av den ekonomiska besparingen som 
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kan uppnås om föreningen ansluter sig, än vad ett hushåll i ett småhus är. Man har i Danderyd även 

uppfattningen att det är ett relativt tungt arbete för styrelsen att få hushållen att börja sortera ut  

sitt matavfall, och man ser därför att det nästan krävs ett ekonomiskt incitament för att de ska orka 

med bördan. Man riktar därför in sig mer på den ekonomiska aspekten än på den miljönytta som 

föreningen kan bidra med, men även denna framhävs för styrelsen. Även Järfälla svarade att man 

fokuserar mer på den ekonomiska aspekten då man vänder sig till flerbostadshusen, men att man i 

framtiden även vill prata mer om miljönyttan. I Solna däremot svarade man att man försöker fokusera 

mer på den miljömässiga nyttan som en förening kan bidra med, då deras uppfattning är att det finns 

en risk att projektet fallerar om intresset främst finns på grund av det ekonomiska incitamentet. 

Det är blandade svar gällande hur stor kännedom de olika kommunerna har om hur många hushåll  

i en ansluten förening som sorterar. Majoriteten av kommunerna svarar att man ej vet hur många 

anslutna hushåll som verkligen sorterar, mer än att man genom insamlade mängder och uppgifter  

från entreprenörer gällande kärl som används kan ha en uppfattning om hur många som är med.  

Man svarar även i Sundbyberg att det skulle vara svårt att ha ett system som kontrollerar hur många 

som verkligen är med. I Upplands Väsby har föreningarna möjlighet att ansluta det antal hushåll  

som anmäler att de vill sortera ut sitt matavfall. I Danderyd, Täby och Lidingö så har man inget krav 

från kommunens sida gällande minsta andel hushåll som måste sortera för att en förening skall få 

ansluta sig. De försöker vara flexibla utifrån vad de intresserade föreningarna vill, men i de  

två förstnämnda kommunerna så vill man dock även gärna att ungefär en tredjedel respektive hälften 

av hushållen skall vara med.  

I Järfälla och Vallentuna så ansluts samtliga hushåll om en förening beslutat att ansluta sig, då man 

från kommunens håll förutsätter att alla hushåll skall vara med om ett sådant beslut tagits.  

Även här ges kommentarer som att det skulle vara svårt från kommunens sida att kontrollera något 

annat upplägg. Även i Sollentuna förutsätter man att alla hushåll är med och sorterar ut matavfallet  

om en förening anslutit sig. Man använder här ett klassificeringssystem utifrån en tregradig skala, 

baserat på mängden matavfall som sorteras ut, och om föreningen då har för låga mängder alternativt 

för dålig kvalitet, så förs en dialog och som sista en utväg sker en omställning till osorterat 

abonnemang för föreningen. I Sollentuna är det således ej möjligt för en förening att ansluta sig och få 

exempelvis ett ekonomiskt avdrag om det endast är få hushåll som är villiga att sortera ut sitt 

matavfall, eftersom föreningen då riskerar att få abonnemanget omställt på grund av för låga mängder.  

I kommunerna Lidingö, Solna och Sundbyberg är den möjliga ekonomiska besparingen beroende  

av ett minskat antal kärl alternativt förändrad kärlstorlek eller hämtintervall. För övriga kommuner så 

kan kostnaden minska på ovannämnda sätt samt att grundavgiften även i vissa kommuner blir lägre  

då föreningar ansluter sig till matavfallsinsamling. För samtliga av dessa övriga kommuner, 

undantaget Upplands Väsby, så ges det ekonomiska avdraget på samtliga hushåll respektive samtliga 

kärl i en förening, då föreningen ansluter sig till att sortera ut matavfallet. I bland annat Täby så ges 

föreningar möjlighet att anmäla hur många hushåll som är intresserade av att sortera ut, för att 

kommunen skall kunna dela ut lämpligt antal startpaket. Även om det bara skulle vara hälften  

av hushållen som anmäler intresse, så får föreningen ändå det ekonomiska avdraget för samtliga kärl. 

Man resonerar här kring att det möjligtvis skulle kunna fungera som en morot för föreningar att få fler 

hushåll att ansluta sig om den lägre kärlavgiften istället endast gavs baserat på antal anmälda hushåll, 

men det är ej aktuellt för tillfället. Upplands Väsby är den enda kommun som svarat att de ger  

ett avdrag baserat på de antal hushåll som en förening anmäler är intresserade av att sortera ut  

sitt matavfall. Dock ser man där baserat på resultat av insamlade mängder att alla de hushåll som 

ansluts, troligtvis inte sorterar ut sitt matavfall. 
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4.2.5 Diskussion och slutsatser 

Enligt resultaten i avsnitt 4.2.2 slängs mer matavfall i soppåsen per hushåll i småhus än i 

flerbostadshus i majoriteten av kommunerna. Om man istället beaktar antalet personer som bor i de 

olika bostadstyperna, baserat på SCB:s schablonantal, blir förhållandet omvänt. I Upplands Väsby och 

Sollentuna slängs det med den sistnämnda typen av beräkning mer matavfall i soppåsen i 

flerbostadshus, och man svarade i intervjuerna att man anser det vara svårare att nå ut till hushållen i 

flerbostadshus, bland annat då kommunikationssystemet är annorlunda. Man har ofta inte en  

direkt kontakt med hushållen på samma sätt som med småhusen, utan det är främst föreningens ansvar 

att vidarebefordra information till hushållen i flerbostadshus. Det skulle kunna vara en anledning  

till att det enligt plockanalysen slängs mer matavfall i soppåsen i flerbostadshusen om schablonantalet 

boende beaktas, om det är svårt att nå ut med information om att hushållen borde sortera ut sitt 

matavfall för central insamling. Det stärker även resonemanget som tidigare togs upp gällande  

att andelen utsorterat matavfall är lägre för de kommuner som har fler hushåll i flerbostadshus 

anslutna, vilket påverkar resultaten. Detta stöds även av resultat från en kartläggning  

av källsorteringsgraden av matavfall gjord av Avfall Sverige (2011b) där plockanalyser från svenska 

kommuner analyserats. Resultatet enligt den studien visar att källsorteringsgraden i villor  

är 77 procent, och i lägenheter 46 procent (Avfall Sverige, 2011b). 

Täby och Solna svarade i intervjuerna att man vill få fler hushåll i flerbostadshus som verkligen 

sorterar, där den sistnämnda kommunen uppger att många har möjlighet men inte gör det. Detta kan 

man även se på resultatet enligt Figur 7 för Solna, som ger ett snitt på att ett hushåll i flerbostadshus 

sorterar ut cirka 30 procent av sitt matavfall. Då det i princip endast är hushåll i flerbostadshus som  

är anslutna i Solna, så kan troligtvis andelen som sorteras ut av småhus försummas. Detta innebär då 

att resultatet för Solna, med en utsorteringsgrad på 30 procent, kan tolkas som andel av utsorterat 

matavfall per anslutet hushåll som bor i flerbostadshus. I kombination med intervjusvaret skulle  

man då kunna tänka sig att siffran är så låg på grund av att det är många hushåll som har möjlighet  

att sortera ut sitt matavfall, och som då räknas in bland de anslutna, men ej gör det.  

Man skulle kunna tänka sig att en något mer rättvisande bild gällande utsorteringsgrad för de som 

verkligen sorterar skulle kunna vara liknande de siffror som Sundbyberg uppvisar enligt Figur 7,  

och även detta är troligtvis en underskattning. Detta då denna kommun har en relativt stor del av  

de anslutna hushållen i beräkningen som är hushåll i flerbostadshus, och att utsorteringsgraden således 

relativt bra skulle kunna antas motsvara utsorteringsgraden för denna typ av hushåll. Detta ger då att 

Solnas låga utsorteringsandel borde bero på att det antingen, som tidigare nämnts, inte är alla anslutna 

hushåll som verkligen sorterar ut matavfallet, eller att hushållen inte sorterar ut lika stor andel som  

i andra kommuner. Om det sistnämnda påståendet skulle stämma, skulle man behöva undersöka om 

det eventuellt skulle kunna vara informationsbrist som påverkar att de boende kanske inte vet vad som 

går att sortera ut, och så vidare. Dock känns det ej rimligt att anta att hela den relativt stora skillnaden, 

på cirka 15 procent i andel, utgörs av denna potentiella informationslucka, utan snarare att det är  

fler som ej väljer att delta trots möjligheten. 

En del kommuner svarade i intervjuerna att de har möjlighet att kontakta hushållen i småhus om 

matavfall inte lämnas i det separata kärlet, för att bland annat motverka att hushåll ansluter sig för det 

ekonomiska incitamentet och sedan ej deltar. Dock framkom det att flera av kommunerna då  

är beroende av att sophämtningsentreprenören utför kontroller för att se om dessa kärl är tomma,  

och det uppgavs även att man för tillfället ej fokuserade på denna typ av arbete. Sollentuna är den 

kommun som utifrån intervjuerna kan anses ha ett ganska utvecklat system för att analysera 

matavfallsmängderna även från flerbostadshus och sätta in åtgärder, varför det är intressant  

att undersöka om denna typ av kontrollsystem gett resultat i form av större mängd och andel insamlat 
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matavfall. Dock visar resultaten i Figur 6 över andelen matavfall som sorteras ut att Sollentuna hamnar 

på tredje lägsta utsorteringsandelen. Det är dock något problematiskt att jämföra kommunerna utifrån 

det diagrammet, då det som tidigare nämnts bland annat är olika sammansättningar av hushåll  

i småhus och flerbostadshus i kommunerna, vilket kan tänkas ha en påverkan på resultaten.  

Vidare är det förstås många faktorer som tillsammans påverkar resultaten vilket gör det svårt att  

från totalstatistiken dra slutsatser om enskilda detaljer i systemet för en kommun. 

En viktig aspekt som är värd att ha i åtanke när man jämför kommunerna är vilka resurser de  

har gällande arbetet med att dels få hushåll att ansluta sig till matavfallsinsamlingen, men även det 

kontinuerliga arbetet. Ur intervjuerna framkom att en del av kommunerna var relativt små 

organisationer och därmed kanske inte har möjlighet att arbeta mer aktivt med att söka upp hushåll  

och föreningar. Detta kan då exempelvis jämföras med Lidingö, där man nu under 2017 har en person 

anställd med inriktningen att från kommunens sida aktivt söka upp föreningar. Detta gäller även  

bland annat Järfälla, vilken är den enda kommunen som arbetade med dörrknackning för att söka upp 

hushåll i småhus för att få dem att ansluta sig. Detta kan man anta är ett resurskrävande arbetssätt,  

som således kanske inte passar de kommuner som utgörs av en mindre organisation. Dock kan det 

noteras att det dels i intervjun med Järfälla uttrycktes att detta tillvägagångssätt inte gav det resultat i 

anslutningsgrad som man hoppats på, samt att man i jämförelse med de andra kommunerna gällande 

anslutningsgrad för småhus endast har den sjätte högsta anslutningsgraden.  

Flera av kommunerna nämnde att de varit ute och informerat och marknadsfört matavfallsinsamlingen 

för att få hushåll att ansluta sig, bland annat på event. Generellt bland de som stått i lokala centrum 

och informerat, eller bjudit in till informationsmöten och samråd, svarade man dock att det ej gett så 

mycket resultat respektive att inte så många besökare kom. Dock så var uppfattningen i Sundbyberg, 

där man varit ute på event i centrum årligen, att många kom fram för att diskutera frågor  

kring matavfall. Skillnaden skulle här kunna vara att kommunerna dels har olika inriktning på  

dessa möten, eftersom Sundbyberg har obligatorisk utsortering av matavfall och att man därmed 

kanske inte skall sälja in det på samma sätt som i andra kommuner, alternativt att uppfattningen av vad 

som är många besökare skiljer sig mellan kommunerna. Även Sollentuna svarade att man när man  

var ute på event uppfattade det som att det fanns ett stort intresse för avfallsfrågorna, och att man 

försöker fokusera på att förmedla information istället för att ”kampanja” för matavfallsfrågan.  

Det är utifrån anslutningsgraderna svårt att se vilket arbetssätt som ger bäst resultat i anslutningsgrad 

för småhus, då underlaget är så litet, samtidigt som majoriteten av kommunerna alltså svarat att de  

på olika sätt är ute och försöker vara där folk är. De kommuner som ej explicit nämnde hur de varit ute 

i kommunerna för att informera eller marknadsföra tjänsten placerar sig på fjärde, sjätte respektive 

sista plats gällande högsta anslutningsgrad, vilket kanske tyder på ett mycket svagt samband att det är 

en fördel att vara ute och informera på detta sätt. Det skall även nämnas att det kan finnas en risk  

att det helt enkelt förbisetts i intervjuerna, att man således mycket väl kan ha varit ute på event, eller 

stått i centrum och liknande men missat att nämna det i intervjun, vilket då helt skulle förkasta teorin. 

I intervjuerna framkom att en del av anledningarna till att hushållen, här främst gällande småhus,  

ej vill ansluta sig kan vara att man är rädd för att det ska lukta illa, eller att man inte vill ha fler kärl 

ståendes på tomten. Den förstnämnda orsaken kan man tänka sig i många fall främst beror på 

informationsbrist om hur man skall hantera matavfallet, vilket man därför tänker skulle kunna vara 

relativt enkelt att ändra på. I Upplands Väsby så ingår en årlig kärltvätt, just för att minska barriären 

för de som funderar på att ansluta sig men som är oroliga för lukter och liknande. Dock är 

anslutningsgraden för småhus lägst i Upplands Väsby av de undersökta kommunerna, vilket gör  

det svårt att säga om en sådan åtgärd verkligen gett resultat eller ej. Även fast man kan uppfatta det 

som något så enkelt som att ökad information egentligen borde kunna minska risken för att kärlen 
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luktar illa, och i sådana fall ta bort en faktor som gör att hushåll ej vill ansluta sig, så nämndes  

det även i flera av intervjuerna att det kan vara svårt att nå fram till invånarna med information. 

Gällande ekonomiska incitament så var det ej något tydligt samband mellan en hög procentuell 

minskning och anslutningsgrad gällande småhus, förutom att det i Upplands Väsby där det medför  

en symbolisk kostnad för att ansluta sig resulterat i den lägsta anslutningsgraden. Lidingö har tidigare 

tillämpat att hushåll som ville sortera ut sitt matavfall fick göra det till självkostnadspris, en kostnad 

som sedan sänktes och sedermera blev kostnadsfri, vilket gjorde att flera hushåll anslöt sig.  

Man kommenterade i intervjun bland annat att man tror att de boende inte främst kräver ett 

ekonomiskt incitament, då kommunen nu inte heller ger ett avdrag vid anslutning, men snarare att de 

boende inte vill behöva betala för tjänsten. För att få en högre anslutningsgrad skulle det således 

kanske vara fördelaktigt att ej ha en kostnad för tjänsten. Dock kommenterar Upplands Väsby  

i intervjun att de inte tror att kostnaden på fem kronor är något som får folk att avstå från att gå med, 

utan att det snarare är andra faktorer som spelar in. Man kommenterade även att man genom att ha  

en liten kostnad undviker att de hushåll som endast är intresserade av det ekonomiska incitamentet 

ansluter sig, vilka möjligen skulle kunna riskera att ej delta på ett korrekt sätt. Det är intressant  

att notera i Figur 7 över utsorterade andelen matavfall att man ändå visar på näst sämst resultat  

bland kommunerna, trots denna inställning. Dock kan det i detta fall mycket väl vara hur beräkningen 

utförs som påverkar detta resultat. 

Från intervjusvaren kan man se att det finns en skillnad mellan hur kommunerna arbetar gällande om 

de främst fokuserar på att framhäva miljönyttan som hushållet kan bidra med om de sorterar ut  

sitt matavfall, eller det ekonomiska incitamentet. Exempelvis Järfälla svarade att man numera främst 

fokuserar på ekonomin när man informerar hushållen i småhus, jämfört med Solna där man vill 

fokusera mer på miljönyttan. Anslutningsgraden för Solna är högre än vad den är för Järfälla gällande 

småhus, vilket således skulle indikera att det är mer lyckat att fokusera på miljönyttan. Intuitivt skulle 

man då även kunna tänka sig att det i Solna skulle vara en högre andel matavfall som då blir sorterat, 

eftersom hushållen då kanske väljer att ansluta sig baserat på en vilja att bidra med miljönytta.  

Dock visar Figur 7 att så ej är fallet, då Solna har den lägsta utsorteringsandelen, men som redan 

tidigare nämnts mycket väl kan bero på den höga andelen hushåll i flerbostadshus. Däremot kan man 

även analysera utsorteringsandelen för de småhus som ansluts i Järfälla, som kanske blir motiverade 

av argument gällande ekonomiska fördelar. Om man jämför med exempelvis Lidingö som har en 

liknande sammansättning av bostadstyperna, har man runt 12 procentenheter lägre utsorteringsandel, 

och jämfört med Upplands Väsby som har en mycket högre andel hushåll i flerbostadshus anslutna 

som kan tänkas påverka utsorteringsandelen negativt, har man endast cirka två procentenheter högre 

utsorteringsandel. Det skulle således kunna tänkas att fokuseringen på det ekonomiska incitamentet 

således kan tänkas påverka utsorteringsandelen negativt, genom att man då inte verkar få in lika  

stor andel matavfall jämfört med en kommun som främst fokuserar på miljönyttan. 

Det är även intressant att några kommuner uppfattade det som att det är viktigare med det ekonomiska 

incitamentet för flerbostadshus än för småhus, eftersom det ofta kan handla om större summor  

och man kanske är mer drivna mot att kapa kostnader i föreningar än i enskilda hushåll. Dock så visar 

samtliga dessa kommuner som svarade detta; Järfälla, Lidingö och Täby, att anslutningsgraden ändå  

är likadan eller högre för småhus än för flerbostadshus. Man kan således diskutera kring att det finns 

andra faktorer som gör att det är svårt att få flerbostadshus att ansluta sig, eller att det helt enkelt är  

så att miljönyttan egentligen har en större betydelse än det ekonomiska incitamentet. Detta motsägs 

däremot av resultaten för Upplands Väsby, där flerbostadshus, som har ett ekonomiskt incitament  

att ansluta sig, visar på mycket högre anslutningsgrad än småhusen där det ej råder samma  

möjlighet att sänka kostnaderna.  
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4.3 Farligt avfall 

I följande avsnitt presenteras vilka tjänster för insamling av farligt avfall som erbjuds för hushåll  

i småhus respektive i flerbostadshus. Med farligt avfall avses exempelvis olika kemikalier, målarfärg, 

lysrör, men även bland annat nagellack (SÖRAB, u.å.-e). De mängder som årligen slängs i hushållen  

i de olika boendetyperna, både i godkända insamlingssystem genom insamlingsstatistik samt  

de mängder som felaktigt slängs i soppåsen enligt plockanalysen presenteras. Vidare illustreras 

andelen som slängs felaktigt i respektive kommun, på invånarnivå, alltså ej uppdelat på hushållstyp. 

Följaktligen analyseras och diskuteras huruvida det är skillnader mellan de tjänster som erbjuds som 

påverkar resultatet i de olika kommunerna. 

4.3.1 Tjänster för insamling av farligt avfall 

I Tabell 11 presenteras en sammanställning av de kostnadsfria tjänsterna för insamling av farligt avfall 

som tillhandahålls av kommunen för de olika hushållstyperna. Uppgifter gällande tjänsterna för 

småhus och flerbostadshus är inhämtade från kommunernas avfallstaxor och gäller därmed år 2016. 

För de gemensamma tjänsterna som presenteras, baseras hämtintervallet på den information som finns 

tillgänglig på internet under våren 2017, varför detta hämtintervall främst är aktuellt för våren 2017. 

För boende i småhus erbjuds hämtning kostnadsfritt i samtliga nio kommuner, men i två av dem är  

det begränsat till en kostnadsfri hämtning per år, och i en kommun erbjuds två kostnadsfria hämtningar 

per år. För boende i flerbostadshus finns möjlighet att få hämtning av farligt avfall både  

genom personlig överlämning direkt vid hushållets dörr, och genom hämtning från ett gemensamt, 

godkänt utrymme. Den förstnämnda tjänsten erbjuds i tre kommuner, och kostnadsfri hämtning från 

gemensamt utrymme i fastigheten erbjuds i fyra kommuner. I fyra av de nio undersökta kommunerna 

erbjuds ingen kostnadsfri hämtning alls av farligt avfall, men i en av dessa, Lidingö,  

finns det möjlighet att beställa en hämtning av farligt avfall till en kostnad av 1081 kronor.  

I två kommuner, Sundbyberg och Järfälla, ges ett ekonomiskt incitament i form av ett avdrag  

på grundavgiften per hushåll då föreningen har en godkänd, gemensam insamling av farligt avfall,  

respektive insamling av både farligt avfall och elavfall i Järfälla. 

  



54 

 

Tabell 11. Kostnadsfria tjänster för hämtning av farligt avfall. X markerar att tjänsten finns, - att den saknas.  

 Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 
Småhus 

Fastighets-

nära 
1 g/år X X 1 g/år X X X X 2 ggr/år 

Flerbostadshus 

Personlig 

överlämning 
1 g/år 

X (om ej 

gem. finns) 
- - - X - - - 

Gemensamt 

utrymme 
- 1 g/mån - - X X - 

1 g/ 

varannan 

mån 

- 

Övrigt  
100 kr 

avdrag* 
   

20 kr 

avdrag

** 

   

Gemensamma 

SÖRAB:s 

ÅVC 
X*** X X X*** X*** X X X X 

Mobil ÅVC, 

antal platser 

(vv-intervall) 

4 3 2 2 3 8 4 3 6 

Miljöstation - - - - 2 st - 3 st - 5 st 

Mobil 

miljöstation 

12 

platser, 

12-v.-

intervall/

plats 

- 

17 

platser, 

4 ggr/år 

- 

8 platser, 

2-v.-

intervall/

plats 

- - - - 

* Avdrag per hushåll då föreningen har farligt avfall- och elavfallshantering 

** Avdrag per hushåll om godkänt skåp för insamling av FA finns 

*** Ej i kommunen 

Boende i samtliga nio kommuner har möjlighet att lämna farligt avfall på någon av SÖRAB:s  

sex återvinningscentraler. Dock har man i tre kommuner, Danderyd, Sollentuna och Solna, inte  

en återvinningscentral inom kommungränsen. Samtliga kommuner tillhandahåller även en  

mobil återvinningscentral i samarbete med SÖRAB, som stannar på olika antal platser i de respektive 

kommunerna. Den ställs generellt ut varannan vecka, och stannar den då på fyra platser i en kommun, 

som för Danderyd, innebär detta att varje plats besöks med ett intervall på åtta veckor. Den har dock 

en begränsad kapacitet varpå alltför stora mängder inte kan lämnas på den mobila 

återvinningscentralen, samt att visst avfall, exempelvis asbest och tryckimpregnerat trä inte är tillåtet 

att lämna. Det kan noteras att den kommun där den mobila återvinningscentralen stannar på flest  

olika platser är i Sundbyberg, som till ytan är den minsta kommunen. Dock kan det vara något 

missvisande att göra bedömningar på antalet platser i relation till en kommuns storlek, då demografin 

inte representeras i en sådan statistik som endast visar arealen. Ett bättre mått, som dock ej  

kommer användas i denna rapport, skulle kunna vara hur långt de boende i genomsnitt har till en  

plats där den mobila återvinningscentralen stannar. 

I tre kommuner erbjuds även insamlingsmöjlighet via en mobil miljöstation, där den i Lidingö  

dock endast är till för boende i flerbostadshus. I tre kommuner; Solna, Täby och Vallentuna, finns det 

möjlighet att lämna farligt avfall på miljöstationer på mellan två till fem olika platser, platser som 

exempelvis är specifika bensinstationer. Solna är den kommun som enligt tabellen erbjuder flest  

olika alternativ för de boende att lämna sitt farliga avfall, om man bortser från att det ej finns  

en återvinningscentral inom kommungränsen. 
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4.3.2 Mängd farligt avfall 

I Figur 9 illustreras den mängd farligt avfall som slängs bland restavfallet varje år per hushåll  

då resultatet från plockanalysen omvandlas till årliga mängder. Resultatet för småhus visar på att 

hushåll i Solna slänger störst mängd, med närmare 0,7 kg per hushåll och år, medan minst mängd 

återfinns i Täby med 0,002 kg per hushåll och år. Även för flerbostadshus visar diagrammet att hushåll 

i Solna årligen slänger störst mängd farligt avfall i soppåsen, med cirka 0,25 kg per år och hushåll,  

och att minst mängd slängs i Danderyd, med 0,005 kg per år. Vid jämförelse av kommunerna så slängs 

det i fem av nio kommuner mer farligt avfall i soppåsen i hushåll i flerbostadshus än i småhus. Det är 

dock viktigt att notera att detta resultat baseras på det som framkommit under en plockanalys, i vilken 

ett urval av hushåll undersöks under en begränsad tid. Om enskilda hushåll i en kommun då under 

denna tidpunkt exempelvis slänger stora mängder så ger det en stor påverkan på resultatet, varför det 

kan vara slumpen som avgör resultaten och de stora skillnader som upplevs mellan kommunerna. 

