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Abstract 

The European waste directive is the highest controlling document that regulates the national legislation 
regarding waste. This pervades municipal waste management plans. Taking into account picking analysis, 
waste plan, collected household waste and bulky waste obtained a good overview of where action should be 
taken. This report concerns Ovanåkers municipality’s waste work for household waste patterns. Waste that goes 
under the producer responsibility has been analyzed to get a better idea of the municipality’s relationship with 
international and national laws. This is important, so that the work regarding waste continues to be carried out 
as efficiently as possible.  

Secondary data in this report were obtained primarily from BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB), 
SCB (Statistiska Centralbyrån), FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) and the municipality of 
Ovanåker. The analyzed years are 2000-2012. This is because of the availability of data. Conclusions have been 
made based on a statistical analysis. 

The results from the picking assays indicate that a large proportion of household waste consists of organic 
waste (food waste and garden waste). Although a large part of the waste consists of waste that belongs to the 
producer responsibility. One factor to consider is that behavior and social norms are important parameters when 
it comes to how households sort their waste.  

Regarding the quantity produced household waste and bulky waste in the municipality, there may be little 
correlation with the decrease in population growth. February differed from other months. However, this has to 
do with the number of days/month. This study shows that there is an advantage considering the number of 
days/months in order to obtain a more representative result. Bulky waste increased during the months of May-
September. This probably is due to people clearing and cleaning their houses, garages, etc during these months. 

The generated results show that it is difficult to conduct a study of this kind on just a small area. Maybe the 
results become more readily analyzed when comparing two or more municipalities. Another disadvantage is 
that availability of the secondary data has been limited. Desirable would have been to analyze data for a further 
ten years.  

This study shows that the municipality is well situated in relation to international and national regulations. They 
are also in tune with their municipal waste plan.  

Keywords: household waste, bulky waste, municipal waste plan, waste management, picking analysis 
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Sammanfattning 

EU:s avfallsdirektiv är det högst styrande dokumentet som reglerar de nationella 
bestämmelserna gällande avfall. Detta genomsyrar bland annat kommunernas avfallsplaner. 
Tas hänsyn till plockanalyser, avfallsplan, insamlad mängd hushållsavfall och grovavfall 
erhålls en bra överblick på var åtgärder bör vidtas. Studien berör Ovanåkers kommuns 
avfallsarbete med avseende på hushållens avfallsmönster. Även avfall som går under 
producentansvaret har analyserats för att få en bättre uppfattning om kommunens förhållande 
till internationella och nationella lagar. Detta är viktigt för att veta hur avfallsarbetet 
fortsättningsvis skall bedrivas så effektivt som möjligt. 

Sekundärdatat som har erhållits i denna rapport har främst inhämtats från Bollnäs Ovanåkers 
Renhållnings AB (BORAB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI) samt Ovanåkers kommun. De analyserade åren är 2000-2012. 
Detta på grund av tillgängligheten av data. Slutsatser har gjorts utifrån en statistisk analys.  

Resultaten utifrån plockanalyserna indikerar på att en stor del av hushållsavfallet består av 
bioavfall (matavfall och trädgårdsavfall). Även en stor del består av avfall som går under 
producentansvaret. En faktor att beakta är att beteende och sociala normer är viktiga 
parametrar när det kommer till hur hushållen sorterar sitt avfall. 

Gällande producerad mängd hushållsavfall och grovavfall i kommunen så kan det finnas ett 
svagt samband med den minskade befolkningstillväxten. Februari skiljde sig dock från andra 
månader. Detta har dock att göra med antal dagar/månad. Denna studie visar att det är en 
fördel om hänsyn tas till antal dagar/månad för att kunna erhålla ett mer representativt 
resultat. Grovavfallet ökade efter år 2006. Orsaken beror sannolikt på att det blev kostnadsfritt 
att lämna in kyl och frys. Det finns också tendenser på säsongsvariation, då inlämnad mängd 
grovavfall ökade under månaderna maj-september. Vilket torde bero på att folk rensar och 
städar i sommarstugor, garage etc. under dessa månader.  

De framtagna resultaten visar att det är svårt att utföra en studie av detta slag på endast ett 
mindre område. Möjligtvis hade resultaten blivit mera lättanalyserade vid jämförelse av två 
eller flera kommuner. En annan nackdel är att tillgängligheten är begränsad vad gäller de 
sekundärdata som har analyserats i detta arbete. Önskvärt hade också varit att kunna analysera 
data för ytterligare ett tiotal år tillbaka.  

Studien visar att kommunen ligger bra till i relation till internationella och nationella 
bestämmelser. De ligger även i fas med deras kommunala avfallsplan. 

 

Nyckelord: hushållsavfall, grovavfall, kommunal avfallsplan, avfallshantering, plockanalys 
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1.  Introduktion 

Att avfallshanteringen är en stor del av miljö- och klimatarbetet är ett faktum. Det har visat 
sig att miljövinsterna oftast blir större om avfall kan undvikas så långt som möjligt istället för 
att material- och energiåtervinna. Det finns ett starkt samband mellan den ekonomiska 
tillväxten i världen och uppkomsten av avfall. En ökad ekonomisk tillväxt innebär i praktiken 
utökade konsumtionsmönster, vilket i sin tur har bidragit till att mängderna avfall har ökat. 
Detta skapar en belastning på miljön; naturresurser tas i anspråk i alltför stora mängder 
samtidigt som efterfrågan på dessa växer. Enligt Naturvårdsverket så pekar trenden just nu på 
att avfallsmängderna i Sverige kan komma att fördubblas till år 2030, om inga ytterligare 
åtgärder vidtas. Inom EU produceras årligen tre miljarder ton avfall/år, där Sverige placerar 
sig på en sjätte plats räknat på mängden avfall/person (Naturvårdsverket, 2012b). 

När det gäller regelverket som berör avfallshantering så är det EU:s ramdirektiv för avfall 
som reglerar hur detta skall skötas inom medlemsländerna. Sett till den svenska lagstiftningen 
så finns direktivet implementerat i Miljöbalken (MB) kap 15, i portalparagrafen, 
hänsynsreglerna kap 2 och i avfallsförordningen (SFS 1998:808). Avfall berörs även i 
Sveriges miljökvalitetsmål, främst inom miljömålet God bebyggd miljö, där avfall utgör ett av 
delmålen. Tyngdpunkten ligger på att så långt som möjligt försöka reducera uppkommet 
avfall och att ta till vara på det som en resurs (Naturvårdsverket, 2012c). Även 
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan berör i viss mån också avfall 
(Naturvårdsverket, 2012a). 

Enligt Naturvårdsverkets är det svårt att förutspå hur framtiden kommer att te sig när det 
handlar om avfallsmängderna. Mellan år 2006 och 2008 sjönk mängderna insamlat avfall, 
detta berodde sannolikt på den rådande lågkonjunkturen. Det finns dock fler bakomliggande 
faktorer till nedgången, vilket gör att den ej är helt beroende av ekonomiska svängningar. Det 
finns däremot en stark koppling till hur mycket varor som årligen produceras 
(Naturvårdsverket, 2012a).  Hushållens procentuella andel