En tanke om varför hushåll i flerbostadshus enligt plockanalysen slänger en större mängd farligt avfall 

i soppåsen än hushåll i småhus, skulle även kunna vara att de i småhus mer aktivt letar upp 

information om farligt avfall och insamlingssystem, då de kan antas i större utsträckning  

ha mer uppenbara typer av farligt avfall, som exempelvis lacknafta eller tryckimpregnerat trä.  

Då skulle det kunna vara så att dessa hushåll i småhus blir mer informerade om även andra typer  

av farligt avfall som förekommer i båda bostadstyperna, men att dessa hushåll då möjligen i  

större utsträckning åker till återvinningscentralen med det mer uppenbara farliga avfallet och då  

även lämnar annat farligt avfall. 

I Danderyd och Sollentuna där man tillämpar vikttaxa slängs det näst störst respektive fjärde störst 

mängd av kommunerna gällande farligt avfall i soppåsen för småhus, medan det i Danderyd,  

vilket tidigare nämnts, slängs minst mängd farligt avfall i flerbostadshushåll. I Sollentuna slängs det 

för flerbostadshus den tredje största mängden farligt avfall bland restavfallet. Dessa mängder är  

dock så otroligt små, inte ens ett kilogram per år för ett hushåll, varför själva kostnaden för vikten  

kan antas inte ha någon betydelse för mönstret. 

 

 

Figur 9. Mängd farligt avfall som årligen slängs i soppåsen per hushåll i de olika bostadstyperna. Uppgifterna 

baseras på veckomängden som redovisats i plockanalysen, och multipliceras för att erhålla ett årligt värde. 
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I Figur 10 illustreras de mängder av farligt avfall som totalt slängs per år och invånare, det vill säga 

summan av korrekt utsorterat farligt avfall samt det som felaktigt slängs i soppåsen. Detta resultat 

baseras på de mängder av farligt avfall som totalt för de två olika bostadstyperna slängs i soppåsen 

enligt plockanalysen, samt på insamlingsstatistik för de respektive kommunerna från Avfall Web.  

Den totala mängden divideras sedan med antalet invånare i kommunen, för att erhålla hur stor mängd 

som årligen slängs i kommunen uttryckt per invånare. Vidare beräknas andelen farligt avfall som 

felaktigt slängs i soppåsen, genom att beräkna andelen farligt avfall som slängs i soppåsen jämfört 

med den totala mängden farligt avfall som hushåll gör sig av med. 

Enligt diagrammet i Figur 10 slängs störst mängd farligt avfall totalt i Upplands Väsby, med 11,74 kg 

per invånare och år. Lägst mängd återfinns i Solna, med 1,87 kg per invånare och år. Solna är den 

kommun som har minst andel småhus, medan exempelvis Vallentuna, som enligt diagrammet slänger 

näst störst mängd farligt avfall årligen är den kommun med störst andel småhus, vilket kan vara  

en faktor som påverkar detta resultat. Denna tanke bekräftas även i en intervju med Johan Ericson  

som arbetar med avfallsfrågor i Solna, som nämner att exempelvis tryckimpregnerat trä, vilket är  

en avfallstyp som främst uppkommer i småhus, räknas in som farligt avfall och därför kan det vara 

stora mängder av detta som antas uppkomma i småhus, som leder till ovanstående resultat.  

Även Sundbyberg visar på låga mängder, näst lägst av dessa kommuner, och är den kommun som  

har näst minst andel hushåll i småhus. 

I Figur 10 illustreras även hur stor del av det farliga avfallet som hushållen gör sig av med, som slängs 

i soppåsen. Högst andel uppvisas i Solna, där något över 7 procent av de farliga avfall som slängs 

hamnar i soppåsen, medan den lägsta andelen uppmäts i Täby, med 0,07 procent. Ett generellt mönster 

som framträder är att i kommuner där låga mängder per invånare slängs, blir andelen felsortering 

större, och att i kommuner där stora mängder slängs så blir andelen felsortering lägre. Detta kan  

dock antas vara logiskt då små mängder felsorterat ger ett större utslag då mängderna är små,  

jämfört med om den totala mängden är större, vilket skulle kunna vara en faktor som förklarar  

den typen av resultat. 

 

Figur 10. Total mängd farligt avfall som slängs per invånare och år, samt andel av det farliga avfallet som 

felaktigt slängs i soppåsen. Beräkningen är baserad på uppgifter från plockanalysen samt utifrån statistik över 

insamlade mängder. 

Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va

Mängd 5,79 5,23 6,70 8,74 1,87 2,04 9,23 11,74 10,67

Andel 1,89 1,43 0,25 0,76 7,11 4,86 0,07 0,32 0,19
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4.3.3 Vad säger kommunerna? 

Nedan presenteras delar från intervjuerna för frågor gällande farligt avfall. I intervjuerna med 

kommunerna var det dock stundtals svårt att skilja frågor gällande farligt avfall och elavfall åt, bland 

annat då vissa insamlingssystem används för båda fraktionerna. Detta innebär att sammanställningen 

som redovisas nedan i vissa fall även upprepas i avsnitt 4.4.3, som då gäller elavfall. 

En noterbar sak är att vid de tillfällen då det exempelvis skrivs att ”inte så många använder tjänsterna”, 

är det ett svar som kommit från kommunerna och är således deras uppfattning. Eftersom det inte  

är utskrivet i absoluta tal hur många som använder tjänsterna, kan det vara svårt att jämföra i  

vilken kommun de används mest, eftersom resultaten som sagt är kommunernas egna uppfattningar. 

Hur nöjd man är kan då skilja bland annat beroende av vilken ambitionsnivå man har. 

Hur arbetar man? 

I flera av kommunerna; Danderyd, Lidingö, Sollentuna samt Vallentuna, upplever man att de boende 

generellt har stor kunskap om hur farligt avfall skall omhändertas och vad som ej får slängas  

i soppåsen. Man anser att de boende vill göra rätt i hög utsträckning, och i exempelvis Solna upplever 

man att de hushåll som valt att ej sortera ut sitt matavfall, ändå i hög omfattning prioriterar att sortera 

ut det farliga avfallet. I Sundbyberg har man sett på insamlingsstatistik att folk nästan går till överdrift 

i sin utsortering av det man tror är farligt avfall, då man lämnar tomma färgburkar som likagärna 

skulle kunnat lämnas som metallåtervinning. Här ser man därmed att behov av att informera mer  

om vad som är farligt avfall, då man samtidigt ser att man skulle behöva informera om att exempelvis 

nagellack skall slängas som farligt avfall, och man delar därför nu ut informationsmaterial i form  

av kassar med medföljande information. 

I kommunerna Danderyd, Lidingö och Solna arbetar man mot att ”göra det så enkelt som möjligt för 

de boende att göra sig av med avfallet rätt”, och från Lidingös sida påpekar man att detta skall göras så 

att det är enkelt för alla, även de utan bil, att slänga farligt avfall på rätt sätt. Detta ser man även  

i Sollentuna, där man försöker erbjuda olika tjänster så att insamlingssystem blir så tillgängliga som 

möjligt för alla. Även i Vallentuna anser man att man måste göra det så enkelt som möjligt för  

de boende att kunna göra sig av med avfallet på rätt sätt, och att fungerande infrastruktur är  

den viktigaste faktorn, då man anser att kunskapen hos de boende finns, men att det kan vara brister i 

infrastrukturen som gör att det ändå blir fel. Att förenkla processer gällande exempelvis beställning  

är även något man i Vallentuna ser att man måste se över, för att förenkla för de boende. 

Nära hälften av kommunerna; Danderyd, Lidingö, Täby, samt Upplands Väsby, svarade att de inte 

arbetar jättemycket med kampanjer och information gällande farligt avfall, och många svarade att 

detta var på grund av att man sett, bland annat från resultat i plockanalyser, att kunskapen hos  

de boende redan finns. Två av kommunerna, Sollentuna och Sundbyberg, svarade att man ansåg att  

det kunde vara svårt att nå ut med information, bland annat på grund av konkurrens från annan 

information i samhället. Solna svarade att man arbetat med olika informationskampanjer genom  

sociala medier och via nyhetsblad, samt att information finns på hemsidan, men ansåg ändå  

generellt att man behövde arbeta mer med kommunikation och marknadsföring av de olika  

tjänsterna man tillhandahåller. Även Järfälla svarade att man bland annat informerar om den  

mobila återvinningscentralen, och att information om tjänster presenteras i taxedokumentet,  

men ser ett behov av att se över hur man bättre ska nå ut till de boende med information. 
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Används tjänsterna? 

Samtliga kommuner som erbjuder kostnadsfri hämtning av farligt avfall från hushåll i småhus genom 

den röda boxen, eller via ReturKassen, svarar att denna typ av tjänst i princip ej används, då man ser 

att det är väldigt få bokningar. Alla kommuner utom Danderyd och Sollentuna utvecklade även  

ett resonemang kring detta faktum, att det ej är säkert att de boende i denna hushållstyp ens är 

medvetna om att tjänsten finns och att den är kostnadsfri. Samtidigt blev svaren från exempelvis 

Lidingö och Täby att man ej får in klagomål på att de boende saknar tjänster, det vill säga man  

verkar som boende ändå vara nöjd med de insamlingssystem som finns, trots att man kanske ej har 

vetskap om alla som erbjuds. I Lidingö kommun kunde man även se en stor respons i form av flertalet 

beställningar av den röda boxen när man nu skickade ut brev med information om den, vilket då  

kan visa på att folk innan ej visste om att den fanns men nu vill använda tjänsten. 

I Upplands Väsby ser man också att det är väldigt få som använder de fastighetsnära tjänsterna,  

och man misstänker här att det kan finnas olika orsaker till det, som att de boende ej har vetskap om 

dem men även att de är nöjda med återvinningscentralens läge och öppettider, vilket då kan minska 

behovet av andra tjänster. Även i Sollentuna ser man att folk använder den röda boxen väldigt lite, och 

menar på att folk i stor utsträckning istället själva åker till återvinningscentralen med sitt avfall.  

Detta var även en kommentar från Sundbyberg, där man sett att tjänsten ReturKassen för småhus haft 

väldigt få bokningar, då man ser att många av de som bor i småhus har bil och således enkelt kan ta sig  

till återvinningscentralen själva. Järfälla svarade att man såg ett problem i att den återvinningscentral 

som finns i kommunen har begränsade öppettider, i form av att vara stängd på söndagar, då detta  

är något som de boende är missnöjda med. 

Svar som inkommit från Järfälla, Solna och Sundbyberg gällande användning av tjänster för insamling 

av farligt avfall från flerbostadshus har varit att det ej är många som utnyttjar tjänsterna, och detta kan 

bero på att kraven på utrymmet är hårda, samt att en möjlig faktor är att det är platsbrist som försvårar. 

I Järfälla och Sundbyberg ges ett ekonomiskt incitament för föreningarna att ha en gemensam 

hantering av farligt avfall, men i Sundbyberg är det endast en förening som använder den möjligheten, 

och i Järfälla där man nu arbetar med att erbjuda farligt avfall-skåp till föreningar, är det endast  

sju stycken som antagit erbjudandet. För den sistnämnda kommunen diskuterades att orsaker till det, 

som man ser från kommunens sida är ett lågt intresse, är platsbrist samt att man märkt att beslut 

gällande denna typ av frågor tar lång tid att fatta i föreningar. 

4.3.4 Analys baserat på tjänster som erbjuds, mängden farligt avfall samt intervjuer 

Resultaten visar att det för de respektive kommunerna förhållandevis slängdes mer farligt avfall i 

soppåsen i hushåll i flerbostadshus än i småhus i fem av nio kommuner. Varje kommun erbjuder minst 

en kostnadsfri hämtning årligen av farligt avfall från småhus, medan vissa kommuner inte erbjuder 

hushålls-/fastighetsnära hämtning av farligt avfall från flerbostadshus. Det noterades i Tabell 11 att  

det i fyra kommuner inte erbjuds kostnadsfri hämtning av farligt avfall från flerbostadshus, och i tre av 

dessa, alla fyra om man istället räknar per boende i de olika hushållen baserat på schablonantalet, 

slängs det mer i soppåsen i flerbostadshus än i småhus. Att inte ha kostnadsfri hämtning av  

farligt avfall i flerbostadshus skulle alltså kunna vara en faktor som påverkar resultatet.  

Samtidigt indikerar svar från intervjuerna i samtliga kommuner att tjänsten att få farligt avfall hämtat 

från småhus har väldigt få bokningar, det vill säga att den används lite. Detta skulle då kunna tala  

för att det inte är själva tjänsten i sig som erbjuds som gör att mindre mängder farligt avfall slängs  

i soppåsen i småhus. Man skulle istället kunna tänka sig att en anledning är att boende i småhus gör sig 

av med avfallet på andra sätt, såsom att lämna det farliga avfallet på återvinningscentralen, och att den 

kostnadsfria hämtningen därmed inte har ett samband med mängderna. Det skulle även vara möjligt  

att denna bostadstyp har mindre mängder farligt avfall, vilket dock känns mindre troligt. 
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Den kommun där störst mängd slängs i soppåsen gällande både för småhus och för flerbostadshus är  

i Solna. För småhus har man där en röd box som man kan få hämtad kostnadsfritt utan begränsningar, 

och för flerbostadshusen har man möjlighet att få kostnadsfri hämtning från ett gemensamt, godkänt 

utrymme. I exempelvis Vallentuna erbjuds två kostnadsfria hämtningar per år, och kommunen 

uppvisar resultat motsvarande att ha fjärde minst mängd farligt avfall som slängs i soppåsen. Samtidigt 

visar diagrammet att Sollentuna och Danderyd där det erbjuds en kostnadsfri hämtning per år av  

den röda boxen, har fjärde, respektive näst mest, farligt avfall i soppåsen. Det skulle därmed möjligen 

kunna vara så att det i de kommuner där det erbjuds ett begränsat antal kostnadsfria hämtningar slängs 

mer farligt avfall i soppåsen, samtidigt som resultatet för Solna motbevisar att det är ett klart samband. 

Eftersom tjänsten med den röda miljöboxen alternativt ReturKassen ej verkar användas i så stor 

utsträckning, så är det svårt att säga om det finns ett samband mellan hur den är utformad mellan  

de olika kommunerna med begränsade respektive obegränsat antal kostnadsfria hämtningar.  

Generellt skulle det dock kunna handla om en signalpolitik som sänds ut genom att exempelvis 

erbjuda obegränsat antal hämtningar, att de boende skall ha en enkel möjlighet med hög tillgänglighet 

att kunna lämna sitt farliga avfall, och även ett liknande resonemang gällande elavfall. Dock framkom 

det i intervjuerna att sju av nio kommuner uppgav att det kan vara så att de boende inte ens  

är medvetna om att tjänsten finns. Då kan man inte heller se det som en signal riktad till de boende  

att de har en möjlighet att slänga dessa typer av avfall på ett enkelt sätt, eftersom de boende helt enkelt 

ej verkar uppfatta informationen. 

För flerbostadshus slängs den minsta mängden farligt avfall i soppåsen i Danderyd, där man som 

boende erbjuds en årlig kostnadsfri hämtning genom personlig överlämning. Samtidigt uppvisas de 

högsta mängderna i Solna, där man också erbjuds kostnadsfri hämtning, dock från ett gemensamt 

utrymme i fastigheten. Möjlighet till hämtning av farligt avfall från flerbostadshus erbjuds i fem av nio 

kommuner, och resultatet visar på att dessa, bortsett från Danderyd, har femte, fjärde, näst störst  

och störst mängd farligt avfall som slängs i soppåsen. Detta skulle således tyda på att hushålls-

/fastighetsnära insamling av farligt avfall inte minskar mängderna som slängs i soppåsen för hushåll  

i flerbostadshus. Resultat från intervjuer med ansvariga tjänstepersoner inom Solna och Sundbyberg, 

som har de två sämsta placeringarna i den rankingen, visar på att det inte är många föreningar som 

utnyttjar tjänsten att ha gemensam insamling av farligt avfall i fastigheten med kostnadsfri hämtning. 

Järfälla och Sundbyberg, som har femte och åttonde plats gällande mängd farligt avfall som slängs  

i soppåsen i flerbostadshushåll, där plats ett innebär minst mängd, erbjuder även ett ekonomiskt avdrag 

på grundavgiften då en förening har gemensam hantering av farligt avfall och elavfall,  

respektive endast farligt avfall. Spontant skulle man kunna tänka sig att dessa två kommuner borde 

placera sig högre upp, eftersom föreningar då borde ha ett intresse av att anordna denna typ av 

gemensam hantering för att få det ekonomiska avdraget, och att det då skulle kunna underlätta  

för boende att slänga farligt avfall korrekt. Dock är det enligt svar från intervjuerna endast en förening 

i Sundbyberg som utnyttjar denna möjlighet till att få det ekonomiska avdraget, och även i Järfälla  

är intresset relativt svagt. Detta kan vara en anledning till att resultatet blir att dessa kommuner  

ändå placerar sig relativt dåligt i rangordningen, eftersom tjänsterna ej utnyttjas. Man skulle även 

kunna diskutera om det ekonomiska incitamentet är så lågt i dessa fall att andra faktorer, som de krav 

som ställs på utrymmet som skall användas, påverkar föreningarna starkare i riktningen att ej  

anordna en gemensam lösning för insamling.  
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Gällande insamlingar som ej är fastighetsnära, för hushåll i både småhus och flerbostadshus, är det 

noterbart att Solna kan anses erbjuda många möjligheter till denna typ av insamling, men som 

presenterats tidigare, ha störst mängder som slängs i soppåsen. Om placeringarna för de olika 

bostadstyperna kombineras så uppvisar Täby kommun det bästa resultatet, i vilken man erbjuder  

både mobil återvinningscentral och miljöstationer. Efter Täby kommer enligt denna sammanräknade 

ranking Lidingö, där man erbjuder de boende möjlighet att lämna det farliga avfallet både vid  

den mobila återvinningscentralen, samt vid den mobila miljöstationen för boende i flerbostadshus.  

De kommuner som endast erbjuder den mobila återvinningscentralen hamnar på en tredje-, sjätte-  

och delad sjundeplats i rangordningen. Detta skulle således kunna innebära ett mycket svagt samband 

gällande att de kommuner som endast erbjuder möjligheten för boende att lämna sitt farliga avfall  

på den mobila återvinningscentralen, utöver på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler, uppvisar 

större mängder farligt avfall i soppåsen än de andra kommunerna, då en sammanräknad rangordning 

görs för både småhus och flerbostadshus. 

I intervjuerna så svarade en majoritet av kommunerna, fem stycken, att man inte arbetar jättemycket 

med kampanjer och information om varken farligt avfall eller elavfall, då man bland annat sett  

att kunskapen hos de boende redan verkar finnas. Av de övriga kommunerna svarade två stycken  

att man ansåg att det kunde vara svårt att nå ut med information, och två stycken att man behövde 

arbeta mer med kommunikation av tjänsterna och se över hur man bättre skall nå ut till de boende. 

Dessa fyra kommuner: Sollentuna, Sundbyberg, Solna och Järfälla, placeras i den kombinerade 

rangordningen på de fyra sista platserna gällande störst mängder som årligen slängs i soppåsen  

hos hushållen. Dessa resultat visar alltså på att de fem kommuner som inte anser sig arbeta jättemycket 

med information placeras bäst, vilket då skulle kunna innebära att det inte är information  

och kampanjer som är avgörande för hur mycket hushållen slänger på ett felaktigt sätt. Dock har 

exempelvis Vallentuna svarat att kampanjer gällande hur man slänger farligt avfall och elavfall korrekt 

har skett långsiktigt. Det skulle därför kunna vara så att dessa kommuner svarat att man nu inte har  

så mycket kampanjer, eftersom man utifrån resultaten ser att boende verkar veta hur fraktionerna skall 

slängas, men att man tidigare arbetat med information, som inte kommenterats under intervjuerna,  

som långsiktigt kan ha påverkat resultatet. Dock skall man komma ihåg att svaren från intervjuerna 

inte är gjorda i relation till varandra. Det innebär att det en kommun anser med ”lite arbete”, i absoluta 

termer skulle kunna motsvara det en annan kommun kanske anser vara ”mycket arbete”. 

Den kommun som har högst andel av det farliga avfallet som slängs som hamnar i soppåsen är Solna, 

medan den kommun som har lägst andel är Täby. I Solna erbjuds de boende fyra olika 

insamlingsmöjligheter av farligt avfall, utöver hushålls- och fastighetsnära insamling, medan boende  

i Täby erbjuds tre olika möjligheter att lämna sitt farliga avfall. Det lägsta antalet olika 

insamlingsmöjligheter är två, vilket erbjuds i fyra kommuner. Dessa fyra kommuner återfinns bland  

de sex kommuner som har den största andelen som slängs felaktigt, samtidigt som tre av de fyra 

kommunerna som erbjuder näst flest olika insamlingstjänster, tre stycken, har de tre lägsta andelarna 

som slängs felaktigt. Det skulle därför kunna visa på ett mycket svagt samband att fler olika 

insamlingsmöjligheter ger en lägre andel som slängs felaktigt, med undantag för Solna. 

Gällande totala mängder farligt avfall som slängs per invånare och år framträder inget tydligt samband 

gällande mängd och antal insamlingsmöjligheter. Upplands Väsby är den kommun där mest  

farligt avfall slängs årligen, och boende erbjuds där möjligheten att lämna sitt farliga avfall på 

återvinningscentralen samt vid den mobila återvinningscentralen. I Solna slängs minst mängd årligen, 

där man som boende har möjlighet att lämna det farliga avfallet på ytterligare två olika sätt utöver de 

nämnda för Upplands Väsby. Generellt så visar resultatet att de kommuner som erbjuder tre, 

respektive fyra, olika sätt för de boende att kostnadsfritt lämna sitt farliga avfall rangordnas på  
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andra-, tredje-, femte-, sjätte- och niondeplats över totalt störst mängder farligt avfall som slängs.  

Detta visar på en stor spridning och således inget samband mellan att större mängder slängs då  

man som boende erbjuds fler möjligheter. I de tre kommuner som inte har en återvinningscentral inom 

kommungränsen slängs det fjärde, sjätte och nionde störst mängder farligt avfall totalt per invånare 

och år, där niondeplatsen innebär minst mängd, vilket således inte tyder på ett klart samband  

mellan att det slängs mindre mängder totalt i dessa kommuner. Sollentuna, vilken är den kommun där  

boende slänger fjärde mest farligt avfall totalt, svarade i intervjun att boende i stor utsträckning åker  

till återvinningscentralen. Detta visar därmed på att det, i alla fall för Sollentuna, ej verkar vara  

ett problem att återvinningscentralen ej är belägen inom kommunen, eftersom invånarna enligt  

intervjun ändå åker dit för att lämna sitt avfall. 

I den kombinerade rangordningen för hur mycket som slängs felaktigt i soppåsen hamnar de 

kommuner som saknar en återvinningscentral inom kommunen dock på femte, sjunde respektive 

nionde plats, där plats nio innebär störst mängd i soppåsen. Detta skulle kunna visa på ett  

svagt samband gällande att de som inte har en återvinningscentral inom kommunen slänger mer  

farligt avfall i soppåsen, när man kombinerar placeringarna för de olika hushållstyperna.  

Samtidigt angavs, vilket nämnts ovan, i intervju med Sollentuna som hamnar på delad sjundeplats,  

att boende i stor utsträckning åker till återvinningscentralen, varför sambandet att avsaknad av 

återvinningscentral för denna kommun ej borde bero på att man inte använder återvinningscentralen. 

Järfälla svarade i intervjun att en del boende såg det som ett problem att återvinningscentralen  

inom kommunen hade stängt på söndagar. Resultaten från den kombinerade rangordningen visar på  

att Järfälla hamnar på en sjätteplats, vilket dock då skulle kunna förstärka sambandet att  

avsaknaden av en lättillgänglig återvinningscentral alternativt en återvinningscentral inom kommunen,  

innebär högre mängder farligt avfall som felaktigt slängs i soppåsen.   



62 

 

4.4 Elavfall 

I följande avsnitt presenteras vilka tjänster för elavfall som erbjuds för hushåll i småhus respektive  

i flerbostadshus. De mängder som årligen slängs i hushållen i de olika boendetyperna, både i godkända 

insamlingssystem genom insamlingsstatistik samt de mängder som felaktigt slängs i soppåsen enligt 

plockanalysen presenteras. Vidare illustreras andelen som slängs felaktigt i respektive kommun,  

på invånarnivå, alltså ej uppdelat på hushållstyp. Följaktligen analyseras och diskuteras huruvida  

det är skillnader mellan de tjänster som erbjuds som påverkar resultatet i de olika kommunerna. 

4.4.1 Tjänster för insamling av elavfall 

I Tabell 12 presenteras en sammanställning av de kostnadsfria tjänsterna för hämtning av elavfall som 

tillhandahålls av kommunen för de olika hushållstyperna. Uppgifter gällande tjänsterna för småhus 

och flerbostadshus är inhämtade från kommunernas avfallstaxor och gäller därmed år 2016. 

Hämtintervallen för de gemensamma tjänsterna som presenteras baseras på den information som finns 

tillgänglig på internet under våren 2017, varför detta hämtintervall förväntas gälla för våren 2017.  

För boende i småhus erbjuds hämtning kostnadsfritt i samtliga nio kommuner, men i två av dem är det 

begränsat till en kostnadsfri hämtning per år, och i en kommun erbjuds två kostnadsfria hämtningar 

per år. I fem av kommunerna erbjuds endast kostnadsfri hämtning av småelektronik, men mot en 

kostnad kan man även få hämtning av större elavfall i två av dessa kommuner; Danderyd och Lidingö.  

För boende i flerbostadshus finns möjlighet att få hämtning av elavfall både genom personlig 

överlämning direkt vid hushållets dörr, och genom hämtning från gemensamt, godkänt utrymme.  

Den förstnämnda tjänsten erbjuds i två kommuner, och kostnadsfri hämtning från gemensamt 

utrymme i fastigheten erbjuds i sex kommuner, samt i ytterligare en kommun om 

fastighetsinnehavaren har ett godkänt grovsoprum med schemalagd hämtning av grovavfall. I en av de 

nio undersökta kommunerna, Lidingö, erbjuds ingen kostnadsfri fastighetsnära hämtning alls  

av elavfall för boende i flerbostadshus. I Järfälla ges ett ekonomiskt incitament i form av ett avdrag på 

grundavgiften då föreningen har en godkänd, gemensam insamling av både farligt avfall och elavfall. 
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Tabell 12. Kostnadsfria tjänster för hämtning av elavfall. X markerar att tjänsten finns, - att den saknas.  

 Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va 
Småhus 

Fastighetsnära 1 g/år X X  1 g/år  X X X X 2 ggr/år 

Flerbostadshus 

Personlig 

överlämning 
1 g/år - - - - 1 g/år - - - 

Gemensamt 

utrymme 
- 1 g/mån - 1 g/mån 1 g/mån 1 g/mån* 1 g/mån 1 g/mån 1 g/mån 

Övrigt - 
100 kr 

avdrag** 
- - - - - - - 

Gemensamma 

SÖRAB:s 

ÅVC 
X*** X X X*** X*** X X X X 

Mobil ÅVC, 

antal platser 

(vv-intervall) 

4 3 2 2 3 8 4 3 6 

Miljöstation - - - - 2 st - - - - 

Mobil 

miljöstation 

12 

platser, 

12-v.-

intervall 

/plats 

- 

17 

platser,  

4 ggr/år  

- 

8 platser, 

2-v.-

intervall 

/plats 

- - - - 

Övrigt 

Samlaren

-skåp  

4 platser 

EL:IN-

skåp  

6 platser  

EL:IN-

skåp  

2 platser  

- 

Insamlings

-holk  

1 plats  

Samlaren

-skåp  

3 platser  

- - - 

* Om fastighetsinnehavaren har schemalagd grovavfallshämtning 

** Avdrag per hushåll då föreningen har farligt avfall- och elavfallshantering 

*** Ej i kommunen 

Boende i samtliga nio kommuner har möjlighet att lämna elavfall på någon av SÖRAB:s  

sex återvinningscentraler. Dock har man i tre kommuner, Danderyd, Sollentuna och Solna, ej en egen 

återvinningscentral inom kommungränsen. Samtliga kommuner i samarbete med SÖRAB 

tillhandahåller även en mobil återvinningscentral, som stannar på olika antal platser i de respektive 

kommunerna. Den ställs generellt ut varannan vecka, och stannar den då på fyra platser i en kommun, 

som för Danderyd, innebär detta att varje plats besöks med ett intervall på åtta veckor. Antalet platser 

som den mobila återvinningscentralen ställs upp på varierar mellan de olika kommunerna,  

från två i Lidingö och Sollentuna, till åtta i Sundbyberg. 

I Solna erbjuds, som enda kommun, möjligheten att lämna smått elavfall vid en miljöstation. Det skall 

dock uppmärksammas att denna möjlighet funnits i andra kommuner tidigare, men har valts att  

tas bort. Man har som boende i Solna även möjlighet att lämna mindre elavfall på den  

mobila miljöstationen, en möjlighet som även finns i Danderyd och Lidingö, där tjänsten för den 

sistnämnda kommunen endast är riktad till boende i flerbostadshus. I fem av de undersökta 

kommunerna, det vill säga en majoritet, finns utplacerade skåp i anslutning till bland annat mataffärer,  
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där smått elavfall får slängas av invånarna. Solna är den kommun som enligt tabellen erbjuder  

flest olika alternativ för de boende att lämna sitt elavfall, om man bortser från att det inte finns  

en återvinningscentral inom kommungränsen. Dock tar denna bedömning inte hänsyn till huruvida det 

är en geografisk spridning på dessa olika alternativ, eller om någon annan kommun med färre erbjudna 

tjänster ändå ger större möjlighet för fler boende att kunna lämna sitt elavfall på nära avstånd.  

4.4.2 Mängd elavfall 

I Figur 11 illustreras den mängd elavfall som slängs bland restavfallet varje år enligt plockanalysen, 

per hushåll i respektive kommun för de olika bostadstyperna. Resultatet för småhus visar på att hushåll 

i Vallentuna slänger störst mängd, med något mer än 1,7 kg elavfall per hushåll och år, medan minst 

mängd återfinns i Upplands Väsby med omkring 0,45 kg per hushåll och år. Även för flerbostadshus 

visar resultatet att hushåll i Vallentuna slänger störst mängd farligt elavfall i soppåsen, med cirka  

0,9 kg per hushåll och år, och att minst mängd slängs i Danderyd, med närmare 0,3 kg. Vid jämförelse 

av kommunerna så slängs det i åtta av nio kommuner mer elavfall i soppåsen i hushåll i småhus än  

i flerbostadshus. Om man slår ut resultaten på schablonantalet som bor i ett hushåll för att få ut  

per boende i de respektive bostadstyperna, blir det ett liknande resultat för förhållandet mellan småhus 

och flerbostadshus förutom för Järfälla där det innebär en större mängd per boende i ett flerbostadshus, 

istället för det som presenteras i Figur 10 där det är större mängd för ett hushåll i småhus. 

 

 

Figur 11. Mängd elavfall som årligen slängs i soppåsen per hushåll i de olika bostadstyperna.  

Uppgifterna baseras på veckomängden som redovisats i plockanalysen. 

 

I Danderyd där man tillämpar vikttaxa slängs det tredje minst elavfall bland restavfallet, och minst 

mängd gällande hushåll i flerbostadshus. I den andra kommunen där vikttaxa tillämpas, Sollentuna, 

slängs det sjätte minst mängd elavfall bland restavfallet gällande småhus, och näst minst gällande 

hushåll i flerbostadshus. Dock är mängderna små, mellan cirka 0,3 kg till 1,3 kg för dessa kommuner, 

varför själva kostnaden för vikten inte tros ha någon betydelse för mönstret. 

I Figur 12 illustreras de mängder av elavfall som totalt slängs per år och invånare. Detta resultat 

baseras på de mängder av elavfall som slängs i soppåsen enligt plockanalysen, samt på 

insamlingsstatistik för de respektive kommunerna. Den totala mängden divideras sedan med antalet 

invånare i kommunen, för att erhålla hur stor mängd som varje invånare varje år slänger.  

Vidare beräknas andelen elavfall som felaktigt slängs i soppåsen, genom att beräkna andelen elavfall 

som slängs i soppåsen jämfört med den totala mängden elavfall som hushåll gör sig av med. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va

M
än

gd
 e

la
vf

al
l [

kg
/h

u
sh

ål
l/

år
] 

Årlig mängd elavfall i soppåsen uppdelat efter kommun och bostadstyp 
Baserat på data från plockanalys 

Småhus

Flerbostadshus



65 

 

 

Figur 12. Total mängd elavfall som slängs per invånare och år, baserat på den mängd som enligt plockanalysen 

slängs i soppåsen samt den mängd som samlas in genom de olika insamlingssystemen. Diagrammet visar även 

andel av elavfallet som felaktigt slängs i soppåsen utifrån den mängd elavfall som totalt slängs årligen. 

Enligt diagrammet i Figur 12 slängs störst mängd elavfall i Upplands Väsby, med 13,13 kg  

per invånare och år. Lägst mängd återfinns i Sundbyberg, med 3,16 kg per invånare och år. 

Sundbyberg och Solna är de två kommuner som har minst andel hushåll i småhus, och är de två 

kommuner där hushåll slänger den minsta mängden elavfall totalt, medan exempelvis Vallentuna som 

slänger näst störst mängd, är den kommun som har störst andel hushåll i småhus. Diagrammet visar 

även hur stor andel av elavfallet som hushållen gör sig av med som slängs i soppåsen. Högst andel 

uppvisas i Solna, där nära 8 procent av det elavfall som slängs hamnar i soppåsen, medan den lägsta 

andelen uppmäts i Upplands Väsby, med cirka 1,5 procent. Dessa två variabler visar alltså på att den 

kommun som slänger näst minst mängd, får högst andel som slängs på fel sätt, medan den kommun 

som slänger störst mängd totalt, får den lägsta andelen felsorterat. Detta kan, likt resonemanget  

för farligt avfall, bero på att det rör sig om relativt små mängder, och att utslagen på mindre mängder 

då ger en större förändring i andelen, jämfört med om den totala mängden är större, som i  

Upplands Väsbys fall. Dock är detta ej ett helt klart samband, då felsorteringen för Vallentuna,  

där det slängs närapå lika stor mängd elavfall per invånare som i Upplands Väsby, är tredje störst. 

4.4.3 Vad säger kommunerna? 

Nedan presenteras utvalda delar från intervjuerna för frågor gällande elavfall. Delar av svaren är 

upprepningar från avsnitt 4.3.3, då svaren gällande farligt avfall och elavfall många gånger  

i intervjuerna sammanföll, och att det därför var svårt att särskilja dem. Dock framförs vissa  

av intervjusvaren igen, för att tydligt framhålla att de även gäller för elavfall. 

Hur arbetar man? 

I flera av kommunerna; Danderyd, Lidingö, Sollentuna samt Vallentuna, upplever man att de boende 

generellt har stor kunskap om hur elavfall skall kasseras och vad som ej får slängas i soppåsen,  

men man kommenterade i Danderyd att det eventuellt skulle kunna informeras mer om hur exempelvis 

småelektronik skall slängas. Man anser att de boende i hög utsträckning vill göra rätt. I kommunerna 

Danderyd, Lidingö och Solna arbetar man för att ”göra det så enkelt som möjligt för de boende att 

göra sig av med avfallet rätt”, och från Lidingös sida påpekar man att detta skall göras så att det är 

enkelt för alla, även de utan bil, att slänga elavfall på rätt sätt. Detta ser man även i Sollentuna,  

Da Jä Li Soll Solna Su Täby Upp V Va

Mängd 7,10 9,07 10,44 10,98 4,57 3,16 11,81 13,13 13,08

Andel 2,29 3,63 2,84 2,69 7,80 5,14 3,72 1,46 4,05
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där man försöker erbjuda olika tjänster så att insamlingssystem blir så tillgängliga som möjligt för alla. 

Även i Vallentuna anser man att man måste göra det så enkelt som möjligt för de boende att kunna 

göra sig av med avfallet på rätt sätt, och att fungerande infrastruktur är den viktigaste faktorn, då man 

anser att kunskapen hos de boende finns, men att det kan vara brister i infrastrukturen som gör  

att det ändå blir fel. Att förenkla processer gällande exempelvis beställning av tjänster är även något 

man i Vallentuna ser att man måste se över, för att förenkla för de boende. 

Nära hälften av kommunerna; Danderyd, Lidingö, Täby, samt Upplands Väsby, svarade att de inte 

arbetar jättemycket med kampanjer och information gällande elavfall, och många svarade att detta  

var på grund av att man sett, bland annat från resultat i plockanalyser, att kunskapen hos invånarna 

redan finns. Två av kommunerna, Sollentuna och Sundbyberg, svarade att man ansåg att det kunde 

vara svårt att nå ut med information, bland annat på grund av konkurrens från annan information  

i samhället. Solna svarade att de arbetat med olika informationskampanjer genom sociala medier och 

via nyhetsblad, samt att information finns på hemsidan, men ansåg ändå generellt att man behövde 

arbeta mer med kommunikation och marknadsföring av de olika tjänsterna man tillhandahåller.  

Även Järfälla svarade att man bland annat har information om den mobila återvinningscentralen,  

och att information om tjänster presenteras i taxedokumentet, men ser ett behov av att se över hur  

man bättre ska nå ut till de boende med information. 

Man kan även utläsa ur intervjuerna att två kommuner, Solna och Täby, nu även vill informera 

invånarna om elavfallsdirektivet, för att styra boende att utnyttja den tjänsten istället för att kommunen 

skall ansvara för den typ av avfall som råder under producentansvar. En annan kommentar som  

kom upp från en kommun var en fundering kring om man kanske skulle kunna uppnå bättre resultat 

om man kunde applicera höga straffavgifter vid felsortering, men att det då även skulle krävas att 

samarbetet med entreprenörer utvecklades för att få ett fungerande system. 

Används tjänsterna? 

Samtliga kommuner som erbjuder kostnadsfri hämtning av smått elavfall från hushåll i småhus genom 

den röda boxen, eller via ReturKassen, svarar att denna typ av tjänst i princip ej används eller att den 

används i liten skala, då man ser att det är väldigt få bokningar. Alla kommuner utom Danderyd och 

Sollentuna utvecklade även ett resonemang kring detta faktum, att det ej är säkert att de boende  

i denna hushållstyp ens är medvetna om att tjänsten finns och att den är kostnadsfri. Samtidigt blev 

svaren från exempelvis Lidingö och Täby att man ej får in klagomål på att de boende saknar tjänster, 

det vill säga man verkar som boende ändå vara nöjd med de insamlingssystem som finns, trots att man 

kanske ej har vetskap om alla som erbjuds. I Lidingö kommun kunde man även se en stor respons i 

form av flertalet beställningar av den röda boxen när man nu skickade ut brev med information  

om den, vilket då kan visa på att folk innan ej visste om att den fanns men nu vill använda tjänsten. 

I Upplands Väsby ser man också att det är väldigt få som använder de fastighetsnära tjänsterna,  

och man misstänker här att det kan finnas olika orsaker till det, som att de boende ej har vetskap om 

dem men även att de är nöjda med återvinningscentralens läge och öppettider, vilket då kan minska 

behovet av andra tjänster. Även i Sollentuna ser man att folk använder den röda boxen väldigt lite,  

och menar på att folk i stor utsträckning istället själva åker till återvinningscentralen med sitt avfall. 

Detta var även en kommentar från Sundbyberg, där man sett att tjänsten ReturKassen för småhus haft 

väldigt få bokningar, då man ser att många av de som bor i småhus har bil och således enkelt kan ta sig 

till återvinningscentralen själva. Järfälla svarade att man såg ett problem i att den återvinningscentral 

som finns i kommunen har begränsade öppettider, i form av att vara stängd på söndagar, då detta  

är något som de boende är missnöjda med. 
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Gällande elavfall för flerbostadshus så ser man i Solna att insamling av elavfall i fastigheter ökar, 

vilket är något man från kommunens sida vill få ytterligare föreningar att ansluta sig till.  

Man ser dock att platsbrist för dessa insamlingar kan vara en faktor som försvårar. I Sollentuna 

erbjuds föreningar att hyra elburar och då få kostnadsfri hämtning av elavfallet, och man upplever från 

kommunens sida att elburar i fastigheter ”är jättepoppis”. Man erbjuder i kommunen även ett  

”mini-kit” för de föreningar som anser sig på grund av platsbrist inte ha möjlighet att erbjuda 

elavfallsinsamling, som då får kostnadsfri hämtning av batterier, ljuskällor och lysrör. 

4.4.4 Analys baserat på tjänster som erbjuds, mängden elavfall samt intervjuer 

Figur 11 visar att det i åtta av nio kommuner, samtliga förutom Upplands Väsby, slängs mer elavfall  

i soppåsen i hushåll i småhus än i flerbostadshus. Om man istället räknar per boende i de  

olika hushållstyperna, så slängs det mer i hushåll i småhus i sju av nio kommuner, då det i Järfälla 

förändras till att mer elavfall slängs per boende i hushåll i flerbostadshus. Enligt Tabell 12 erbjuds 

kostnadsfri hämtning av elavfall i småhus i samtliga kommuner, medan det för hushåll i flerbostadshus 

erbjuds i åtta av nio kommuner. Den kommun som inte erbjuder kostnadsfri hämtning av elavfall  

från flerbostadshus är Lidingö, och i denna kommun visar resultaten ändå på att det slängs en större 

mängd elavfall i soppåsen i småhus än i flerbostadshus. Dessa resultat visar således inte på  

ett samband mellan kostnadsfri hushålls-/fastighetsnära hämtning av elavfall och lägre mängder 

elavfall som slängs i soppåsen. 

Samtliga kommuner i intervjuerna svarade att den kostnadsfria hämtningen från småhus i form av 

miljöboxen och liknande lösningar hade få bokningar, det vill säga att tjänsten alltså inte används 

särskilt mycket. Intervjuerna gav ej svar från alla kommuner gällande hur mycket fastighetsnära 

insamling används i flerbostadshus, och det blir därför svårt att göra en jämförelse mellan 

bostadstyperna. Från Solna var kommentaren att insamlingen av elavfall i dessa fastigheter ökar, och 

då det enligt resultaten slängs mer elavfall i soppåsen i småhus än i hushåll i flerbostadshus, skulle en 

anledning kunna vara att tjänsten utnyttjas mer bland flerbostadshus. Även Sundbyberg svarade i 

intervjun att man upplever det som att elburar i fastigheter är ”jättepoppis” samt att man erbjuder ett 

”mini-kit” för föreningar med platsbrist. Det är enligt Figur 10 en ganska stor skillnad på hur mycket 

elavfall som slängs i soppåsen i småhus och flerbostadshus i denna kommun, vilket då bland annat 

skulle kunna bero på att tjänsten för småhus ej används, till skillnad från tjänsten för flerbostadshus. 

Den kommun där det slängs störst mängder elavfall i soppåsen gällande hushåll i småhus är 

Vallentuna, medan lägst mängd återfinns i Upplands Väsby. I Vallentuna erbjuds kostnadsfri hämtning 

två gånger per år, medan antalet hämtningar i Upplands Väsby inte är begränsat. I två andra 

kommuner, Danderyd och Sollentuna, erbjuds också kostnadsfri hämtning till ett begränsat antal 

gånger per år, och resultatet visar på att det slängs tredje minst respektive sjätte minst mängd elavfall i 

soppåsen i dessa kommuner. Dessa hämtningar är även begränsade till en gång per år, jämfört med  

i Vallentuna där boende i småhus erbjuds kostnadsfri hämtning två gånger per år. Resultaten visar 

därmed inget tydligt samband mellan ett begränsat antal kostnadsfria hämtningar och mängden  

som slängs i soppåsen, då bland annat Danderyd som har ett begränsat antal kostnadsfria hämtningar 

uppvisar en relativt bra placering gällande mängden elavfall som slängts felaktigt i soppåsen. 

Även för flerbostadshus visar resultaten att det slängs störst mängd elavfall felaktigt i soppåsen i 

Vallentuna, medan lägst mängd återfinns i Danderyd. I Danderyd erbjuds en kostnadsfri hämtning 

årligen av smått elavfall genom personlig överlämning vid dörren, medan det i Vallentuna erbjuds 

kostnadsfri hämtning en gång i månaden från ett godkänt fastighetsgemensamt utrymme. Således kan 

resultatet tolkas som att antal kostnadsfria hämtningar inte har någon betydelse, då resultatet är motsatt 

mot vad man skulle kunna förvänta sig om denna faktor var av betydelse. Samtidigt kan resultatet 

tolkas som att det är möjligheten till hushållsnära hämtning som är den betydande faktorn, det vill säga 
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att hushållen har möjlighet att få sitt elavfall hämtat vid dörren är det som gör att en mindre mängd 

slängs i soppåsen. Det kan även noteras att Lidingö, som varken erbjuder hushålls- eller fastighetsnära 

kostnadsfri hämtning, slänger femte minst mängd elavfall i soppåsen. 

Om man kombinerar de placeringar över mängden elavfall som slängs i soppåsen som respektive 

kommun får för de två olika bostadstyperna visar detta på att Danderyd är bäst, och Vallentuna  

är sämst, då man uppvisat störst mängder både gällande hushåll i småhus och i flerbostadshus.  

I Danderyd erbjuds fyra olika typer av gemensamma insamlingsmöjligheter utöver hushållsnära 

insamling, medan det i Vallentuna erbjuds två olika typer av insamlingsmöjligheter utöver den 

hushålls- och fastighetsnära insamlingen som erbjuds kostnadsfritt. Generellt visar dock resultatet  

att Solna, vilken är den kommun som erbjuder flest olika typer av möjligheter för invånarna att  

lämna sitt elavfall på, placeras näst sämst då resultaten för de olika boendetyperna kombineras.  

Upplands Väsby, som likt Vallentuna endast erbjuder två olika insamlingsmöjligheter, placeras näst 

bäst i denna rangordning. Det visar därmed inte på något samband mellan att fler olika typer  

av insamlingsmöjligheter ger en lägre mängd som slängs i soppåsen. 

Den kommun som har högst andel elavfall som slängs felaktigt är Solna, medan den kommun som har 

lägst andel felsorterat är Upplands Väsby. Solna är den kommun som erbjuder flest olika typer  

av gemensamma insamlingsmöjligheter, med fem stycken olika utöver kostnadsfri hushålls- och 

fastighetsnära hämtning. I Upplands Väsby, liksom i tre andra kommuner, erbjuds två stycken olika 

gemensamma insamlingsmöjligheter, vilket är lägst antal av de undersökta kommunerna. Inte heller 

för andel felsorterat, liksom för den kombinerade rangordningen av mängder, går det att urskilja  

ett samband mellan att flest olika insamlingsmöjligheter ger en lägre andel som slängs felaktigt. 

Gällande totala mängder elavfall som slängs per invånare och år så framträder ett samband att de 

kommuner som erbjuder minst antal olika insamlingsmöjligheter, två stycken, visar på störst mängder 

som totalt slängs per år. Detta skulle kunna bero på att många av de insamlingsmöjligheter som 

erbjuds utöver återvinningscentralen och den mobila återvinningscentralen endast tar emot  

smått elavfall, som inte utgör någon stor mängd elavfall viktmässigt, och att det således för 

rangordningen gällande totala mängder inte spelar så stor roll om en kommun erbjuder dessa tjänster 

för elavfallsinsamling. Resultatet visar även att Danderyd och Solna, vilka båda är kommuner som 

saknar återvinningscentral inom kommunen, slänger näst, respektive tredje, minst mängd elavfall  

per invånare och år. Detta skulle kunna bero på att invånarna i dessa kommuner antingen inte slänger 

elavfall i lika stor utsträckning som de i de andra kommunerna, eller att de ej blir korrekt inkluderade i 

statistiken då återvinningscentralen inte ligger inom kommungränsen. Däremot så är det inget starkt 

samband, då Sollentuna, som också saknar återvinningscentral inom kommungränsen, placeras på 

fjärde plats bland kommunerna gällande störst mängd elavfall som slängs totalt per invånare och år. 

I intervjun svarade Upplands Väsby att de boende är nöjda med återvinningscentralens läge  

och öppettider. Enligt resultaten är Upplands Väsby den kommun där den största totala mängden 

elavfall slängs per år, samt lägst mängder som slängs i soppåsen för småhus och fjärde minst  

för flerbostadshus. Man skulle kunna diskutera om anledningen till dessa resultat är för att invånarna 

anser att det är enkelt att göra sig av med avfallet på återvinningscentralen, och att det kanske  

därför ej ackumuleras hemma i hushållen eller liknande, samt att det ej slängs fel.  

Järfälla svarade att en del boende är missnöjda med öppettiderna för återvinningscentralen  

i kommunen. Däremot visar resultaten att Järfälla hamnar i mitten av alla kommuner gällande både 

total mängd som slängs, samt mängd elavfall som slängs i soppåsen för småhus respektive 

flerbostadshus. Resultaten visar alltså inte heller på ett tydligt samband att de boende slänger en större 

mängd felaktigt i soppåsen då de är missnöjda med återvinningscentralen.  
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5 Diskussion 
Genom hela rapporten har både resultat samt eventuella felkällor som kan tänkas ha påverkat dessa 

resultat diskuterats, varför diskussionen som förs i detta kapitel främst kommer sätta resultaten i  

ett större perspektiv samt kopplas till litteraturstudien. Det är dock viktigt att poängtera gällande  

de analyser, diskussioner och slutsatser som redan framförts i denna rapport att underlaget på  

nio kommuner är litet, vilket gör det är svårt att fastställa tydliga samband mellan olika faktorer  

och resultat.  

5.1 Ekonomisk aspekt 

En svårighet med att diskutera de olika ekonomiska incitamenten som ges i de olika kommunerna  

är att de har skilda utgångspunkter gällande hur höga avgifterna som hushållen betalar är från början. 

Exempelvis Sollentuna som har en av de högsta avgifterna ger ett större avdrag till hushållen för  

att endast ansluta sig till matavfallsinsamlingen, det vill säga i den beräkningen då hämtintervallet  

inte ändras, jämfört med de andra kommunerna. Den procentuella minskningen i denna beräkning är 

exempelvis 20 procent för Järfälla medan den för Sollentuna är 27 procent, men uttryckt i kronor är 

det ett avdrag på 300 kronor respektive 910 kronor. Man skulle kunna tänka sig att hushållen inte 

tycker att 300 kronor är ett tillräckligt högt ekonomiskt incitament för att ansluta sig, medan  

910 kronor låter ganska mycket, vilket då skulle kunna tänkas påverka anslutningsgraden. Då en del 

av intervjusvaren indikerade att hushållen möjligen ej är så insatta i den avgift de har för 

avfallshantering, så kanske man inte heller blir medveten om vilken procentuell skillnad det är man får 

i ett eventuellt avdrag, och därför endast ser att det är ”ynka” 300 kronor man kan sänka sin avgift 

med, istället för att se att det motsvarar en femtedel av avgiften.  

Även Avfall Sverige (2012a) resonerar kring att det kan vara svårt att jämföra avgifter kommuner 

emellan, eftersom det är lokala förutsättningar, så som bland annat långa avstånd, som kan spela in i 

vilken avgift en kommun måste ta ut. Men då uppfattningen av storleken på avdraget ändå kan tänkas 

vara en faktor som spelar in i anslutningsgrad mellan kommunerna, kan det i denna rapport ändå anses 

vara viktigt att jämföra de olika avgifterna. Då avgifterna mellan kommunerna skiljer sig åt kan  

det även vara skillnader i de tjänster som ingår, däribland kostnadsfria tjänster för insamling av  

farligt avfall och elavfall som studerats i denna rapport. De två kommuner som baserat på scenariot  

i denna rapport har de högsta avgifterna för hushåll i småhus, Lidingö och Sollentuna, ter sig dock  

inte erbjuda fler insamlingsmöjligheter än de andra kommunerna.  

Resultaten angående anslutningsgrad visade ej på ett tydligt samband mellan ekonomiskt incitament 

och anslutningsgrad. Det kan även vara så att andra faktorer spelar in så att ett eventuellt samband 

alltså undantrycks till förmån för andra faktorer som då skulle kunna vara starkare, så som arbetssätt 

som skiljer sig, eller hur lång tid som matavfallsinsamlingen pågått. En anledning till att det  

ej verkar finnas ett tydligt ekonomiskt samband kan även vara att avfallsavgiften dels inte är något 

som de boende reflekterar kring, samt att avgiften generellt utgör en liten del av ett hushålls inkomst. 

Att den avgift som hushållen betalar för avfallshantering är en mycket liten del av inkomsten har  

även diskuterats av Constantino (2008), där elasticiteten för samtliga undersökta kommuner i den 

rapporten understeg värdet ett, vilket innebär att en förändring i taxan ej ger en lika stor förändring  

i avfallsmängder. Constantino menar på att den troligtvis största anledningen till att samtliga 

elasticiteter understiger ett är just att avgiften för avfallshanteringen utgör en mycket liten  

del av hushållets årsinkomst.  

 



70 

 

Resultaten genom denna rapport visade ej på ett tydligt samband mellan kommuner med  

högst procentuell skillnad mellan osorterat och sorterat abonnemang och en högre anslutningsgrad 

gällande matavfallsinsamlingen. Detta ger en indikation på att den ekonomiska aspekten, i alla fall 

beträffande den skillnad som idag erbjuds, ej är den enda aspekten av betydelse för hushåll gällande 

deras avfallshantering. Man kunde även se i studien av Sterner och Bartelings (1999) att den 

ekonomiska aspekten inte var den enda drivkraften gällande att få hushåll att sortera ut förpackningar, 

vid applicering av vikttaxa. Folk var villiga att engagera sig i det extraarbete det innebar, så länge 

infrastruktur som underlättade för dem fanns på plats. Om detta även skulle kunna appliceras  

på matavfallsinsamling, är det alltså inte konstigt att hushåll i kommuner som i princip ej hade  

ett ekonomiskt incitament att ansluta sig, ändå var anslutna. 

5.2 Uppfyllelse av avfallsplan samt nationellt mål 

Enligt resultaten gällande andel matavfall som sorteras ut per invånare och år i respektive kommun, 

kan man se att det endast är Danderyd, Sollentuna och Sundbyberg som just nu uppnår det mål som är 

uppsatt i SÖRAB:s avfallsplan. Detta mål innebär som tidigare nämnts att minst 35 procent av 

matavfallet från hushåll, storkök, restauranger och butiker skall sorteras ut år 2020. Det är visserligen 

ett antal år kvar till dess att målet skall vara uppfyllt, men resultaten i rapporten visar på att det i 

exempelvis Järfälla och Solna endast sorteras ut drygt 16 respektive 18 procent per invånare.  

Det finns dock ett antal felkällor gällande en sådan jämförelse baserat på den metod som i denna 

rapport använts för att beräkna andelen utsorterat matavfall. Först och främst har beräkningar i denna 

rapport endast inkluderat hushållen, det vill säga en del av de aktörer som ingår i målet är  

inte inkluderade, vilket kan påverka resultaten. Vidare inkluderar de insamlingsmängder som använts 

för beräkningen i denna rapport endast det som i statistiken från Avfall Web benämns som  

”matavfall utsorterat”. Den post som benämns som ”matavfall sugning” har exkluderats, vilket skulle 

kunna snedvrida resultaten i rapporten i en negativ riktning om även detta är insamlat matavfall  

från hushåll. Anledningen till att det ej inkluderats är främst att rapporten avgränsats till att endast 

innefatta kärlavfall, och inte sopsugssystem. 

Resultaten i denna rapport gällande andel matavfall som sorteras ut per invånare kan även jämföras 

med den statistik som SÖRAB tillhandahåller. Enligt SÖRAB (2016) så var andelen av uppkommet 

matavfall som återvinns genom biologisk behandling 24 procent i Solna år 2015. Detta innebär att det 

är en ganska stor skillnad mellan de värden som presenteras enligt SÖRAB och de som presenteras  

i denna rapport. Statistiken gäller dock skilda år, eftersom denna rapport baseras på resultat gällande  

år 2016. Spontant är tanken dock att de insamlade mängder borde öka ju längre tiden går, då systemen 

blir mer robusta och accepterade av folk, vilket då skulle tyda på än större skillnader mellan 

rapporterade siffror. Statistiken från SÖRAB baseras dock på andel matavfall från hushåll, 

restauranger, storkök och butiker, samt det matavfall som hemkomposteras, vilket även det är en 

faktor som kan leda till denna skillnad. 

Det är även intressant att jämföra resultaten mot de nationella mål som finns, som säger att minst 50 

procent av matavfallet år 2018 skall sorteras ut så att växtnäring kan tillvaratas, samt att minst 40 

procent skall samlas in och behandlas så att energi kan tas tillvara (Naturvårdsverket, 2016c).  

Man kan notera att det är en skillnad mellan det nationella målet och det mål som satts upp i SÖRAB:s 

avfallsplan. Detta har dock sin förklaring i att SÖRAB:s avfallsplan utarbetades och antogs 2009,  

det vill säga innan det nationella målet vilket beslutades om av Regeringen år 2012, varför denna siffra 

alltså är lägre. Gällande det nationella målet, som ligger närmare i tiden än SÖRAB:s egna mål, är det 

enligt resultaten endast i Sundbyberg som mer än 40 procent av matavfallet från hushållen sorteras ut. 

Det är alltså viktigt att arbetet optimeras då ett antal av kommunerna i dagsläget verkar vara långt ifrån 

att uppnå dels målet som finns i regionens egna avfallsplan, och dels det nationella målet. 
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5.3 Rapportens resultat i förhållande till litteraturstudier 

De resultat gällande olika typer av variabler hos befolkningen som kan tänkas påverka avfallsmängder, 

benägenhet att sortera ut matavfall, farligt avfall och elavfall och så vidare, är något problematiskt att 

applicera på de resultat som framkommit i denna rapport. En stor del av resultaten baseras på 

plockanalysen, både gällande mängder restavfall som slängs, samt hur stor andel av farligt avfall och 

elavfall som felaktigt slängs bland säck- och kärlavfallet. Från plockanalysen är det inte möjligt  

att urskilja specifik information om hushållen, så som inkomst, kön, hushållsstorlek, utbildning,  

och andra variabler som enligt litteraturstudierna skulle kunna ha en påverkan på resultaten.  

Det har varit möjligt att genom statistik ta reda på genomsnitt i respektive kommun gällande  

de nämnda variablerna, däremot är det inte möjligt att säga om de hushåll som ingår i plockanalysen är 

representativa gällande just dessa. Därför blir det svårt att analysera huruvida de resultat som 

presenteras i rapporten beror på hur avfallstaxorna är utformade eller om det är andra underliggande 

faktorer, som exempelvis en hög inkomst, som påverkar. 

I avsnitt 3.2.1 presenterades att tidigare studier generellt har visat att hushåll i kommuner som 

tillämpar vikttaxa slänger mindre mängder säck- och kärlavfall jämfört med andra kommuner,  

och även att det blir mindre mängder då en kommun inför vikttaxa jämfört med innan. Denna rapport 

har inte undersökt skillnader i mängder över tid, och således ej jämfört mängden av denna typ av 

avfall från hushållen som slängts före respektive efter införandet av vikttaxa. Det går därför ej att 

jämföra den typen av studie med denna rapport. Däremot går det att jämföra mängderna med de andra 

kommunerna inom SÖRAB-regionen. Denna typ av jämförelse visar att de kommuner som använder 

vikttaxa, Danderyd och Sollentuna, inte har de lägsta mängderna restavfall enligt plockanalysen. 

Gällande småhus har dessa två kommuner de fjärde respektive tredje största mängderna. Detta visar 

därmed att vikttaxan inte ger samma resultat som i andra studier som undersökts.  

Enligt Dahlén och Lagerkvist (2010a) var effekten i vissa kommuner i deras studie dock försumbar, 

vilket därmed innebär att vikttaxa inte automatiskt måste resultera i mindre mängder restavfall. 

En parameter som dock går att jämföra mellan denna rapport och en tidigare studie, är att hämtning 

varannan vecka verkar generera mindre mängd avfall. Enligt Gellynck et al. (2011) så var det mer 

sannolikt att hushåll som hade hämtning varannan vecka skulle nå ett specifikt uppsatt mål gällande 

mängd avfall, jämfört med de hushåll som hade hämtning varje vecka. I plockanalysen i denna rapport 

så skiljer sig hämtfrekvensen för småhus åt mellan kommunerna, där plockanalysen i fyra av 

kommunerna; Lidingö, Sollentuna, Sundbyberg och Vallentuna, har utförts på hushåll där avfallet 

hämtas varannan vecka. För de övriga kommunerna har hushåll valts ut där hämtningsfrekvensen är  

en gång per vecka. De kommuner där avfallet i plockanalysen hämtats varannan vecka har den minsta 

mängden, samt den fjärde, femte respektive sjunde minsta mängden. Detta innebär alltså att det bland 

dessa kommuner inte verkar vara ett samband mellan hämtintervall och mängd avfall, som i den 

undersökta litteraturen. Dock så blir det något motsägelsefullt då de kommuner som i plockanalysen 

har hämtning varje vecka har näst minst, tredje och sjätte minst, samt näst störst och största  

mängden avfall. I de två kommuner av dessa som har näst minst respektive tredje minst mängder 

avfall så är det enligt intervjusvaren vanligast med hämtning av avfallet varannan vecka, varför man 

skulle kunna fundera på om urvalet för plockanalysen verkligen varit representativt. 

I intervjuerna med kommunerna framkom att flera av kommunrepresentanterna uppfattar det som att 

invånarna har bra kunskap om vad som är farligt avfall och elavfall, samt hur detta avfall skall slängas. 

Två av dessa, Danderyd och Lidingö, svarade även att de inte arbetar jättemycket med att nå ut med 

information om detta, då man sett att resultaten ändå är bra. Detta är även något som  

Bigum, et al. (2013) redovisat från en studie i Danmark. Enligt resultaten i den studien verkade de 

undersökta invånarna ha kunskap om hur avfallet, i detta fall batterier, skulle slängas, men studien 
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visade att det i relativt stor utsträckning ändå ej slängdes på det korrekta sättet. Enligt Bigum, et al. 

skulle därmed informationskampanjer gällande hur avfallet skall slängas som ensam strategi inte 

hjälpa för att förbättra resultatet. Ett förslag i den rapporten var istället att man i sådana fall skulle 

kombinera information med andra typer av styrmedel, exempelvis ett pantsystem. Denna typ av 

lösning känns dock inte aktuell att applicera på resultaten i denna rapport, då exempelvis ett 

pantsystem på elavfall skulle behöva ordnas på en högre nivå, men det intressanta är just att det kanske 

finns en begränsning gällande hur mycket information kan förbättra resultaten. 

Även generellt visade litteraturstudien på att det kan finnas en övertro till hur mycket information kan 

påverka hushållens beteende, och enligt Andersson, et al. (2011) även en övertro till att den 

information som betonar miljövärden skall leda till ett förändrat beteende. Detta är intressant att sätta i 

relation till att en del av kommunerna i sin information till hushållen betonar den miljönytta man kan 

bidra till genom sitt beteende. Däremot har flera andra studier påpekat att information till hushållen är 

en viktig faktor som påverkar resultaten, och då att den måste ske kontinuerligt. Återkoppling har även 

nämnts av några studier som en faktor som är viktig, och att den gärna får vara i jämförande form,  

så att hushållen kan jämföra sina resultat med hur andra hushålls beteenden är. Exempelvis Danderyd 

och Upplands Väsby angav i intervjuerna att de arbetar med återkoppling av olika sorter, och att man  

i den sistnämnda kommunen nu skickar ut information varje månad gällande miljönyttan som  

det insamlade matavfallet bidrar till. I enlighet med det som presenterats i tidigare litteratur borde  

detta alltså kunna påverka hushållen positivt, men det är inget som kunnat utläsas i denna rapport  

då den är begränsad till data gällande förra året. 

En annan positiv aspekt gällande den återkoppling som Danderyd och Upplands Väsby angav att de 

skickar ut, är att den riktar sig både till de som redan är anslutna till matavfallsinsamlingen samt  

de som ännu inte är det. Enligt studier (Bernstad, 2014; Vicente & Reis 2008) är en av faktorerna  

som kan påverka om ett hushåll sorterar sitt avfall, dock ej matavfall specifikt, att de känner att 

”sortera är det normala”, ”att man gör fel om man ej gör det”, att återvinningen ökar om hushållen 

känner att ”återvinning är något alla ska göra”. Genom att då som dessa kommuner gör, skicka ut 

information om återkoppling till samtliga hushåll, så blir de hushåll som ännu inte anslutit sig till 

matavfallsinsamlingen medvetna om att andra hushåll sorterar, och att de själva ”borde göra det”. 

Detta har därmed potential att kunna påverka anslutningsgrad och utsorteringsandel positivt.  

I Avfall Sverige (2009a) så nämns även att mängden matavfall som samlas in ökar med tiden som 

insamlingen pågår, så länge det sker ett kontinuerligt informationsarbete i kombination med en väl 

utformad taxa som stimulerar denna insats. Detta borde därmed tala för att exempelvis Sollentuna,  

där matavfallsinsamlingen pågått i över tjugo år, skulle visa på bäst resultat gällande insamlade 

mängder. Denna effekt är dock inte synlig i data som presenteras i denna rapport varken för 

utsorterade mängder matavfall eller andelen som sorteras ut, då det finns andra kommuner som visar 

på bättre resultat. Dock nämns det ej i rapporten av Avfall Sverige om det finns någon viss tidsgräns 

då systemet kan antas vara moget, varefter ingen ökning av insamlade mängder på grund av 

tidsaspekten borde ses. Man skulle i sådana fall kunna spekulera i om det kan vara under de första åren 

som systemet är känsligt, och att det efter denna tid ej sker en ökning i insamlade mängder som  

kan tillskrivas endast systemets mognad, varpå de kommuner som har erbjudit matavfallsinsamling  

i mer än fem år möjligen enligt tidsaspekten skulle kunna antas ha samma mängder som en kommun 

som arbetat med det i tjugo år. 
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I litteraturstudien gällande fastighetsnära återvinning av förpackningar kunde man se att detta 

insamlingssystem ökade återvinningsgraden. En anledning till detta var att det bidrog till att skapa en 

norm gällande att hushåll såg att andra sorterade sina förpackningar, och att de således uppfattade det 

som att även de själva borde göra det. Nu är det visserligen skillnad på avfallsfraktionerna 

förpackningar och farligt avfall respektive elavfall, men om man hypotetiskt applicerar denna typ av 

resultat på de sistnämnda fraktionerna skulle det innebära att fastighetsnära insamling skulle kunna 

vara en möjlighet för att öka utsorteringen av farligt avfall och elavfall. Samtidigt finns det troligtvis 

skillnader i uppfattningen av de olika avfallstyperna, varför fastighetsnära insamling av farligt avfall 

och elavfall inte påverkar resultaten lika mycket som för förpackningar, då man kanske redan från 

början är mer benägen att inte slänga dessa i soppåsen på grund av dess farlighet. Dock visar resultaten 

från denna rapport att de kommuner som erbjuder fastighetsnära insamling av farligt avfall respektive 

elavfall för flerbostadshusen inte slänger mindre mängder av detta avfall i soppåsen. 

Rapportens resultat är även i likhet med de resultat som presenterats av Avfall Sverige (2008),  

där fastighetsnära insamling verkade ha en mycket liten påverkan på insamlade mängder av  

farligt avfall. Detta är i motsats till de resultat som redovisats av Bernstad, et al. (2010), där införande 

av fastighetsnära insamling minskade det felaktigt slängda farliga avfallet. Det verkar således inte vara  

ett helt entydigt resultat, vilket förstås även skulle kunna bero på att fastighetsnära insamling har en 

viss påverkan, men att andra kommuner i rapporten har andra arbetssätt som även de påverkar positivt, 

vilket då gör att resultaten i denna rapport inte visar på någon skillnad mellan de kommuner som  

erbjuder fastighetsnära insamling och de som ej gör det. 

Av de variabler som undersöktes i litteraturstudien, som inkomst, ålder och utbildningsnivå verkade 

det endast vara åldern som främst påverkat beteendet kring hushållens avfallshantering, då en högre 

ålder innebar en högre grad av återvinning. I dessa studier undersöktes dock inte beteendet specifikt 

gällande matavfall, farligt avfall eller elavfall, utan istället återvinning av förpackningar. Den högsta 

medelåldern av de kommuner som undersökts i denna rapport återfinns i Lidingö, Danderyd, och 

Täby, och gällande matavfallsinsamlingen placerar dessa kommuner sig som åttonde, tredje respektive 

femte högsta anslutningsgraden gällande småhus, samt andra, tredje, respektive fjärde högsta andelen 

av utsorterat matavfall för anslutna hushåll. Då det ej är möjligt att veta åldern på de som ingått  

i plockanalysens urval är det dock omöjligt att analysera om det är variabeln ålder som påverkat att  

de placerar sig bra gällande andelen utsorterat matavfall. 

5.4 Felkällor 

Genom hela rapporten har det i anslutning till beräkningar och resultat diskuterats eventuella 

svårigheter, antaganden och potentiella felkällor, och därför nämns endast den som antas ha störst 

påverkan på rapportens resultat här. En del av resultaten i denna rapport är beroende av den tidigare 

utförda plockanalysen. Som tidigare nämnts finns ett antal potentiella felkällor med resultat från  

en plockanalys, som exempelvis att säsongsvariationer antingen kan påverka i den riktningen att 

mängden som redovisas i plockanalysen är för stor då man utfört den under en period då stora 

mängder avfall slängs, eller att resultatet blir lägre än vad som är representativt för ett år, då man ej får 

med att vissa insamlingsmängder ökar under vissa perioder. Dock så kan det tänkas att de traditionella 

säsongsvariationerna borde vara lika för samtliga kommuner, och att resultatet dem emellan därmed  

ej påverkas. Ett annat bekymmer med en plockanalys är att underlaget skall vara representativt för 

kommunen. I denna rapport har det ej varit möjligt att undersöka huruvida de hushåll vars avfall har 

analyserats är representativt eller ej, utan det har antagits att de mängder som presenterats  

i plockanalysen är godtagbara och lämpliga att använda för att diskutera kommunen i helhet.  

Att inte veta om underlaget är representativt har gjort att det inte varit möjligt att diskutera de faktorer 

som enligt litteraturstudien kan tänkas påverka beteendet kring avfallshantering.   
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6 Slutsatser 
Kartläggningen av kommunerna i SÖRAB-regionerna visar att de använder sig av flera olika 

utformningar av avfallstaxan. Både vikttaxa, behovshämtning samt avgift baserad på kärlstorlek och 

hämtfrekvens tillämpas, i vissa kommuner kombineras flera av dem. Den plockanalys som resultaten 

till en del baseras på visade inte på ett samband mellan att kommunerna med vikttaxa genererade 

mindre mängder restavfall. Från litteraturstudien framkom det att införande av vikttaxa generellt 

minskar mängden avfall som hushållen i småhus slänger, jämfört med innan införandet samt  

jämfört med andra kommuner. Resultaten i denna rapport visar som sagt dock ej på detta samband, 

vilket kan bero på a) att sambandet inte finns i SÖRAB-kommunerna, eller b) att andra aspekter i  

de respektive kommunernas arbete ”späder ut” resultaten. Ett större urval av kommuner skulle 

behövas för att dra mer generella slutsatser. 

För hushåll i småhus är det i fyra kommuner vanligast med hämtning av det osorterade avfallet en 

gång i veckan, då man ej är ansluten till matavfallsinsamlingen. Enligt beräkningar då mängden avfall 

omvandlas till en volym skulle hushåll i tre av dessa kommuner kunna gå över till hämtning varannan 

vecka. Att det vanligaste hämtintervallet ändå är hämtning varje vecka skulle kunna tolkas som att  

det ekonomiska incitamentet att förändra hämtfrekvens ej är tillräckligt i dessa kommuner, samtidigt  

som andra faktorer som att det är en vana och en bekvämlighet för hushållen även spelar in.  

Resultaten tyder även på ett svagt samband gällande att de kommuner där hämtning varje vecka är 

vanligast för ett osorterat abonnemang, genererar större mängder restavfall. 

I fem av kommunerna erhålls ett avdrag på grundavgiften eller liknande då hushåll i småhus ansluter 

sig till matavfallsinsamlingen, medan det i en kommun innebär en ökad kostnad på fem kronor per år 

då hushållet ansluter sig. I ytterligare en kommun får hushållen en lägre årsavgift vid anslutning då 

beräkningen även inkluderar att hämtfrekvensen förändras. När den potentiella ekonomiska 

besparingen jämförs med anslutningsgraderna i respektive kommun, tyder det ej på att det finns ett 

samband mellan att de kommuner som ger högst procentuell minskning har högst anslutningsgrad. 

Dock är minskningarna ofta generellt relativt små i förhållande till andra hushållsavgifter, vilket skulle 

kunna vara en förklarande del till resultatet. Däremot visar resultaten att anslutningsgraden gällande 

småhus är högst i Sundbyberg där det råder ett obligatorium på att sortera ut sitt matavfall.  

Den lägsta anslutningsgraden för småhus ses i Upplands Väsby, där det för hushållen innebär en  

ökad kostnad på fem kronor per år att vara med i matavfallsinsamlingen.  

För flerbostadshus syns inte heller något samband mellan att de kommuner som ger högst procentuellt 

ekonomiskt incitament har högst anslutningsgrad. Den högsta anslutningsgraden ses för flerbostadshus 

i Sollentuna där man arbetat med matavfallsinsamling i över tjugo år, vilket kan jämföras med  

de andra kommunerna som införde det från år 2009 och framåt. Resultaten gällande anslutningsgrad 

kan därmed ha påverkats av hur länge systemet erbjudits i kommunen.  

Gällande mängder och andel av matavfallet som sorteras ut är det inte möjligt att åtskilja dessa resultat 

mellan småhus och flerbostadshus, vilket kan vara problematiskt då det försvårar att identifiera  

de områden som behöver mest insatser. Enligt beräkningarna sorteras störst andel av matavfallet  

ut i Vallentuna, då beräkningen baseras på mängd utsorterat matavfall per anslutet hushåll.  

Lägst andel enligt denna beräkning sorteras ut i Solna. Dessa resultat skulle bland annat kunna bero på 

problem med den data som finns tillgänglig i kombination med hur beräkningen utförs, då Solna är 

den kommun som har störst andel av hushåll i flerbostadshus medan Vallentuna har en stor andel av 

hushållen i småhus. Detta skulle då innebära att kommuner som i denna beräkning har många hushåll  

 



75 

 

i flerbostadshus, får en lägre utsorteringsandel, eftersom denna bostadstyp skulle kunna tänkas dra ner 

utsorteringsandelen. Denna teori baseras på svar från intervjuerna där kommunerna uppgett att de 

uppfattar det som att det kan vara svårare att få hushållen i flerbostadshus att sortera sitt matavfall, 

samt resultat från litteraturstudier som även bekräftar detta. Resultatet av denna beräkning visar även 

att Sundbyberg, som har en hög andel hushåll i flerbostadshus har en relativt bra utsorteringsandel, 

varför ett obligatorium enligt detta inte enbart leder till en hög anslutningsgrad utan att hushållen även 

visar på relativt bra resultat gällande att väl utföra sorteringen. 

Resultat för denna typ av beräkning visar inte heller på att Upplands Väsby, där det innebär en extra 

kostnad för småhusen att ansluta sig, respektive erbjuds det tredje lägsta ekonomiska incitamentet för 

flerbostadshus, har en högre utsorteringsandel. Detta är tvärtemot vad som hade kunnat förmodas,  

då avsaknaden av ekonomiskt incitament skulle kunnat innebära att endast de som verkligen vill 

sortera sitt matavfall ansluter sig, och att det därmed borde vara en högre andel matavfall som väl 

sorteras ut av de anslutna hushållen. Man kan reflektera över om det är möjligt att andra faktorer  

gör så att hushållen ansluter sig men ändå ej är helt engagerade i att sortera ut, såsom att normen är att  

man skall vara med, eller om det är informationsbrist som gör att hushållen ej är medvetna om vad 

som skall sorteras ut. Detta är dock ej något som analyserats vidare i rapporten. 

Då resultaten i rapporten inte tyder på att det finns något samband mellan ekonomiskt incitament  

och anslutningsgrad borde anslutningsgrad och insamlade mängder påverkas av andra faktorer.  

Dessa kan då vara de olika arbetssätt kommunerna använder sig av, bland annat hur informationen 

förmedlas. Det skulle även kunna tänkas att skillnader gällande invånarna påverkar resultaten.  

Utifrån litteraturstudien verkar exempelvis utsortering av förpackningar ej påverkas av kön eller 

inkomst, och endast i vissa fall har utbildningsnivån en påverkan. Däremot verkar det finnas ett 

positivt samband gällande en högre ålder. Ett problem som upptäcktes med att applicera denna typ av 

resultat på denna rapport var att det ej fanns information om hushållen som använts för plockanalysen. 

Det var därmed möjligt att få fram information om dessa variabler för kommunen som helhet, men ej 

säkert för det urval som resultaten baseras på. En analys gällande denna typ av variabler från 

litteraturstudien har därmed inte varit möjlig att göra. 

För olika arbetssätt så är det svårt att bedöma vilket som ger det bästa resultatet gällande 

anslutningsgrad för småhus, då underlaget är så litet, samtidigt som majoriteten av kommunerna svarat 

att de på olika sätt är ute och försöker vara där folk är. För att uppnå bra resultat gällande 

matavfallsinsamlingen pekar litteraturstudien på att information och återkoppling är viktiga faktorer. 

Några kommuner angav i intervjuerna att de arbetar med återkoppling av olika karaktär, och i 

Upplands Väsby skickar man nu ut information varje månad gällande miljönyttan som det insamlade 

matavfallet bidrar till. Detta skulle således kunna vara en faktor som påverkar hushållen positivt,  

men det är inget som kunnat utläsas i denna rapport då den är begränsad till data gällande förra året, 

och återkopplingsinsatsen i Upplands Väsby sker nu. Dock framkom det även från tidigare litteratur 

att det kan finnas en viss övertro till information som främst fokuserar på miljönytta, vilket är viktigt 

att ha i beaktande då flera kommuner betonar miljönytta för att få hushåll att ansluta sig.  

I tre av de fyra kommuner där man inte erbjuder kostnadsfri hämtning av farligt avfall från 

flerbostadshus, slängs det mer i soppåsen i flerbostadshus än i småhus. Detta, att ej ha kostnadsfri 

hämtning av farligt avfall i flerbostadshus skulle alltså kunna vara en faktor som påverkar resultatet. 

Samtidigt används tjänsten att få farligt avfall hämtat i småhus väldigt lite, vilket då talar för att det 

inte är tjänsten i sig som gör att mindre mängder slängs bland restavfallet. Istället kan det möjligen 

vara så att boende i småhus i större utsträckning lämnar det farliga avfallet på återvinningscentralen, 

vilket då skulle innebära att den kostnadsfria hämtningen inte påverkar mängderna.  
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Resultaten tyder på att det finns ett mycket svagt samband gällande att de kommuner som endast 

erbjuder möjligheten för boende att lämna sitt farliga avfall på den mobila återvinningscentralen, 

utöver på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler, uppvisar större mängder farligt avfall i soppåsen 

än de andra kommunerna där även andra insamlingsmöjligheter finns, då en sammanräknad 

rangordning görs för både småhus och flerbostadshus. Likt för farligt avfall används generellt inte 

heller tjänsten att få elavfall hämtat från hushåll i småhus särskilt mycket. Resultaten visar ej på ett 

tydligt samband mellan ett begränsat antal kostnadsfria hämtningar av elavfall och mängden som 

slängs i soppåsen, då bland annat Danderyd som har begränsat antal hämtningar uppvisar en relativt 

bra placering gällande felslängda mängder elavfall. Då resultaten för småhus och flerbostadshus 

kombineras ser man att det ej verkar finnas något samband mellan att de kommuner som erbjuder fler 

olika typer av insamlingsmöjligheter har lägre mängder av elavfall som slängs i soppåsen. 

Det är dock viktigt att poängtera att det inte är möjligt att dra statistiskt säkerställda slutsatser av 

resultaten då underlaget på nio kommuner är för lågt, vilket även gäller för de analyser, diskussioner 

och slutsatser som framförts i denna rapport. En viss risk för felkällor finns även grundat på att resultat 

till viss del baseras på mängder från en plockanalys, där risken finns att slumpen har en påverkan  

på resultatet. Det är svårt att ge rekommendationer gällande om en viss utformning av taxan i en 

kommun även skulle fungera bra i andra kommuner i regionen, eftersom resultaten ur denna studie 

inte visat på starka samband. Detta kan bero på att olika aspekter av kommunernas arbete samverkar, 

vilket gör det svårt att peka på en specifik faktor som påverkar framgångsrikt. För kommunerna och 

deras fortsatta arbete vore det troligtvis fördelaktigt att genom undersökningar få bättre vetskap om de 

boendes uppfattning om avfallshanteringen, och vilka anledningar som finns till varför man ej anslutit 

sig till matavfallsinsamlingen. Genom detta kan man identifiera om det verkar bero på avsaknad av 

ekonomiskt incitament eller om det är mer praktiska problem som hindrar. Utifrån svaren skulle man 

då kunna utarbeta lösningar som kan underlätta för invånarna, som exempelvis kärltvätt eller annan 

typ av utrustning. Dock har det genom intervjuerna identifierats som ett problem att det är svårt att nå 

fram till invånarna, vilket även skulle kunna innebära att det är svårt att få respons på en sådan enkät 

och man skulle då behöva väga kostnaden av att göra en sådan enkät med vad den egentligen ger.  

Detsamma gäller datainsamling och statistik, där en differentiering av insamlade mängder från de 

olika bostadstyperna eller till och med från individuella hushåll mycket möjligt skulle kunna förenkla 

för kommunen att se vart störst förbättringspotential finns och vart åtgärder då bör fokuseras.  

Det skulle möjligen även kunna visa om det är en viss typ av informationsstrategi som verkar  

fungera bättre än andra gällande hur stora mängder som kommer in, eller grad av felsortering.  

Även möjligheten till mer individuell återkoppling och jämförande återkoppling skulle förbättras, 

vilket skulle kunna ha en positiv påverkan på hushållens beteende. Kostnad och arbetskraft som krävs 

för den typen av system skulle dock behöva vägas mot den nytta som uppnås. För att ett sådant system 

skall fungera skulle det även krävas att andra parter, såsom entreprenörer som hämtar avfallet,  

blir införstådda i betydelsen av att rapportera eventuell felsortering, något som i dagsläget enligt en 

kommentar i en av intervjuerna inte fungerade fullständigt. Sammantaget kan man tänka sig att det 

finns åtgärder gällande matavfallsinsamlingen som skulle kunna ge en mer detaljerad statistik, som i 

sin tur har potential att förbättra återkopplingsmöjligheter och att identifiera eventuella 

kunskapsluckor eller brister gällande informationsstrategier. Dock måste den eventuella nyttan i form 

av ökad anslutningsgrad och insamlade mängder vägas mot dess kostnad. 
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Bilaga 1 – Frågor till kommunerna 
Nedan följer de frågor som utgjorde en ram för intervjuerna med kommunerna. Utöver detta ställdes 

uppföljningsfrågor, samt specifika frågor till de respektive kommunerna baserade på deras utformning 

av avfallstaxan (exempelvis om en kommun tillämpar vikttaxa ställdes frågor om detta). 

Generella frågor 

Arbetar ni med miljöstyrning gällande avfallstaxan, och i sådana fall hur? Hur har ni tänkt när ni 

konstruerat er avfallstaxa, vilka mål har ni? (ex minska mängderna, ändra flödena, ge stor 

valmöjlighet, piska/morot)  

 

Är ni nöjda med de resultat som kommunen uppvisar, och det arbetssätt ni använder (och finns det då 

något specifikt ni är extra nöjda med)? Finns det något som identifierats som ett problem som ni vill 

förbättra? Har ni märkt några positiva alternativt negativa effekter? (exempelvis ökad generell 

miljömedvetenhet, nedskräpning, illegal dumpning, felsortering) 

 

Har ni någon uppfattning om vad invånarna anser om avfallstaxans utformning, samt om de är insatta i 

den? Vet de boende om att ni miljöstyr taxan (om detta görs)?  

Vad är er uppfattning gällande om avfallstaxan påverkar invånarnas beteende, med exempelvis 

ekonomiska incitament? Skiljer detta sig mellan boende i småhus och boende i flerbostadshus? 

 

Hur har ni resonerat kring hämtintervall? (ex behovshämtning) 

Vilket hämtintervall är vanligast (för både småhus och ffh) och vilken storlek på kärl är vanligast? 

Varför/varför inte ge ett ekonomiskt avdrag? (hur tänker kommunen, hur uppfattas detta av de boende)  

Tycker de boende att ekonomiska incitament är viktigast, eller är det något annat som påverkar om de 

exempelvis ansluter sig till matavfallsutsortering? 

Om ni känner till resultatet från plockanalysen från 2016, har ni någon uppfattning om det resultatet är 

representativt för kommunen (gällande ett helt år)? Om inte, hur ser den ”riktiga” mängden och 

utsorteringen ut? 

Matavfall 

Arbetar ni för att få de boende att sortera ut sitt matavfall, och i sådana fall hur och när startade 

arbetet? (Är det obligatoriskt, alternativt hur motiverar ni de boende? Exempelvis via lägre 

grundavgift, lägre rörlig avgift eller ingen skillnad alls? Tankar kring kostnadsfri/kostnad för 

hämtning av matavfall samt skillnad eller ej föreventuell viktavgift? Arbetar ni med exempelvis 

informationskampanjer, personliga möten och så vidare?) 

Finns det skillnader mellan hur ni arbetar mot småhus respektive flerbostadshus?  

Hur många småhus/ffh är anslutna till matavfallsinsamlingen? 

Har ni någon uppfattning/kontroll av hur många hushåll i flerbostadshusen som är anslutna? 

Farligt avfall och elavfall 

Hur motiverar ni era boende att slänga farligt avfall och elavfall rätt? (kampanjer, information m.m.) 

Är de boende nöjda med de tjänster som erbjuds? Inkommer klagomål på befintliga tjänster, och/eller 

saknar invånarna någon typ av tjänst? 

Har ni någon uppfattning gällande hur mycket som tjänsterna används, exempelvis att ha en elbur i 

fastigheten för ffh? 

Specifika frågor till kommunerna 

Eventuella specifika frågor till respektive kommun ställs baserat på de noteringar jag gjort gällande 

resultat från plockanalys, totala mängder baserat på insamlade mängder (ex. om en stor andel verkar 

slängas på fel sätt, om det är stora totala mängder), samt utifrån om kommunen verkar ha en 

avfallstaxa som skiljer sig mycket från de andra kommunerna   



II 

 

Bilaga 2 – Sammanställning av intervjuer 

 

Möte Danderyd 2017-05-09 

Josefin Pucher (Avfallsplanerare) 

Kommunen använder sig av vikttaxa för avfallet, där det under 2016 kostade 2 kr/kg matavfall och  

2,5 kr/kg restavfall då man sorterar sitt avfall, och 3 kr/kg om man har ett osorterat abonnemang.  

Ett mål man hade då man tog fram avfallstaxan var att få fram en miljöstyrande taxa, där man lägger 

stor vikt vid att premiera den som gör rätt, ej straffa den som gör fel. Kommunen anser sig vara en 

kommun där man vill erbjuda stor valfrihet och man har således infört frivillig matavfallsinsamling, 

där man ger en ekonomisk belöning till de som väljer att ansluta sig. Man försöker att belysa 

miljönyttan, och ej endast tala om det ekonomiska incitamentet. 

Man anser att man gjorde det ganska tydligt för de boende att avfallstaxan miljöstyrs, då man vid 

införandet av matavfallsinsamlingen skickade information till de boende om att det nu var en 

miljöstyrande taxa där man hade möjlighet att få en lägre avgift vid val av längre hämtintervall samt 

om man anslöt sig till matavfallsinsamlingen. Däremot är uppfattningen att de boende ej är så brydda 

gällande sin sophämtningsavgift då kostnaden för sophämtning är så pass billig, men att man blir glad 

då det blir en kostnadslättnad för det extraarbete som det innebär att sortera ut sitt matavfall. 

Uppfattningen är även att kostnadsskillnaden för många boende är så liten, att de som ej vill sortera ut 

sitt matavfall troligtvis kan betala för sig, då summan är så liten. För många är det nog således mer 

kvittot på att man gör rätt när man sorterar sitt avfall och har låga mängder, vilket syns på fakturan i 

och med vikttaxan, som är det viktiga, snarare än det ekonomiska incitamentet. 

Gällande hämtintervall så kunde man tidigare endast välja hämtning varje vecka, men detta har nu 

ändrats till att man även har möjligheten till varannan veckas-hämtning i småhus, samt att man i 

framtiden skall försöka få till så att månadshämtning erbjuds till de som har små mängder avfall.  

Det är ganska många som gått över till varannan veckas-hämtning, dock ej så många som man från 

kommunens sida hoppades/trodde. Anledningar till detta tros vara att veckohämtningen är en vanesak, 

och att det kan finnas en osäkerhet bland de boende, kombinerat med att man eventuellt redan gjort ett 

val gällande att sortera ut sitt matavfall där det finns en osäkerhet gällande olika olägenheter. Att det ej 

heller är en stor skillnad i kostnad mellan dessa hämtintervall kan även påverka att ej så många som 

man önskar valt att gå över till varannan veckas-hämtning. 

Matavfall 

År 2013 så infördes matavfallsinsamling i ett testområde, och i två etapper under 2015 så fick boende i 

hela kommunen möjlighet att sortera ut sitt matavfall, vid det senare tillfället även flerbostadshusen. 

Det gjordes ett koncentrerat arbete under 2015 då man kontaktade folk, hade informationsmöten med 

mera, och man är nöjd med att man fick en så hög anslutningsgrad samt att många i flerbostadshus har 

matavfallskärl i fastigheten och därmed möjlighet att sortera. Under uppstartsperioden för 

matavfallsinsamlingen hade man en person som arbetade med att kontakta föreningar i flerbostadshus 

och erbjuda informationsmöten, och detta gav bra resultat. I arbetet mot flerbostadshus gäller det att 

man är på ”rätt personer”, och man har därför varit ute och träffat styrelser. Dock har man enligt 

kommunen behövt göra detta förvånansvärt lite. En skillnad mellan hur man arbetar mot 

flerbostadshusen jämfört med mot småhusen är att man tydliggör det ekonomiska incitamentet mer, då 

detta kan vara viktigare för föreningar, där man ofta är mer intresserade av att skära kostnader. 
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Kommunen hjälper till med att presentera kalkyler, visualisera hur mycket en förening kan spara in, 

dimensionering samt erbjuder att ha informationsmöten. Man påpekar självklart även den miljönytta 

som föreningen kan bidra till, men för att en förening skall orka med det relativt tunga arbetet med att 

införa och informera de boende krävs det nästan att det finns ekonomiska incitament. 

Till samtliga hushåll har man skickat ut broschyrer med information om hur det går till med 

matavfallsinsamlingen samt att man delat ut information om taxan. Man bjöd även in till öppet hus där 

invånarna hade möjlighet att se den utrustning som ska användas (kärl, påsar etc.). Till dessa öppna 

hus kom det en del besökare, dock inte jättemånga, vilket man kunde tolka som att folk var ganska 

trygga med matavfallsinsamling. Detta kan bland annat tänkas bero på att många andra kommuner 

redan hade infört det och att man således kunde tänkas känna någon som anslutit sig, eller att man 

redan använde det i sommarstuga och så vidare. Mot småhusen skickade man ut en förfrankerad 

anmälningsblankett för att göra det enkelt för de boende att anmäla intresse. Man använde sig ej av 

dörrknackning eller liknande. 

Generellt så är man nöjd med mängden matavfall man får in. En anledning till att man får ett, enligt 

sig själva, bra resultat, kan vara att det ekonomiska incitamentet för att sortera ut sitt matavfall ej är så 

stort, och att de som valt att ansluta sig till matavfallsinsamlingen således gjort det för att man har ett 

genuint intresse för att bidra till miljönytta. Från kommunens sida har man arbetat med enkel 

återkoppling till de boende med information om miljönyttan som allt det insamlade matavfallet 

bidragit till, samt att man även gjort lite annonser i tidningar, och är med i den gemensamma regionala 

matavfallskampanjen som pågår. Det trillar in ett antal nya anslutningar i månaden, och i den fas man 

är i just nu så är det inte längre kommunen som söker upp de boende, utan det är de boende som söker 

upp kommunen om de är intresserade. Återkopplingen har skickats till alla hushåll, både de som 

sorterar ut sitt matavfall och de som ej gör det, i både småhus och hushåll i flerbostadshus.  

Alla boende måste känna och veta att de har en möjlighet att bidra till miljönyttan och möjlighet att 

ansluta sig, och därmed kan det tänkas att de boende i hushåll i flerbostadshus kan ”vara på sin 

förening” att erbjuda matavfallsinsamling efter denna typ av återkoppling. 

Man vet ej hur många hushåll i flerbostadshusen som sorterar ut sitt matavfall, utan man redovisar 

antalet som har möjlighet att sortera genom att beräkna antal flerbostadshus som anslutit sig till 

matavfallsinsamlingen samt det totala antalet hushåll i dessa. Föreningen ansluter således alla kärl som 

man har, det vill säga antingen har man ett sorterat eller osorterat abonnemang för alla kärl.  

Från kommunens sida finns det inget krav gällande ett minsta antal hushåll i en förening som måste 

ansluta sig och börja sortera ut sitt matavfall, dock har man haft diskussioner kring detta och vill sikta 

på ”typ 30-procentig anslutning samt att föreningen har en ambition att öka antalet”. 

Kommunen ser ej att folk skulle slänga avfallet fel för att undvika kostnader, kostnader som beror dels 

på att man använder sig av en vikttaxa, samt att denna är differentierad mellan rest- och matavfall. 

Man ser alltså ej nedskräpning eller dumpning som kan vara resultat av taxans utformning, eller att de 

boende slänger restavfall i matavfallskärlet för att få en lägre kostnad. Den felsortering som sker är 

främst i flerbostadshus, och beror då på slarvfel. Man känner sig från kommunens sida trygg med att 

folk ej medvetet sorterar fel, och planerar att sänka vikttaxan för matavfall till 0 kr/kg. Man ser ej 

heller något större problem med att folk ansluter sig till matavfallsinsamlingen och sedan ej lämnar 

något i kärlet, och skulle det ändå ske tre gånger under en 90-dagarsperiod finns en rutin att systemet 

genererar en avvikelserapport varpå hushållet kontaktas. 
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Man arbetar nu främst med att få folk att sortera ut sitt matavfall, och kan i framtiden satsa mer på att 

försöka få de boende att minska mängden avfall. Från år 2015 till 2016 så kunde man se att mängden 

rest- och matavfall minskade med totalt med 8,8 kg per person, vilket då innebär att den mängden 

totalt som slängs i dessa sopor minskat. Man tror därför att folk blivit mer medvetna då man börjar 

sortera ut sitt matavfall, och således även kanske börjat sortera ut förpackningar bättre. 

Farligt avfall och elavfall 

Man har i kommunen en nollvision gällande farligt avfall i soppåsen, och man arbetar därför med att 

”göra det så enkelt som möjligt för de boende att göra sig av med detta avfall på rätt sätt” och vill i 

framtiden erbjuda hämtning av farligt avfall vid dörren kostnadsfritt, obegränsat antal gånger.  

Man arbetar idag inte jättemycket med information gällande farligt avfall och elavfall, och har enligt 

plockanalysen små mängder i soppåsen, samt får in stora mängder genom de insamlingssystem man 

använder. Man tror att insamlingen idag fungerar bra eftersom det erbjuds lättillgängliga system, samt 

att folk har kunskap om att det är fel att slänga denna typ av avfall bland restavfallet, främst gällande 

de stora sakerna. Däremot skulle man kanske kunna jobba mer med att informera om hur man ska göra 

sig av med småelektroniken. Man har som boende i dagsläget många möjligheter att lämna farligt 

avfall billigt alternativt kostnadsfritt, genom kostnadsfri hämtning en gång om året av farligt avfall 

genom tjänsten ReturKassen (kräver personlig överlämning), tillgång till återvinningscentral  

(ligger dock ej i kommunen) och mobil återvinningscentral som stannar på olika platser i kommunen 

varannan vecka, samt en rullande miljöstation som stannar på olika platser var tredje helg.  

Även elavfall (i vissa fall endast mindre elavfall) kan lämnas på de ovannämnda platserna, samt även i 

de samlarskåp som finns utställda på fyra platser i kommunen. 

Man har sett att ReturKassen i princip inte har några bokningar, trots att man informerat om tjänsten 

på sociala medier, skickat information via fakturan och påmint föreningar. Man kan se detta som ett 

kvitto på att tjänsten ej kanske behövs, men den kommer i framtiden göras om till att kunna bokas fritt 

obegränsat antal gånger per år, då man från kommunens sida vill bort från det ”erbjudandet” som idag 

råder. Man är nöjd med antalet besökare vid den rullande miljöstationen och den mobila 

återvinningscentralen, vilket kan bero på att den återvinningscentral man har närmast är överbelastad, 

och att man därför använder dessa tjänster istället. Det pågår nu ett arbete med att införa en returpark 

(återvinningscentral) i Danderyd kommun, då man från politikernas håll vill att de boende ska få 

tillgång till en sådan inom kommunen. 
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Möte Järfälla 2017-05-10 

Lisa Ängqvist (Avfallshandläggare), Christer Bäckström (-), Ania Juhlin (-) 

Kommunen arbetar miljöstyrande gällande avfallstaxan genom att ha frivillig matavfallsinsamling 

med nolltaxa, det vill säga att det är kostnadsfritt för de boende att få matavfallet hämtat samt att de 

dessutom får en lägre grundavgift. Man har försökt kommunicera att de boende kan få rabatt om de 

gör rätt, och att de har möjlighet att själva påverka sina kostnader för hushållssoporna. Dock har man 

ej fått den önskade effekten gällande antal som anslutit sig, och för framtida arbete diskuteras att göra 

en starkare miljöstyrning genom att ytterligare höja den ekonomiska skillnaden mellan boende som ej 

sorterar och de som sorterar sitt matavfall. Det förs även en diskussion kring att införa ett obligatorium 

på utsortering av matavfall, något som det i kommunen verkar finnas en politisk enighet kring. 

Spekulationer kring varför ej fler valt att ansluta sig till matavfallsinsamlingen är att det är svårt att 

ändra folks beteenden, att det nu när det är på frivillig basis är lite omständligt för de boende att 

behöva höra av sig till kommunen för att ansluta sig, samt att det kan vara okunskap hos de boende 

som påverkar, såsom att matavfallskärlet luktar illa. Man är från kommunens sida dock nöjd med 

kvalitén på det insamlade matavfallet, så de som väl väljer att sortera ut sitt matavfall gör det bra. 

Då man ej från kommunens sida frågat de boende i enkät eller liknande hur de uppfattar taxan och 

frågor rörande avfall, så poängteras att det främst blir spekulationer till svar gällande dessa frågor. 

Man skulle nog säga att de boende ej har en uppfattning om avfallstaxan samt att den miljöstyrs, och 

att de ej reflekterar nämnvärt över den, då kostnaden jämfört med många andra räkningar är väldigt 

liten. Man tror ej att den reduktion som idag erbjuds för de som väljer att sortera ut sitt matavfall är 

tillräcklig, och att den är så låg gör att man som boende troligen måste ”fundera lite mer kring frågan”, 

innan man tar ett beslut. Dock anser man från kommunens håll att det är en ganska låg taxa som gäller 

i Järfälla, och att det därför inte finns så mycket man kan skära ner på, och att 300 kronors avdrag på 

de ursprungliga 800 kronorna, vilket är närmare 40 procent är ganska mycket i avdrag. 

Matavfall 

När man inledningsvis försökte få boende i småhus att ansluta sig, så pratade man både om 

miljönyttan och om det ekonomiska avdraget. Man har på senare tid dock fokuserat mer på den 

ekonomiska aspekten, att påpeka för de boende att de har möjlighet att själva påverka sina kostnader 

genom sitt beteende gällande avfallshanteringen. Införandet genomfördes i projektform, där ett antal 

anställda knackade dörr hos alla småhus för att informera om matavfallsinsamling. Trots att effekten 

gällande antal som anslöt sig ej var vad kommunen hoppades på, så uppfattades kommunen av de 

boende som närvarande genom detta tillvägagångssätt, vilket var en positiv bieffekt. 

När man flyttar in i ett småhus i kommunen får man ett startpaket som bland annat innehåller 

information om matavfallsinsamlingen. För att nå ut till de boende så har man även skrivit om 

matavfallsinsamlingen i nyhetsbrev, skickat med information med fakturor, samt att man är med i den 

regionala matavfallskampanjen. Man har gått ut med reklam med budskapet ”ät upp maten”, samt 

jobbat litegrann med att försöka minska matsvinn genom att ha kontakt med skolor, men man arbetar 

dock inte direkt mot småhus och flerfamiljshus med denna typ av kampanj som är riktad mot att 

minska avfallet. 

Kommunen följer sporadiskt upp nolltömmare och har diskuterat att skicka ut brev till dessa, men ej 

kommit längre i arbetet än. Man har ej heller fått indikationer från de som hämtar avfallet att de 

boende skulle slänga restavfall i matavfallskärlet för att sänka sina kostnader. Man tror att det systemet 

man använder idag för hämtintervall, med behovshämtning, gör att det inte finns något ekonomiskt 

incitament för de boende att medvetet slänga avfallet fel för att sänka kostnaderna. 
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När matavfallsinsamlingen infördes så kallade man från kommunens sida dit styrelser från 

flerbostadshus för informationsmöten, men numera så sker arbetet främst när dessa själva kontaktar 

kommunen för andra frågor. Man kan då från kommunens sida hjälpa till med dimensionering och 

redovisa kalkyler där man presenterar hur mycket pengar som går att spara in. Det är på detta sätt 

enklare att arbeta mot flerbostadshus, då de är mer intresserade av det ekonomiska incitamentet och av 

att få ner kostnader, samt att det finns en större peng för dessa att spara in jämfört med småhus.  

I framtiden vill man dock även prata mer om miljönyttan som föreningen kan bidra till genom att välja 

att sortera ut sitt matavfall. Arbetet mot flerbostadshus har jämfört med arbetet mot småhus varit 

mindre strukturerat, man har jobbat lite ”pö om pö”, vilket skulle kunna vara en anledning till att det ej 

varit ett lika stort genomslag för anslutning till matavfallsinsamlingen för flerbostadshus. 

Man har från kommunens sida inte någon information gällande hur många hushåll i ett anslutet 

flerbostadshus som väljer att sortera ut sitt matavfall. Det sätt man kan få en uppskattning på är om 

sophämtningsentreprenören ser att en förening ständigt har fler kärl för matavfall än som används, 

men det är inget som kommunen arbetar med just nu. Föreningen ansluter alla hushåll, och från 

kommunens sida är tanken då att alla ska sortera, då alla hushåll ansluts och får startpaket, samt att 

föreningen får det ekonomiska avdraget för samtliga hushåll. Dock är det ”lite upp till föreningarnas 

egna samveten” att få alla hushåll att sortera ut sitt matavfall, och kommunens roll är att försöka hitta 

ett sätt som är enkelt att jobba med och ej för administrativt tungt. 

Farligt avfall och elavfall 

De kampanjer man haft gällande farligt avfall och elavfall är exempelvis information gällande när och 

var den mobila återvinningscentralen stannar, samt projekt med elskåp som placerats på ett antal 

platser i kommunen där man kan lämna småelektronik och batterier. Småhusen har en röd box med 

kostnadsfri hämtning där de kan slänga mindre elavfall och farligt avfall. Denna tjänst har dock inte 

jättemånga hämtningar per år, det är ingen anstormning och antalet landar kanske på ett par hundra 

årligen. ”Det är inte säkert att de boende vet om de tjänster som de har tillgång till då man inte läser 

taxedokumentet där sådan typ av information rabblas upp”. Det finns således information, men man 

ser ändå från kommunens håll ett behov av att se över den. Dessa boxar har funnits ganska länge, och 

man ser att det finns en risk att informationen gällande dem har klingat av successivt sedan införandet.  

Flerbostadshus erbjuds kostnadsfri hämtning av elavfall en gång i månaden, samt att det finns ett 

ekonomiskt incitament att som förening ha gemensam hantering av farligt avfall och elavfall, då ett 

avdrag på 100 kronor per hushåll och år ges. Man ser att det är fler flerbostadshus som använder 

tjänster gällande elavfall än farligt avfall, och det handlar oftast om platsbrist. Just nu pågår ett projekt 

angående att minska avfallets farlighet, vilket är ett prioriterat område från politiskt håll.  

Genom projektet har kommunen nu en kampanj, där de köpt in 15 stycken farligt avfall-skåp för att 

dela ut till föreningar, vilket man dock främst marknadsför då föreningar själva hör av sig till 

kommunen. Det är ej så många, endast 7 stycken, som anmält sitt intresse, vilket man från kommunens 

sida ej är helt nöjda med. Man har märkt att det ofta tar lång tid att besluta om dessa frågor i 

föreningar, i kombination med platsbrist, vilket kan vara anledningar till att ej så många anmält 

intresse. 

Man har som boende även möjlighet att lämna sitt elavfall och farliga avfall på återvinningscentralen 

som finns i kommunen. Dock är denna öppen endast måndag till lördag, vilket är något som folk 

klagar på men som är svårt från kommunens sida att påverka. Man har en mobil återvinningscentral 

som besöker Järfälla på söndagar, och information om denna kommer ut var tredje månad på fakturan, 

så man hoppas på att se en ökad nyttjandegrad av denna.  
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Möte Lidingö 2017-05-02 

Charlotte Löfgren (Miljö- och avfallsutvecklare) 

Kommunen har en lätt styrande miljötaxa med frivillig matavfallsutsortering för de boende, där man 

vill att de boende som är intresserade av att sortera ska göra kunna det utan att det kostar något.  

Den politiska styrningen är att det är av vikt att det är frivilligt, man vill ej tvinga någon att göra något, 

och man ser det som osannolikt att det någonsin skulle införas ett obligatorium i kommunen, såvida 

det inte beslutas om i högre instanser. Tanken med taxan är att boende i småhus som har hämtning 

varje vecka ska kunna gå över till varannan veckas-hämtning då man börjar sortera ut sitt matavfall, 

och på så sätt få en lägre totaltaxa. Man ger alltså ej avdrag för att endast börja sortera ut sitt matavfall, 

utan det ekonomiska incitamentet ligger i ett förändrat hämtintervall, då man resonerar kring att 

avdrag kan ge ”en falsk bild”, och att det är svårt att ta bort avdrag när man väl börjat använda dem. 

Boende i småhus får kostnadsfri hämtning av matavfall varannan vecka, vilket är det som kommunen 

vill styra mot. Vill man istället ha hämtning av matavfallet varje vecka kostar den servicen 410 kronor 

per år. För flerbostadshus kan man endast välja på hämtning varje vecka, och då kommunfullmäktige 

bestämt att det ska vara samma kostnad för hämtning, så kostar det därmed 410 kronor per år för 

hämtning av matavfall i flerbostadshus. Vissa föreningar kan tycka att det är något orättvist att man 

behöver betala för denna hämtning, då man ej har ett val gällande intervall som småhusen har. Dock är 

summan så liten att man ej verkar tycka att det är något problem, och man blir snarare förvånad över 

att det är så billigt när man får veta kostnaden, särskilt när man från kommunens sida även påpekar 

vilken möjlighet föreningen har att spara in på hämtningen av restavfallet. 

De boende är nog ej särskilt medvetna om att taxan är miljöstyrd, eller hur den är uppbyggd. Man tror 

ej heller att miljöstyrningen påverkar de boendes beteende, då det ekonomiska incitamentet ej är 

tillräckligt stort, och att det endast blivit marginellt dyrare att ej sortera ut sitt matavfall. Man har 

märkt att de som valt att börja sortera ut sitt matavfall ändå inte ändrar hämtfrekvensen på sitt 

restavfall till varannan veckas-hämtning som är den styrning man önskar från kommunens sida, och 

således blir det inte heller någon ekonomisk skillnad för de boende. För en ”vanlig familj”, som främst 

ej har blöjbarn, ska det ej mängdmässigt vara ett problem att gå över till varannan veckas-hämtning, 

men folk vill ha avfallet hämtat varje vecka. Det kan då handla om att det är en bekvämlighet att få det 

hämtat varje vecka, och att det är en service de boende vill ha, och eftersom den ekonomiska 

skillnaden kan uppfattas som liten, är det något som många boende i kommunen kan betala för. 

Matavfall 

Man är från kommunens sida nöjd med kvaliteten på matavfallet man får in, och tror att en anledning 

till det kan vara att det ej är ett tvång att sortera och att man därför väljer att sortera endast om man 

verkligen vill det. I vissa områden finns det dock vissa problem, och det är då flerbostadshus där man 

främst har insamling av matavfall i olåsta underjordsbehållare, där det finns en risk att det är 

utomstående som på grund av okunskap slänger avfallet fel. Den uppfattning man har gällande de som 

ringer och är intresserade av att börja sortera ut sitt matavfall är att det för småhus kan vara alla åldrar, 

men att det som kan sticka ut är unga människor som är intresserade av miljönyttan, samt även 

pensionärer där man kan ana att dessa har mer tid att lägga på avfallshanteringen. Intresset kan även 

skilja sig mellan olika områden, där det ibland kan finnas tankar som att det är ”fult med kärl på 

tomten”, och att det ”luktar illa”, vilket då kan påverka ens image. Men när det väl börjar trilla in kärl 

så kan folk ofta börja bli mer intresserade, man vill bara inte vara den första i området som ansluter 

sig. 
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Matavfallsinsamlingen startade 2010, men skedde då till ett självkostnadspris som låg på runt  

2000 kronor per år, och intresset var då väldigt lågt (runt 5 kunder). Denna kostnad har sedan sänkts 

två gånger, och det i kombination med att man hade kampanjer gjorde att många fler anslöt sig.  

Man tror från kommunens sida att det är en kombination av miljönyttan och den ekonomiska aspekten 

som är viktig, och då är det främst att man som boende ej vill behöva betala för att sortera ut sitt 

matavfall som är det viktiga och inte det faktum att man kan spara pengar. Hade det varit det 

ekonomiska incitamentet att man kan spara pengar på det som vore det viktigaste, så skulle fler ha bytt 

sitt hämtintervall, då det är det man sparar in pengar på. Det finns även en missuppfattning hos några 

boende om att kommunen skulle tjäna pengar på detta, och att man därför inte vill betala för tjänsten, 

utan att man istället själv borde belönas. 

De informationskampanjer man haft har bland annat skett genom direktutskick till de boende, olika 

annonser, man har visat reklamfilm på bio och på teleprompter i livsmedelsbutiker, samt närvarat på 

mässor och i stadsdelscentrum. Det är enklare att nå boende i småhus, samt att arbetet mot 

flerbostadshus är mer krävande, då det kan vara svårare att få till en enkel lösning samt att 

beslutsprocessen med exempelvis stämmor och styrelsemöten skiljer sig från småhusen. Man har nu 

börjat fokusera mer av arbetet på flerbostadshusen, och från april 2017 arbetar en person aktivt med att 

söka upp flerbostadshus, och denne kontaktar då styrelsen och ej de enskilda boende. Föreningarna 

erbjuds från kommunens sida hjälp med bland annat dimensionering och kalkyler. För flerbostadshus 

spelar den ekonomiska aspekten en större roll, då man dels är mer intresserade av ekonomin och att 

skära kostnader, samt att det blir större summor jämfört med småhus.  

Det finns inget krav från kommunens sida gällande hur många hushåll i ett flerbostadshus som måste 

ansluta sig till utsortering av matavfall, och man försöker vara flexibel till att anpassa sig efter vad en 

förening vill. Däremot försöker man ha kontakt med föreningen för att göra en lämplig 

dimensionering, utefter deras önskemål. Man kan ej heller veta hur många i en förening som faktiskt 

sorterar, utan endast göra en uppskattning genom hur många kärl som föreningen har. 

FA och elavfall 

I arbetet med farligt avfall och elavfall har man riktat in sig på att göra det så enkelt som möjligt för de 

boende att göra sig av med avfallet, och man försöker täcka upp så att det finns möjlighet för alla, även 

de som ej har bil och kan ta sig till återvinningscentralen, att göra sig av med avfallet på rätt sätt.  

Mot småhusen erbjuder man en röd box för elavfall och farligt avfall med kostnadsfri hämtning, vilket 

även i mindre skala erbjudits på prov till flerbostadshus för insamling av batterier och ljuskällor och 

som nu ska sättas i gång i stor skala. Man har även möjlighet att lämna sitt avfall på den mobila 

återvinningscentralen, till miljöbilen, eller på återvinningscentralen. Man får inte in klagomål på de 

tjänster som erbjuds, men man tror även att många boende ej vet om vilka möjligheter de har att lämna 

sitt avfall. Exempelvis den röda boxen för småhus är en tjänst som funnits länge, men det är ej säkert 

att folk känner till den. Man har nu skickat ut brev till samtliga småhus med information om tjänsten, 

vilket gett en stor respons med flera beställningar. En uppskattning är att det kanske är 100 stycken per 

år som nyttjar hämtning av den röda boxen, och att det inte heller är jättemånga som nyttjar miljöbilen 

och den mobila återvinningscentralen.  

Man tror också, utifrån resultat från plockanalysen, att folk är medvetna om vad man får och inte får 

slänga i soppåsen, och från kommunens sida har man därmed inte informerat jättemycket om farligt 

avfall och elavfall eftersom man ändå uppvisat bra resultat. Det konstateras även att det är enklare att 

informera om matavfall då det är en tjänst som man ansluter sig till, samt att det är mer handfast vad 

man verkligen ska göra, istället för att informera om man vad man inte ska göra, vilket exempelvis är 

fallet för elavfall och farligt avfall som inte ska slängas i soppåsen.  
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Möte Sollentuna 2017-05-04 

Kristina Sjöblom (Chef Ao Avfall) 

Sollentuna arbetar i sin avfallstaxa med miljöstyrning, genom att i närmare 20 år ha tillämpat vikttaxa, 

samt att man sedan 1994 har haft frivillig anslutning till matavfallsinsamling för de boende, som då får 

en reduktion på grundavgiften. För tillfället är det samma viktavgift för både restavfallet och 

matavfallet, men det kommer att föreslås en justering av detta inför kommande år, då denna viktavgift 

skall differentieras genom att kostnaden per kilogram matavfall skall sänkas. Enligt plockanalysen är 

det idag relativt mycket matavfall kvar i soppåsen, men man tror ej att detta beror på att vikttaxan är 

lika för mat- och restavfallet, utan att det istället är andra faktorer som är relevanta. Man föreslår även 

att höja vikttaxan för de som har osorterat abonnemang, vilket då troligen kommer leda till att folk 

tycker att det är för dyrt att ej sortera ut sitt matavfall, och således styras till att byta abonnemang.  

Från kommunens sida kommunicerar man arbetet gällande avfall på flera sätt, men det snabbaste sättet 

att nå fram tros vara via den ekonomiska aspekten, och det är därför man nu tror, men vet ju ej säkert, 

att fler kommer ta till sig av en justerad viktavgift, då detta påverkar de boendes ekonomi. En risk man 

dock ser med att differentiera vikttaxan för matavfallet är att det kan påverka kvaliteten på det man får 

in. För tillfället har man en bra kvalitet, och det viktiga är egentligen ej mängden man får in, utan att 

det avfall man får in som utsorterat matavfall har en hög kvalitet. Man har däremot sett andra 

kommuner som använt denna typ av modell utan att rapportera om problem, och därför anser man att 

man nu kan testa det även i Sollentuna. Man har även lagt in en sorteringsavgift som kan appliceras 

om kärlet uppenbart ej är rätt sorterat, och det är entreprenörens skyldighet att skriva en 

avvikelserapport om detta. Kommunen har även möjlighet att ställa om abonnemanget för den boende 

om man upptäcker systematiska fel.  

Kommunen anser att de boende i Sollentuna har en hög kompetens samt är väldigt intresserade av att 

sortera, exempelvis förpackningar, att man vill mycket och vill göra rätt bara man får information och 

det finns enkla sätt. Det är dock inte lika lätt att få folk att minska sina mängder avfall, för det arbetet 

krävs mer information. Dock kan man från resultat av senaste plockanalysen notera att det skett en 

minskning av det matavfall som finns kvar i soppåsen, medan de insamlade mängderna är de samma, 

vilket man då kan tolka som att man bättre äter upp sina matrester, eftersom mängderna totalt har 

minskat. Boende i småhus i kommunen har behovshämtning av både kärl för rest- och matavfall, och 

det finns inga krav på antal tömningar som årligen måste göras av dessa. Detta skall då leda till att 

man, om man sorterar mycket av sitt avfall, kan dra ut kärlen färre gånger och således få en lägre 

kostnad. 

Man är från kommunens sida väldigt nöjd med att använda sig av en vikttaxa, då det bland annat är 

enkelt att kommunicera till alla hushåll och fastighetsägare att man debiteras för den mängd avfall man 

genererar, och att alla har något att tjäna på att öka sin sortering. Däremot kan det vara tekniskt svårt 

att administrera och vara arbetsintensivt, då det krävs avläsning av varje kärl samt att mycket IT är 

inkopplat, och det är viktigt att systemet verkligen fungerar korrekt. En positiv aspekt är däremot att 

man får en bra ordning på flöden och statistik genom systemet. 

Matavfall 

Man har i kommunen satt som mål att 2018 ha 50 % utsorterat matavfall för biologisk behandling, och 

för 2016 var den siffran uppe i 42 % totalt, men då med skillnaden att småhus hade en högre andel på 

cirka 56 %, och flerbostadshus, och speciellt det kommunala fastighetsbolaget, låg lägre och hade 

ännu inte nått upp till målet. Det är en större utmaning att nå ut till de boende i flerbostadshus, då man 
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som boende dels överlag tros ha mindre koll och känna sig mindre berörd då man bor i ett 

flerbostadshus jämfört med ett småhus där man är mer aktiv, men även att det är fastighetsägaren som 

ansvarar för kommunikationen gällande hur den interna avfallshanteringen skall gå till. Det är dock i 

flerbostadshusen möjligheten finns att få in mer matavfall, varför man från kommunens sida ser ett 

behov av att jobba mot denna grupp, och man har nu under rätt många år fokuserat sitt arbete mot 

flerbostadshus. Man försöker från kommunens sida nu introducera matavfallsutsortering i 

nybyggnationer, med en önskan om att det ska finnas påshållare med information på plats i hushållet 

när man flyttar in. Tanken med detta är att man då ej ska behöva hämta utrustningen själv i 

soprummet, vilket är något som ger de boende en valmöjlighet som man från kommunens sida vill 

försöka styra bort från.  

Dels är taxan i sig en otroligt bra motivation för att få folk att sortera ut matavfallet, då man får ett 

avdrag på grundavgiften om man ansluter sig, men kommunen är även ute på olika event och 

diskuterar avfallsfrågor, ”man försöker vara där människor är” och ha en dialog. Man är även med i 

den regionala matavfallskampanjen, och har bland annat skyltar på sopbilar, med mera för att 

informera om matavfallsinsamlingen. Man skickar även ut nyhetsbrev och en kundtidning där 

information samt även inspiration genom bra exempel finns, samt att man kan ha informationsmöten. 

Man har ej använt sig av dörrknackning eller liknande för att informera. När den nya taxan skall börja 

gälla kommer man informera kring det, hur avgiften förändras om man väljer att sortera ut sitt 

matavfall och så vidare. Mot flerbostadshus arbetar man genom att prata direkt med styrelsen, man 

kontaktar alltså ej de enskilda hushållen med andra direktutskick än de ovannämnda, samt passar på att 

diskutera matavfallshanteringen då föreningarna själva kontaktar kommunen i andra frågor. Det är ett 

svårare kommunikationssystem och en större process för denna grupp, då styrelsen först måste enas, 

varefter de ska kommunicera budskapet till medlemmarna. 

Anslutningsgraden, det vill säga de som har sorterat abonnemang, är runt 95 % och har varit så under 

en lång tid. Man resonerar kring att de övriga som ej har valt att sortera ut sitt matavfall dels skulle 

behöva att insamlingssystemet utvecklas, men även att en del ej vill att någon annan ska bestämma 

vad man skall göra, och att allt inte beror på den ekonomiska aspekten utan att man vill få välja själv. 

När en förening ansluter sig till matavfallsinsamlingen så ansluter man samtliga hushåll, och får även 

avdrag för alla hushåll. Det finns situationer då kommunen anser att föreningar inte sorterar ut 

matavfall i den utsträckning som de förväntas, eller att det är för låg kvalitet på det utsorterade 

matavfallet, och då tar man kontakt med föreningen för att diskutera om det verkligen har rätt 

abonnemang. Det förekommer även att man ställer om dessa föreningar till ett osorterat abonnemang, 

vilket leder till ökade kostnader för föreningen som då ofta försöker komma på lösningar för att få 

systemet att fungera. Man har även en dialog med de småhus som ej lämnar avfall i matavfallskärlet, 

för att fråga om de verkligen har valt rätt abonnemang, men man ser även att det som ibland främst 

behövs är påminnelser till de boende. 

Man har indirekt en uppskattning på hur många i varje förening som sorterar sitt matavfall, genom att 

mäta hur många påsar som beställs. Man mäter även mängderna matavfall som lämnas från varje 

förening, och klassificerar de olika föreningarna enligt en tregradig skala, där det generellt över tid 

blivit bättre och bättre resultat för kommunen. Är en förening på den sämre delen av denna skala, då 

mindre än 20 % av matavfallet sorteras ut, så kontaktas man av kommunen som då för en dialog och 

kräver en åtgärdsplan för att få till förbättringar. Detta innebär alltså att det ej räcker med att endast ett 

hushåll vill sortera, eftersom det då skulle ge utslag vid denna klassificering, utan hela föreningen som 

ansluter sig måste vara villig att sortera. Kommunen kräver även att föreningen gör det enkelt för alla 

hushåll att sortera ut sitt matavfall, genom att kräva att det byggs upp en självplocksstation i 

fastigheten. 
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Farligt avfall och elavfall 

Hanteringen av elavfall är en komplex fråga, då det lyder under producentansvar samtidigt som 

kommunen ej vill riskera att det hamnar i soppåsen som går till förbränning. Man anser att de boende 

har väldigt bra koll på hur man ska sortera det farliga avfallet och elavfallet, och man erbjuder de 

boende i småhus att köpa den ”röda boxen” där man kan lägga dessa typer av avfall och få en 

kostnadsfri hämtning per år. Denna tjänst används dock väldigt lite, folk åker ofta istället själva till 

återvinningscentralen. Man försöker från kommunens håll informera de boende om att de har tillgång 

till tjänsten, men det är svårt att nå ut med information. Flerbostadshus har möjlighet att få en 

kostnadsfri hämtning i månaden av elavfall, men de måste då hyra en elbur för att möta krav gällande 

arbetsmiljön. För de föreningar som har platsbrist har man istället arbetat fram ett ”mini-kit” för 

batterier, ljuskällor och lysrör, som då hämtas kostnadsfritt en gång i månaden. Detta har man sett i 

vissa fall ge påtryckningar från de boende i föreningen att de även vill ha elavfallsinsamling, och då 

försöker föreningen ofta ordna plats för detta, och enligt kommunen är ”elburar jättepoppis”. 

Det är på grund av höga krav på lokalen i princip inte möjligt att hantera farligt avfall i fastigheten, 

och då finns det istället en mobil enhet som åkt enligt turlista i flera år som samlar in farligt avfall. 

Inledningsvis kom det in mycket avfall till de mobila enheterna, som då kan ha varit sådant som varit 

ackumulerat hemma hos de boende, men det har med tiden klingat av. Man har i kommunen även en 

mobil återvinningscentral som stannar på två olika platser i kommunen för att vara så tillgänglig som 

möjligt för alla. Man har däremot valt att ej ha miljöstationer utplacerade, då man ej har någon 

möjlighet att ha kontroll över det som slängs där, samt att man även sett att det är mycket 

verksamhetsavfall som slängs genom denna insamlingsmetod. Det finns ej en återvinningscentral inom 

kommunen, men det ses inte som ett problem. Man är även på gång att få en återvinningscentral inom 

kommungränsen, då det är något som kan ses som ”lite status och kul att ha det”, men det är en 

process som tar lång tid. 
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Möte Solna 2017-05-03 

Johan Ericson (Avfallsingenjör) 

Man arbetar med miljöstyrning genom avfallstaxan, vilket primärt märks genom att de boende erbjuds 

kostnadsfri hämtning av utsorterat matavfall, vilket är frivilligt att ansluta sig till. Det finns även 

miljöstyrningskomponenter för farligt avfall och elavfall. De boende ges inga andra ekonomiska 

incitament såsom avdrag på grundavgift, utan styrningen är just att matavfallet hämtas kostnadsfritt. 

Man tror att de boende känner till att taxan är miljöstyrande gällande matavfall, och att den även kan 

tänkas påverka beteendet, men att det främst finns många andra komponenter som påverkar de 

boendes beteende gällande avfall. Generellt, även om man naturligtvis ska ha respekt för avgiftens 

storlek och påverkan på personers privatekonomi, uppfattas nog inte avgiften för sophämtning för de 

boende som en särskilt stor avgift jämfört med många andra saker i samhället.  

Man skulle möjligen kunna styra ytterligare genom att öka den ekonomiska skillnaden som skulle 

kunna erhållas om man väljer att börja sortera ut sitt matavfall, men den avvägningen har man ännu ej 

gjort i kommunen, man ser än så länge andra komponenter än ekonomin som är starkare. Detta blir 

speciellt tydligt i denna kommun, där de flesta kunder är flerbostadshus, där det oftast inte är de 

enskilda hushållen som betalar avfallsavgiften, utan det är flera hushåll som delar på avgiften. Varje 

enskilt hushåll kanske inte känner så stor möjlighet att påverka avgiften genom sitt eget beteende (jfr 

teorin om ”allmänna tillgångars tragedi”). För att uppnå önskad styreffekt krävs andra styrmedel än 

enbart avfallstaxan, och man försöker därför jobba med andra faktorer som kan påverka, såsom 

information och attityd. 

För flerbostadshus så erbjuder kommunen hämtning 1 till 5 gånger i veckan, det vill säga man har 

möjlighet att få avfallet hämtat väldigt ofta. Det beror bland annat på att det är en liten stad med 

platsbrist för sopkärl/soprum etc., samt att det är tätt mellan hämtställena vilket håller ner antalet 

transportkm per hämtställe Dock använder man som en styrning att det kostar mer om man vill få det 

hämtat mer än en gång i veckan.  

I kommunen sker en stor omflyttning och många bor kortare stunder på andrahands- eller 

tredjehandskontrakt, vilket gör att det kan vara svårt för en del boende att hinna lära sig hur 

sophanteringen ser ut på ett specifikt ställe, samt att man kanske ej har samma känsla för ”det egna 

kärlet”, jämfört med andra bostadstyper. Detta är förstås ett beteende på ”marginalen”. Även i Solna 

har de flesta invånarna bott där i flera år och har lärt sig sin sophämtning hur den funkar. Man ser 

bland annat att det har skett felsortering då det läggs restavfall i kärl avsedda för matavfall, men man 

tror från kommunens sida ej att detta beror på en vilja att försöka spara pengar, utan istället att det är 

brist på information. Andra exempel kan vara att man ej vet om att fastigheten använder sig av sopsug 

och sopnedkast inne i fastigheten, utan att man istället lägger sina sopor ute i tidningskärl på gården, 

vilket då tyder på att problemet är brist på information. Kommunen har nu tillsammans med 

sophämtningsentreprenören tagit fram en rutin för felsortering, eftersom man strävar efter att ha en 

hög kvalitet på matavfallet. Detta innebär att entreprenören ska följa upp matavfallskvaliteten, och att 

man ska omklassas om man gör fel, samt att man tillsammans behöver skärpa upp 

omklassningsavgifter för att få starkare incitament att inte göra fel. 
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Matavfall 

Kommunen försöker hitta effektiva sätt att informera om matavfallsinsamlingen, detta då man är en 

ganska stor kommun till invånarantal, men där man för tillfället endast har en fast anställd som 

handläggare för avfallsfrågor. Man är med i den regionala matavfallskampanjen, och upplever det som 

att kampanjen gör folk intresserade och själva vänder sig till kommunen. Man har tidigare år haft flera 

riktade kampanjer, utöver den generella regionala matavfallskampanjen samt att information finns på 

hemsidan, för att få boende i småhus att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Numera är fokus på 

fastighetsägare med stort antal lägenheter eftersom det är ett effektivt sätt att ge många hushåll 

möjlighet till matavfallsortering. 

Man satsar då och då på att kontakta styrelser, samt att man har vänt sig till större 

nyckelfastighetsägare genom utskick och samtal. Om det är en stor förening kan kommunen även vara 

med på introduktionsmöten samt närvara på plats vid införandet, men man försöker rationalisera bort 

den delen av arbetet på grund av att man är en liten organisation. Man anser att man fått in rätt många 

som infört möjligheten för de boende att sortera ut sitt matavfall, nästa steg är nu att få de boende att 

verkligen nyttja det, då man i dagsläget ser att det inte är så många som nyttjar det, som faktiskt har 

möjligheten.  

Från kommunens sida vill man att det ska vara ett smidigt system för brukarna, samt försöker fokusera 

på den miljömässiga nyttan som motivation för att få föreningar och boende att ansluta sig, och att det 

måste finnas ett engagemang för själva matavfallsfrågan för att man ska lyckas. Detta då man anser att 

det finns en risk för felsortering samt att projektet riskerar att fallera hos föreningen om man istället 

skulle utgå enbart från den ekonomiska aspekten. Man ser fördelar för renhetsgraden på matavfallet 

med att det är ett frivilligt system, eftersom man då arbetar med motivation och ej tvång, men däremot 

får man ju ej in samma mängder som man troligen skulle få vid ett obligatorium. Man inför 

matavfallsinsamling på fastighetsnivå, och alla i en fastighet får således möjligheten att sortera ut sitt 

matavfall. Kommunen har ingen koll på hur stor andel i en fastighet som väljer att sortera, mer än att 

man kan notera om det är ”lite eller mycket” matavfall som samlas in. 

Farligt avfall och elavfall 

Man arbetar med olika typer av informationskampanjer gällande farligt avfall och elavfall och 

insamling av dessa, som exempelvis via sociala medier, kommunens hemsida och via nyhetsblad från 

kommunen. Även hushåll som inte sorterar matavfall verkar prioritera utsortering av farligt avfall i 

hög omfattning. För flerbostadshus är det möjligt att ha fastighetsnära insamling av farligt avfall med 

kostnadsfri hämtning, men tjänsten nyttjas väldigt lite, bland annat beroende på att det ställs höga krav 

på utrymmet där det förvaras, vilket kan tänkas avskräcka en del föreningar. Ett antal föreningar har 

insamling av elavfall i fastigheten, och detta är något som ökar. Kommunen anser att man har ett 

relativt väl utbyggt system för möjlighet till kostnadsfri hämtning av elavfall som man haft länge, samt 

även marknadsfört, och man vill arbeta mot att få fler att ansluta sig till denna tjänst. Man anser att det 

är viktigt att man gör det enkelt och smidigt för de boende att sortera olika fraktioner. Man tror 

samtidigt att en av anledningarna till att föreningar inte har möjlighet att satsa på elavfallsinsamling är 

platsbrist gällande soprum. Från kommunens sida anser man även att det är viktigt att nu marknadsföra 

elavfallsdirektivet, då det blir fel att kommunen ska satsa alltför mycket pengar på att samla in 

elavfall, då det ligger under producentansvar. 

Boende i småhus har möjlighet att få en röd miljöbox, där man kan slänga kemikalier, batterier och 

småelektronik, och sedan få den hämtad kostnadsfritt. Detta verkar dock överlag ej folk ha vetskap 

om, och kommunikation på olika sätt är något som kan användas för att förbättra detta. Man anser att 
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styreffekten i taxan finns i tillräcklig omfattning, men att det som behövs nu är att taxan görs mer 

robust och tydlig genom att tydliggöra vilka tjänster som finns för insamling av elavfall och farligt 

avfall. Det kan man exempelvis göra genom att utforma dokumentet mer som en produktkatalog där 

man enklare kan presentera vilka tjänster som är kostnadsfria och vad som krävs för att ha dem. 

Man har som boende även möjlighet att lämna sitt farliga avfall och elavfall vid den mobila 

återvinningscentralen, mobila miljöstationen, eller vid någon av de två miljöstationerna som finns i 

kommunen. Man kan även lämna avfallet på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Dock har 

kommunen ej en egen återvinningscentral. Detta är egentligen inte ett problem i sig, utan problem med 

återvinningscentraler beror mer på hur tillgängliga de är, dvs. geografiskt avstånd, öppettider etc. 

Närmaste ÅVC ligger idag i Sundbyberg, vilket är ett par km från kommungränsen. Man tror även att 

anledningen till att det i kommunen totalt slängs mindre mängder av farligt avfall och elavfall jämfört 

med de andra kommunerna i SÖRAB-regionen kan vara att det är få villor i Solna, då villor är en 

bostadstyp som genererar större mängd farligt avfall per hushåll (exempelvis tryckimpregnerat trä som 

räknas till farligt avfall).  
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Möte Sundbyberg 2017-05-10 

Caroline Larsen (Verksamhetsutvecklare), Nina Isaksen (-) 

I kommunen råder, efter beslut från politiskt håll, obligatorisk utsortering av matavfall för de boende. 

Man har även konstruerat taxan på ett sätt som har möjlighet att vara lite miljöstyrande, då man har en 

grundavgift och en abonnemangsavgift. Det är dock endast 40 % av de fasta kostnaderna som tas ut 

via grundavgiften, och den resterande delen av de fasta kostnaderna slås ut på abonnemangsavgiften, 

vilket då gör att man från kommunens sida har möjlighet att göra större skillnader i de olika 

abonnemangsavgifterna, och således ge boende större ekonomiska incitament att förändra kärlstorlek 

eller hämtintervall. Taxan är även uppdelad så att småhusen, flerbostadshusen samt verksamheterna är 

självförsörjande. Man har nu även börjat väga kärlen, men det är ännu inte möjligt att ge de boende 

information om deras mängder, då det hittills varit fel i systemet gällande vägning och registrering, 

samt att det är ett väldigt administrativt tungt arbete att sammanställa och skicka ut informationen till 

de boende. Däremot är det ett område där man ser förbättringspotential, då man gärna skulle vilja 

kunna ge de boende denna typ av återkoppling. 

Från kommunens sida tror man att avfallstaxan fortfarande är för billig för att de boende ska motiveras 

att ändra sina vanor kring avfallshanteringen, och att man gärna betalar några extra hundralappar för 

att få ett lite större kärl. När man införde den obligatoriska matavfallsutsorteringen så övergick man 

även från veckohämtning till varannan veckas-hämtning av restavfallet. Kommunen kontaktade då de 

boende i alla småhus, som ej visade sig ha invändningar om att man var tvungen att ändra 

hämtintervallet eller att taxan samtidigt höjdes, däremot tyckte man att det var svårt att välja 

kärlstorlek, då man nog ej var så insatt och inte visste hur man skulle tänka kring de olika alternativen 

som gavs. Man tror från kommunens sida att de boende vid det tillfället eventuellt satte sig in i hur 

mycket man slänger samt vilken ambitionsnivå man ville ha, men att när man väl gjort sitt val så är 

nog inte avfallet något man tänker så mycket på. 

Det var inte heller klagomål från de boende när man införde den obligatoriska insamlingen av 

matavfall, vilket skulle kunna bero på att man redan var så förvirrad för de övriga valen man var 

tvungen att göra gällande kärlstorlekar och hämtintervall. En viss kunskapsbrist fanns hos en liten del 

av de boende, som kunde säga att de ej genererade något matavfall, vilket troligtvis ej är fallet i 

verkligheten eftersom man ofta kan tänkas ha potatisskal, bananskal och så vidare. Man var från 

kommunens sida även något förvånade över att man ej fick reaktioner på att taxan i samband med 

matavfallsinsamlingens start höjdes, då de boende dels behövde börja sortera ut sitt matavfall, och 

även att man fick ett längre hämtintervall av sitt avfall. En positiv effekt som följde var även att en del 

tolkade det som att alla sorters avfall skulle sorteras ut, och inte endast matavfallet, så kommunen 

kunde bland annat få samtal från boende som undrade vart de skulle slänga de utsorterade 

förpackningarna. Således kan införandet av matavfallsinsamling även ha påverkat beteendet generellt 

hos de boende. 

Matavfall 

Man tror att de boende ser det som att det är helt naturligt att sortera ut sitt matavfall, och att man 

överlag i alla åldrar vet hur det går till, bland annat då det även är obligatoriskt i förskolor och skolor. 

Man är nöjd med resultat från plockanalyser som visar på att det är markant mindre mat kvar i 

soppåsen, och resonerar då kring att det obligatorium som infördes faktiskt gett resultat. Det matavfall 

man får in från småhus och flerbostadshus har en hög kvalitet. Där man haft problem med att det även 

slängts plast bland matavfallet har främst varit där man använder sig av sopsug eller 

underjordsbehållare, och mycket av detta kan bero på bristande information gällande att man ej ska 
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sätta plastpåsar runt matavfallspåsen. Detta har man jobbat med det senaste året, och lyckats att i alla 

fall få någon förening att bli bättre. Man har möjlighet att applicera en felsorteringsavgift för att få bort 

detta problem, varpå fastighetsägaren kontaktas och sedan får informera de boende. Man vill dock från 

kommunens sida inte använda för mycket felsorteringsavgifter och straffa fastighetsägarna, utan 

istället föra en dialog med dem gällande hur man kan hjälpa till för att förbättra situationen, då man vet 

att det inte är lätt för fastighetsägarna att få de boende att göra rätt. En annan anledning till att 

felsorteringsavgiften ej använts så mycket hittills är att det är arbetsintensivt och kommunen ej mäktat 

med det, då man bland annat måste ha kontakt med entreprenören för att ha koll på att de gör rätt 

bedömningar, och sedan kommunicera med fastighetsägaren. 

När man skulle införa matavfallsutsortering så började man med småhusen, och sedan har kommunen 

delats in i olika etapper för införandet. Det finns ännu vissa områden där man har stationär sopsug som 

ej är anslutna, som exempelvis Rissne och Hallonbergen. Det kan även vara svårt för flerbostadshus på 

vissa platser där man har trånga områden och gammal bebyggelse, att få plats med kärl för restavfall 

och matavfall. Dessa fick då inledningsvis dispens, bland annat på grund av att de då behövde bygga 

om för att kunna placera ut kärl, men genom åren har man från kommunens sida ökat avgiften för de 

som ej anslutit sig, för att ge ett ekonomiskt incitament för att få dem att verkligen anstränga sig för att 

börja samla in matavfallet. Man har genom åren försökt påminna de föreningar som ännu inte anslutit 

sig, och nu är det i princip bara de som ej har möjlighet till anslutning, exempelvis på grund av att man 

har sopsug, som ej anslutit sig. Detta innebär att de boende i fastigheter som anslutit sig till 

matavfallsinsamling har möjlighet att sortera ut sitt matavfall, man har dock från kommunens sida 

ingen koll på hur stor andel i varje fastighet som faktiskt gör det. Man ser också svårigheter i att kunna 

hålla koll på det, då det kan vara svårt att jämföra med någon sorts snittvikt, då förhållanden mellan 

olika boenden kan skilja sig markant om man ej äter hemma så ofta och liknande. 

Man har haft en del kampanjer ute på stan, bland annat genom att närvara på gatan i centrum där 

många går förbi under evenemang som sker två gånger per år, och i inledningsskedet av 

matavfallsinsamlingen kom många förbi vid dessa tillfällen och diskuterade ämnet. Till småhusen har 

man även skickat ut brev två gånger per år med bland annat tips om hur man skall göra under 

sommaren för att slippa olägenheter med mera, samt bjudit in de boende till informationsmöten. 

Däremot märkte man att det ej kom så många på dessa möten. När man skulle börja sortera fick 

hushållen ett startkit innehållandes bland annat påse och påshållare, samt en broschyr med information 

om hur det går till. 

Till skillnad från småhusen, vilka är ganska enkla att bearbeta, är det en större utmaning att arbeta mot 

flerbostadshusen. Från kommunens sida anser man att man varit ute ganska mycket och träffat 

fastighetsägare och boende, och bland annat bjöd man in fastighetsägarna på kvällsmöten under de 

olika etapperna, för att ge dem chansen att ställa frågor och ha en diskussion. För att informera har 

man även varit ute på möten i föreningarna där även de boende närvarat, samt varit ute i princip i alla 

fastigheter för att träffa fastighetsägaren och inspektera soprummet för att kunna hjälpa till med 

förslag på kärlplacering och andra tips. Man har däremot ej använt sig av dörrknackning eller gjort 

direktutskick till de boende, utan det arbetet går via fastighetsägaren. 

Farligt avfall och elavfall 

Man anser att det är ganska svårt att jobba med information till de boende om farligt avfall och 

elavfall, då det är svårt att få folk att ta till sig informationen, delvis på grund av stark konkurrens 

gällande exponering av mycket annat i samhället. Man tror även att det kan vara svårt för de boende 

att bland annat veta vad som är farligt avfall, då man fått indikationer på att det som folk lämnar som 
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farligt avfall exempelvis kan vara tomma målarburkar, som lika gärna hade kunnat sorteras som 

metallförpackningar. Man ser samtidigt att man även måste nå ut med vad som ej får slängas i 

soppåsen, som exempelvis nagellack. För tillfället arbetar man med att dela ut kassar till alla boende 

med tryckt information om farligt avfall, som man hoppas ska underlätta. 

För de flerbostadshus som har gemensam hantering av farligt avfall i ett godkänt skåp får man ett 

ekonomiskt avdrag på grundavgiften per hushåll, men det är för tillfället endast en förening som 

använder den möjligheten. Har föreningen hämtning av grovavfall kan man även få kostnadsfri 

hämtning av elavfall och ljuskällor en gång i månaden, vilket det är ”en del” som använder.  

Man erbjuder även gratis hämtning av farligt avfall och småelektronik vid dörren genom tjänsten 

ReturKassen, vilket man främst ser att det är äldre som utnyttjar. Även boende i småhus får använda 

tjänsten ReturKassen, men det är i princip endast flerbostadshushåll som utnyttjar tjänsten, varför man 

funderar på om de boende i småhus ens vet om att de har möjlighet att använda den. Ofta ser man att 

de som bor i småhus har tillgång till bil, vilket gör att de enkelt kan ta sig till återvinningscentralen där 

man kan slänga dessa fraktioner. 

I kommunen har man bland annat haft tre samlarskåp för insamling av elektronik ute. När man 

behövde ta bort två av dem på grund av byggen, så var det folk som kontaktade kommunen och 

efterfrågade dem, vilket visar på att de fyller sin funktion. Man har även tidigare haft en container 

ståendes i centrum för insamling av elavfall, men den var man tvungen att ta bort då det ej var lämpligt 

att placera en sådan insamlingsbehållare ute fritt, på grund av bland annat klotter och att folk försökte 

fiska upp det kasserade avfallet. Detta är dock inget problem som är specifikt för kommunen, utan kan 

ses i hela landet. 

Generellt ser man att det största problemet för att styra folk till att göra rätt är att avgifterna i taxan 

överlag är för billiga. Exempelvis hade man kanske enklare kunnat minska mängden farligt avfall och 

elavfall som slängs i soppåsen om man kunde applicera höga straffavgifter. Man tror även att det finns 

en del arbete kvar gällande kommunikation mellan entreprenör och kommun, bland annat att man 

behöver få bättre information om eventuell felsortering. 
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Möte Täby 2017-04-28 

Caroline Ählström (Projektledare), Milla Sundström (Projektledare) 

Efter politiskt beslut så arbetar kommunen med miljöstyrning genom att ha frivillig 

matavfallsutsortering, där de boende får en lägre rörlig avgift om de ansluter sig, samt att man får 

kostnadsfri hämtning av matavfallet som sorteras ut i kärl. År 2016 var det ej någon större skillnad 

mellan avgifterna, vilket även de boende reagerade på när de blev informerade, men det har ändrats till 

2017. I kommunen har det aldrig varit aktuellt att ha ett obligatorium på utsortering av matavfall, och 

det kommer nog aldrig hända såvida det inte kommer eventuella lagkrav från högre instanser. Detta då 

kommunens motto är ”valfrihetens Täby”, och man påpekar att valfriheten är en väldigt viktig del, 

vilket visar sig genom att man som boende har stor valfrihet gällande kärlstorlek, hämtintervall och 

om man vill sortera ut sitt matavfall eller ej. Man försöker dock styra de boende att byta till sorterat 

abonnemang med hämtning varannan vecka, då majoriteten idag har ett osorterat abonnemang med 

hämtning varje vecka. Detta intervall som majoriteten har tror man kan vara något som levt kvar som 

det ”normala”, att abonnemanget bara rullar på, att man som boende ej ser över sitt abonnemang. 

Matavfall 

För att få småhus att ansluta sig till matavfallsinsamlingen har man bland annat skickat ut information 

med talonger, samt att det finns information och möjlighet till anmälan på kommunens hemsida.  

Man har funderat på att ha informationsmöten eller dörrknackningar, men har ändå kommit fram till 

att endast skicka information på de ovannämnda sätten. Man har även vid några tillfällen stått i lokala 

centrum och informerat, vilket dock ej gett så mycket. Man har annonserat i lokaltidningen, skrivit om 

matavfallsinsamling i nyhetsbrev och på fakturor, samt att man medverkar i den regionala 

matavfallskampanjen. När man vänder sig till flerbostadshusen har man vänt sig till styrelsen med 

information och ganska ofta träffat dem, men även medverkat på en del möten med medlemmarna. 

Vid större föreningar har man även varit med på plats och delat ut startpaket vid införandet, för att ge 

de boende en möjlighet att ställa frågor direkt till kommunen. När man hade pilotprojektet under 

2013/14 var det vanligt att föreningarna ville att man skulle komma och informera, men man ser idag 

inte ett lika stort behov av detta, och man är nu mer sällan ute på informationsmöten.  

Nästa steg är att försöka få kontakt direkt med hushållen i föreningarna, och man har därför funderat 

på att göra direktutskick. Man har märkt att det är svårt att få fler hushåll i de anmälda föreningarna att 

börja sortera ut sitt matavfall, och anslutningsgraden kan variera stort mellan olika föreningar. I små 

föreningar kan styrelsen ibland se det som en självklarhet att alla hushåll ska vara med, medan 

kommunen kan hjälpa större föreningar med bland annat informationsblad med talong, för att få veta 

hur många i en förening som är intresserade av att ansluta sig, vilket visat sig kunna variera mellan  

25-100 % av hushållen. Detta gör man eftersom det annars kan vara onödigt att placera ut för många 

kärl och leverera för många startpaket. Från kommunens sida vill man gärna att minst hälften av 

hushållen ska vara med, men är nu inledningsvis generösa med detta. Däremot ska föreningarna vara 

medvetna om att det i framtiden skulle kunna komma en reglering, med hårdare krav gällande detta. 

När man arbetar för att få flerbostadshus att ansluta sig riktar man in sig mer på den ekonomiska 

aspekten, då det jämfört med småhus rör sig om större summor. Man pratar då med styrelsen samt 

presenterar kalkyler för att visa föreningens potentiella besparing om de övergår till 

matavfallsutsortering. Samtidigt är det inte endast den ekonomiska aspekten som påverkar beslutet, det 

kan bero på hur styrelsens inställning till ämnet är samt hur de arbetar, och det kan även behövas en 

typ av ambassadör inom föreningen som hjälper till att få folk intresserade, genom att övertyga att det 

inte är problematiskt att sortera ut sitt matavfall. 
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För tillfället så får en förening det ekonomiska avdraget på samtliga hushåll, även om det bara är en 

viss andel som anmäler sitt intresse för att vara med och sortera ut sitt matavfall. Om man istället 

skulle ändra så att föreningen endast får avdraget för de som anmäler intresse, skulle det kanske 

fungera som en morot för att få styrelsen att arbeta för att få fler hushåll att ansluta sig. Något annat 

som skulle kunna vara ett problem är att kommunen ej har riktig koll på om boende i småhus anmäler 

sig till matavfallsinsamlingen för att få den lägre taxan men sedan ej använder kärlet, detta då man ej 

registrerar kärl i kommunen. Det skulle kunna vara så att risken för detta ökar när den ekonomiska 

skillnaden i taxan nu ökar, då det blir än mer ekonomiskt fördelaktigt att ansluta sig. Den möjlighet 

som kommunen har för att stävja detta är att be sophämtningsentreprenören hålla koll på att de som 

valt att sortera verkligen gör det.  

Man tror från kommunens sida att den viktigaste aspekten för att få boende i småhus att börja sortera 

ut sitt matavfall är information, men man har ju även trots allt ökat miljöstyrningen då man tror att det 

behövs ytterligare ekonomiska incitament för att få fler att ansluta sig. Man funderar kring om man nu 

kan ha nått de mest hängivna miljömänniskorna, och för att nå andra grupper av människor kan det 

vara den ekonomiska aspekten som har störst betydelse. Dock tror man även att många endast  

”betalar sin räkning” och ej är så insatta i vad det kostar, och att det även för dessa då är miljöintresset 

som kommer styra om man vill ansluta sig eller ej. Det var hyfsat lätt att nå upp till en anslutningsgrad 

på 30 %, men man ser att det nu stagnerat lite. Dock sker ökningen nu utan att kommunen gör särskilt 

mycket, och cirka 50 hushåll per månad ansluter sig. Man såg inledningsvis att en del av de som var 

intresserade hade kunskap om matavfallsinsamling genom vänner i andra kommuner där det pågått 

under en tid, och att man då nu själv också var sugen på att sortera ut sitt matavfall. Det finns även en 

del som har okunskap gällande vad matavfall egentligen är, och att man då tror att man själv ej har 

något matavfall trots att man har bananskal, potatisskal, kaffesump och liknande. 

Farligt avfall och elavfall 

Man har möjlighet att lämna sitt farliga avfall och elavfall på återvinningscentralen, samt på den 

mobila återvinningscentralen som stannar varannan vecka på ett rullande schema på fyra olika platser i 

kommunen. Den sistnämnda tjänsten är enligt kommunen väldigt uppskattad. Farligt avfall har man 

även möjlighet att lämna på någon av de tre miljöstationerna som finns i kommunen. Boende i småhus 

har möjlighet att få kostnadsfri hämtning av röda boxen, där man får lämna farligt avfall samt mindre 

elavfall, samt att man har möjlighet att få större elprodukter hämtade efter budning. Flerbostadshus har 

möjlighet att få hämtning av elavfall som samlas in i en gemensam, godkänd behållare en gång per 

månad kostnadsfritt, men däremot sker ej fastighetsnära hämtning av farligt avfall i flerbostadshus.  

Man har från kommunens sida ej haft kampanjer för de olika tjänsterna som finns, ej marknadsfört 

dem på samma sätt som man informerar om matavfallsinsamling exempelvis, som är fokusområdet. 

Man har dock i nyhetsbrev bland annat försökt informera de boende om att man nu har möjlighet att 

lämna tillbaka elavfall till butiker, för att försöka styra folk att göra detta med de elprodukter som 

egentligen ej är kommunens ansvar att ta hand om. Man får inte in klagomål gällande de tjänster som 

tillhandahålls, och man får således anta att de boende är nöjda med de tjänster som finns. Däremot är 

det inte jättemånga som använder exempelvis röda boxen, som är kostnadsfri. Man tror att en del nog 

ej förstått att man har möjlighet att få detta avfall hämtat utan kostnad, och att det kanske inte är så 

många som läser nyhetsbrevet där den informationen finns. Man försöker även informera om återbruk, 

men tror att det är svårt att nå fram med sådan information, och att många i kommunen är köpstarka. 

Det är således något annat som behöver ändras hos invånarnas beteende för att minska mängderna 

avfall, som man ej ser att man kan komma åt med avfallstaxan. 
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Möte Upplands Väsby 2017-05-15 

Fredrik Karlsson (Kretsloppschef) 

Kommunen har en miljöstyrande avfallstaxa, men anser att det är en relativt svag styrning mot småhus 

där man har en volymbaserad taxa baserad på en grundavgift och en rörlig avgift beroende på 

kärlstorlek och antal tömningar. Man betalar en lägre avgift ju färre tömningar man har, vilket då gör 

att det lönar sig att producera mindre avfallsmängder, och man har i småhus där man sorterar ut sitt 

matavfall möjlighet att få sitt restavfall hämtat upp till var åttonde vecka (varje, varannan, var fjärde 

eller var åttonde). Detta är något som man från kommunens sida anser sänder en signal till de boende 

gällande avfallsmängder. Man tillämpar frivillig matavfallsutsortering både för småhus och för 

flerbostadshus, där man betalar en kärlavgift för denna tjänst men samtidigt får en rabatt på 

grundavgiften. 

Bor man i ett småhus och har hämtning av matavfall varannan vecka så blir den totala kostnaden  

5 kronor extra per år om man väljer att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Anledningen till att man 

har valt att ha en kostnad för detta för de boende är att man inte vill att hushåll skall ansluta sig endast 

för att få en lägre avgift. Man kan dock i praktiken sänka sina totala kostnader, då man har möjlighet 

att välja glesare hämtning för restavfallet om man sorterar ut sitt matavfall, men detta kräver då att 

man minskar sina restavfallsmängder. Idag är det vanligast att småhus har ett osorterat abonnemang 

med 190-literskärl, samt hämtning varannan vecka. Tidigare har hämtning varje vecka varit vanligast, 

så där har det skett en förbättring. 

Det är ej så många småhus som anslutit sig till matavfallsinsamlingen som man önskat, och man 

skickade därför ut en enkätundersökning till de som ej hade anslutit sig för att undersöka vilka 

anledningar de kunde ha för det val de gjort. Då kom det bland annat fram att en del av de boende var 

oroliga för att man skulle få problem med lukter och att det skulle vara besvärligt att ha kärlen. Som en 

konsekvens av detta valde man då från kommunens sida att införa en gratis tvättning av 

matavfallskärlet, som en åtgärd för att försöka sänka tröskeln för någon som funderar på att ansluta sig 

till matavfallsinsamlingen. 

För flerbostadshusen anser man själva att man har en mer tydlig, kraftigare styrning i form av 

ekonomiska incitament för att få föreningar att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Inledningsvis 

hade man ett avdrag på 125 kr per ansluten lägenhet, men detta avdrag har flera gånger dubblats, och 

är idag på 500 kronor per lägenhet. Detta avdrag föreslås att till nästa år fördubblas igen. Man säger 

dock från kommunens sida att man hittills ej hört någon fastighetsägare som sagt att det var det 

ekonomiska avdraget som gjorde att man införde matavfallsinsamling. 

Man anser att regelverken är mer styrande än vad taxorna är, och att det egentligen ej heller är 

regelverken som är styrande, utan att dessa två främst är stöd för kommunikation. Man har idag en 

person som jobbar halvtid med information och kommunikation gällande avfallsfrågor, vilket man 

anser vara för lite då det är arbetskrävande. Gällande politiskt styre så var det alliansstyre när 

matavfallsinsamlingen startade, men detta styre har nu skiftats. Dock anser man att avfallsfrågorna ej 

är ideologiskt styrda, utan alla folkvalda är lika engagerade i att det skall vara bra service, bra för 

miljön och vara kostnadseffektivt, samt att man är eniga i att det skall vara valfritt att sortera ut sitt 

matavfall.  

Från kommunens sida så säger man att avfallskunder är en väldigt heterogen kundgrupp, och att det 

därför kan vara svårt att dra slutsatser kring hur de boende som grupp uppfattar taxan. Om man dock 

skall generalisera så tror man att de flesta ej vet vad sophanteringen kostar. Man får även in 
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kommentarer från boende gällande att de behöver betala för att ansluta sig till matavfallsinsamlingen, 

men detta baseras då på bristande kunskap. Exempel på detta kan vara att man tror att kommunen får 

betalt för matavfallet, och att man således anser att man som boende själv skall få betalt eftersom man 

gör ett jobb åt kommunen. Även andra myter förekommer, som att allt avfall ändå blandas, eller att det 

går åt mer bränsle än vad man vinner, och att arbeta med dessa myter är därför något som kommunen 

nu fokuserat på. 

En grundläggande tanke man har från kommunens sida är att det är ”kunskap om miljöfrågor i 

allmänhet och avfallshanteringsfrågor i synnerhet” som är det avgörande för om ett hushåll valt att 

ansluta sig till matavfallsinsamlingen eller ej. Man tror således ej att det i första hand beror på de 

ekonomiska förutsättningarna, utan istället på hur mycket man känner till om miljö- och klimatfrågor 

som gör att man väljer att ansluta sig, och okunskapen inom denna typ av frågor som gör att man 

väljer att avstå, ej att man behöver betala 5 kronor extra per år. I den enkätundersökningen man gjorde 

för att få veta varför folk ej anslutit sig visade sig den ekonomiska aspekten spela in hos vissa boende, 

men i de fallen baserades argumenten främst på felaktig kunskap, och att man skulle ansluta sig den 

dagen man får betalt för att sortera ut sitt matavfall. Kommunen anser dock att det är den typen av 

kunder man egentligen ändå ej vill ha i matavfallsinsamlingen. Detta då det riskerar att ge en låg 

kvalitet på det matavfallet som samlas in, om man endast anser att den ekonomiska aspekten är viktig. 

Matavfall 

Som boende i Upplands Väsby kommun så förväntas man vilja vara med i matavfallsinsamlingen, 

dock är det frivilligt. När de boende skall göra sina val gällande hämtintervall så frågar kundtjänst 

vilka hämtintervall man vill ha för både rest- och matavfallet, och inställningen är alltså att framhäva 

att man i kommunen skall ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Om någon kund då säger att den ej 

vill sortera ut sitt matavfall så säger man från kommunens sida självklart att det är frivilligt, men 

kommunen skickar genom denna grundinställning, ”att man förväntas ansluta sig”, en signal till de 

boende. Denna inställning gäller mot alla kundkontakter, det vill säga både mot småhus, 

flerbostadshus, och exploatörer som bygger nya hus, där man förväntas planera för 

matavfallsinsamling för alla. 

Uppfattningen från kommunen är att man i regel i hushåll både i småhus och i flerbostadshus efter 

några månader av matavfallsutsortering tycker att det fungerar smidigt, och att man ofta undrar varför 

man inte valde att ansluta sig tidigare. Det är, enligt kommunen, mycket ovanligt att man väljer att 

återgå till att ej sortera ut sitt matavfall när man väl börjat. Man försöker även arbeta mycket med 

återkoppling av miljönyttan, både till de som anslutit sig och de som ej gjort det, och informera 

hushållen hur stor nytta det gör att samla in matavfall. Under 2017 görs en återkopplingsannons per 

månad, där man bland annat visar på den sammanlagda miljövinsten av allt matavfall som samlas in i 

hela kommunen. Detta gör man för att skapa en motivation och mening för de boende att vilja sortera 

ut sitt matavfall. Man anser även att det arbetssättet är en del i strategin att det är ökad ”kunskap om 

miljöfrågor i allmänhet och avfallshanteringsfrågor i synnerhet” som gör att folk vill vara med och 

sortera ut sitt matavfall. 

När man har arbetat med att få folk att ansluta sig har man aldrig tillämpat dörrknackning eller 

liknande, men istället informerat i andra kanaler, som exempelvis via annonser. Den kanal som man 

använt mest, och även visat sig vara den som kunderna ser mest, är informationsblad som skickas 

tillsammans med fakturan. Detta sätt visade sig enligt den enkätundersökning som man gjorde där 

boende som anslutit sig fick svara på hur de fått information, vara det vanligaste svaret. Man har även 

informerat i artiklar, i kundtidningen som ges ut av kommunens egna bostadsbolag, på sociala medier, 
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samt på elektroniska skärmar och bussar. Från kommunens sida anser man ej att man har brist på 

informationskanaler att nå ut via, och att man ”försökt nästan allt”, men att det däremot är svårt att 

faktiskt få fram information till folk, att nå igenom mediebruset.  

När man arbetar mot flerbostadshus så gör man ej riktade informationsinsatser mot hushållen, då man 

räknar med att dessa nås av den allmänna informationen som redovisades ovan. Man förlitar sig även 

på att medlemmar i styrelsen skall nås av den informationen, samt av budskapet att man förväntas 

sortera ut sitt matavfall. Man tycker att det absolut är svårare att nå boende i lägenheter jämfört med 

boende i småhus, då de förstnämnda i allmänhet är mindre engagerade, samt att det för boende i 

småhus handlar om ens egna sopor och ekonomi, ej något gemensamt. Från kommunens sida har man 

vänt sig till fastighetsägare och styrelser enligt principen ”från största till minsta förening”, bland 

annat genom att göra utskick och ringa dem, men erfarenheten av detta är att det är mycket arbete för 

lite resultat. I de fall man gjort utskick har man ej fått många svar, och man tror även att utskicken 

många gånger ej ens når fram till styrelsen. Man ser även att det kan vara svårt att hitta någon i 

styrelsen som är villig att ta tag i frågan, och uppfattningen är att de gånger som en förening valt att 

börja sortera ut sitt matavfall har det skett utifrån önskemål från någon boende kombinerat med att det 

finns någon eldsjäl som är villig att driva frågan. Enligt kommunen är det en enkel process att väl 

börja sortera ut sitt matavfall, och man hjälper även till med bland annat platsbesök och 

dimensionering. 

Kommunen har ett system som gör det möjligt för föreningar att ej ansluta alla hushåll, utan man 

anmäler hur många hushåll som skall ansluta sig till att sortera ut sitt matavfall, och det är detta antal 

hushåll som föreningen får det ekonomiska avdraget för. Man ser att de insamlade mängderna, i kg per 

hushåll, är ganska mycket lägre i flerbostadshus än i småhus. Man tror därför att alla lägenheter som är 

anslutna ej sorterar, även fast det kan finnas andra faktorer, som exempelvis att hushållsstorleken är 

mindre, som skulle kunna påverka i viss utsträckning. Det är även lägre kvalitet på det insamlade 

matavfallet från flerbostadshus än från småhus, och man tror att det bland annat är för att hushåll i 

flerbostadshus ej fått vara med och bestämma om de vill vara med och sortera eller ej. 

Farligt avfall och elavfall 

Man har inte arbetat så aktivt med frågor gällande farligt avfall och elavfall. Boende i småhus har 

möjlighet att få kostnadsfri hämtning av elavfall samt tömning av den röda boxen, där man får slänga 

farligt avfall och småelektronik, ett obegränsat antal gånger. Flerbostadshus har möjlighet att få 

kostnadsfri hämtning av farligt avfall varannan månad, samt elavfall en gång i månaden, men för detta 

krävs att fastigheten har ett lämpligt utrymme för detta samt att det läggs i godkänt specialskåp för 

farligt avfall samt nätburar för elavfall. Båda kundgrupperna har även möjlighet att lämna farligt avfall 

på den mobila återvinningscentralen, som stannar på tre olika platser i kommunen efter ett rullande 

tvåveckors-schema. Gällande både småhus och flerbostadshus är det väldigt få kunder som utnyttjar de 

fastighetsnära tjänsterna, kanske ett hundratal tömningar av röda boxen per år och inte speciellt många 

elburar i flerbostadshus, och man tror från kommunens sida att en av anledningarna till det är att 

återvinningscentralen ligger centralt beläget. I kundundersökningar märks det att folk är nöjda med 

återvinningscentralen, dess närhet och öppettider. Man börjar dock även misstänka att en annan orsak 

kan vara att en del kunder helt enkelt ej känner till de möjligheter de har att få fastighetsnära hämtning. 
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Möte Vallentuna 2017-05-04 

Beri Fajic (Avfallshandläggare) 

Man miljöstyr idag taxan genom att ha frivillig matavfallsinsamling, där de som sorterar ut sitt 

matavfall får ett avdrag på grundavgiften. Man poängterar att man kallar det ett avdrag för att visa på 

att det inte endast är en lägre avgift, utan att det även skall ses som en belöning för den insats man gör. 

För småhus är detta avdrag på 250 kronor, medan det i flerbostadshus är ett avdrag på 50 kronor per 

lägenhet. För småhus diskuterar man en höjning av avdraget vid nästa taxeförändring, men det är ej 

något beslutat ännu. Man ser även ett behov av att öka avdraget för flerbostadshus. Man har haft 

svårare att få flerbostadshus att ansluta sig än småhus, och med den kundgruppen måste man således 

arbeta mycket mer, och en åtgärd skulle då kunna vara att öka avdraget. 

Man försöker även ha en taxa som är anpassad till tömning varannan vecka, och de som ansluter sig 

till matavfall får automatiskt sitt abonnemang ändrat till detta intervall, vilket har visat sig fungera rätt 

så bra. Man försöker även höja taxan för de som väljer att ha hämtning varje vecka. För de småhus 

som har hämtning en gång i veckan ser man många halvtomma kärl, men anledningen till att folk 

väljer att ha kvar detta abonnemang är bland annat att man i många fall är lite för bekväma, anger att 

”man har svårigheter med att minnas vilken vecka som kärlet skall ställas ut om man endast har 

hämtning varannan vecka”, och att den ekonomiska skillnaden är så liten så att man hellre behåller sin 

bekväma veckotömning. Man ser därför från kommunens sida att det kanske finns ett behov av att 

jobba med lite högre avgifter, då skillnaden idag mellan de olika abonnemangen ej är tillräckligt stor. 

Tidigare var det en majoritet som hade hämtning varje vecka, och där har man nu lyckats styra så att 

en majoritet nu istället har hämtning varannan vecka. För tillfället kan man endast välja 

månadshämtning om man hemkomposterar, men kommunen planerar att öppna upp den möjligheten 

även för de som är anslutna till matavfallsinsamlingen.  

Man har gjort undersökningar riktade till de som anslutit sig till matavfallsutsorteringen, och dessa 

visade att det var en låg andel som tyckte att det var det ekonomiska incitamentet som var den 

viktigaste faktorn, medan hälften svarade att det var miljöfrågan, som att exempelvis kunna bidra till 

mer biogas och liknande, som var anledningen till att man ville vara med och sortera ut sitt matavfall. 

Man tror från kommunens sida ej att det är att det ekonomiska incitamentet är för lågt som gör att det 

fortfarande är en stor andel som ej anslutit sig, utan istället att andra faktorer spelar in. Dessa kan 

exempelvis vara att man ej vill ställa ut ytterligare kärl, att man ej vill ändra till tömning varannan 

vecka, men även andra saker som kan bero på informationsbrist. Det är viktigt från kommunens sida 

att komma i kontakt med de boende som ännu ej anslutit sig, men det är även viktigt att man arbetar 

för att behålla de som valt att sortera ut sitt matavfall, och visa att man bryr sig om dessa kunder. Detta 

är viktigt så att dessa kunder ej tröttnar på de små svårigheterna som finns, som att vissa är missnöjda 

med lukt på sommaren och att påsar läcker, och att ge dem tips på hur dessa problem kan lösas. 

Matavfall 

Man anser sig ej ha haft så mycket arbetsresurser för att göra stor marknadsföring gällande 

matavfallsinsamlingen, och har ej utfört dörrknackning eller liknande. Man har nu under 

införandefasen haft olika annonser och marknadsfört ämnet i lokaltidningar, broschyrer, information 

på sociala medier och på kommunens hemsida, samt att man är med i den regionala 

matavfallskampanjen. Man har även bjudit in till samråd med de boende, men det har inte kommit mer 

än ungefär 25 stycken till dessa möten. Man planerar nu även att ha ungdomar som skall sommarjobba 

med att intervjua folk om frågor rörande matavfallsutsortering, för att bland annat kunna sammanställa 

orsaker till att folk ej är anslutna.  
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Man anser att det är enklare att arbeta mot småhusen, eftersom man där kan göra direktutskick och då 

få ett visst antal anslutna utan vidare ansträngning. När det gäller flerbostadshusen är det lite svårare, 

de behöver ofta mer information, och kommunen behöver således avsätta mer resurser och boka 

möten. Om en förening anmäler intresse för att börja sortera ut matavfall så är kommunen behjälplig 

med en person som träffar styrelsen och agerar något utav en konsult, och försöker ”sälja in 

konceptet”. Man hjälper då bland annat till med att analysera aktuell avfallshantering, tar fram 

underlag gällande lämplig dimensionering och presenterar kalkyler för hur stor ekonomisk besparing 

en förening kan göra om den ansluter sig till matavfallsinsamlingen. 

Från kommunens sida så förutsätter man att alla hushåll skall börja sortera ut sitt matavfall om 

föreningen fattat beslut om att ansluta sig, och anser att det skulle vara svårt att kontrollera något annat 

sorts upplägg. Det ekonomiska avdraget som föreningen får om den ansluter sig ges för samtliga 

hushåll. Man ser dock även att felsorteringen är större i flerbostadshus än i småhus. Överlag så anser 

man att kvaliteten på matavfallet man får in är väldigt bra, och att det är sällan de får 

avvikelserapporter från entreprenören. Man ser vissa problem i fastigheter där det ej endast är 

matavfall som slängs i matavfallskärlen, då bland annat matavfallspåsen packas in i en plastpåse.  

Detta tror man från kommunens sida dock främst handlar om brist på information. 

Man poängterar även att det är viktigt att komma ihåg de nyinflyttade, och man ser ett behov att de 

behöver få bättre information direkt när de flyttar in. Man har haft funderingar gällande att ge dem två 

kärl, ett för restavfall och ett för matavfall, direkt när de flyttar in, eftersom de nyinflyttade då får 

uppfattningen att man i den här kommunen skall sortera, ”det är så man gör”. De skulle då istället 

tvingas att själva göra ett aktivt val om de ej vill sortera ut sitt matavfall, men just nu känner sig 

kommunen osäker på hur ett sådant system skulle fungera. 

Ett problem man såg i liten utsträckning inledningsvis var att det fanns en tendens till att folk som ville 

ha hemkompost, vilket är ett abonnemang där man ej får avdrag på grundavgiften, anmälde sig till 

matavfallsinsamlingen för att få det ekonomiska avdraget, men sedan aldrig la något i kärlet. 

Kommunen använder ej ett digitaliserat system, men arbetar utefter att sophämtningsentreprenörens 

personal skall skriva en avvikelserapport om de märker att en fastighetsägare ej lämnar matavfall på 

flera veckor. Från kommunens sida så kontaktar man då abonnenten för att uppmärksamma den på att 

inget matavfall lämnats, och pågår det i sex månader så blir man utesluten från matavfallsinsamlingen. 

FA och elavfall 

Boende i Vallentuna har möjlighet att lämna farligt avfall och elavfall på återvinningscentralen eller 

vid den mobila återvinningscentralen som stannar varannan vecka på olika platser. Farligt avfall får 

även lämnas vid de miljöstationer som finns i kommunen. Man har en nollvision, att inget farligt avfall 

eller elavfall skall slängas i soppåsen utan att allt skall samlas in. Man jobbar en del med information 

gällande farligt avfall och elavfall, och har bland annat annonser på sopbilar som uppmanar folk att 

slänga sitt farliga avfall på någon av de fem miljöstationerna som finns. Dessa miljöstationer fyller sin 

funktion då det kommer in en del mängder farligt avfall, dock är anläggningarna gamla och uppfyller 

inte krav gällande exempelvis att anläggningen skall vara uppvärmd. Man föreslår därför nu att lägga 

ner dessa miljöstationer för att istället ersätta dem med mobila insamlingsenheter, där man då istället 

inför personlig överlämning. 

Man anser att man har en hyfsat jämn fördelning av informationsinsatser gällande matavfall, farligt 

avfall och elavfall, trots att krav och efterfrågan från politikerna centrerar kring matavfall. Arbetet med 

de två sistnämnda fraktionerna har främst skett genom långsiktiga kampanjer, och man tror från 

kommunens sida att det för dessa kanske ej krävs lika mycket information kring hur det skall sorteras, 
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eftersom folk i det stora hela vet hur man skall göra. Man tror således ej att det är bristande kunskap 

som påverkar att avfallet slängs fel, utan att folk behöver fungerande, utbyggd infrastruktur för att de 

ska kunna göra rätt. Saknas exempelvis tillgång till kärl att lägga glödlampor i så är det en stor risk att 

man gör sig av med det på fel sätt, eftersom man gärna vill bli av med avfallet så fort som möjligt.  

Boende i småhus får lägga småelektronik i den ”röda boxen”, och man har kostnadsfri hämtning två 

gånger per år. Tjänsten används i liten skala, och man anser från kommunens sida att man 

marknadsfört den, men ej tillräckligt. Att man ej marknadsför tjänsten mer kan även bero på att det 

skulle innebära större kostnader för kommunen om den började användas mer, vilket då skulle behöva 

kompenseras genom en höjning av grundavgiften för att hålla budgeten i balans. Man anser dock att de 

boende borde vara mer medvetna om vad som ingår i grundavgiften som de betalar för, och man 

försöker presentera detta för dem i broschyrer. Man tror även att det finns en svårighet i momentet att 

beställa tjänster, och att man från kommunens sida behöver förenkla och datorisera dessa processer. 

Generellt så anser man att man erbjuder ganska många tjänster som ingår i grundavgiften, bland annat 

hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall etc. Däremot så ser man att det är väldigt få som 

använder dem, och en uppskattning är att det är runt 1-3 procent av kunderna som ringer in och 

beställer hämtning av exempelvis elavfall. Detta gör då att man ställer sig frågan om de boende 

verkligen har vetskap om att tjänsterna ingår i grundavgiften, och att man eventuellt borde 

marknadsföra tjänsterna mer. 

Flerbostadshus har möjlighet att få en kostnadsfri hämtning i månaden av elavfall, om föreningen 

anordnar ett gemensamt hämtningsställe som uppfyller entreprenörens anvisningar. Hämtningen är 

kostnadsfri, men föreningen betalar för hyra av utrustningen som krävs för insamling. Man försöker 

från kommunens sida att marknadsföra den här tjänsten, då man vill försöka få in fler abonnenter som 

sorterar elavfall. Man har ej möjlighet att samla in farligt avfall i fastigheter, däremot kommer 

kommunen dela ut ”röda påsen” till flerbostadshushåll, som innehåller informationsblad om hur man 

sorterar farligt avfall och som de boende sedan själva får ta med sig till något av de andra 

insamlingssystemen man erbjuder. 
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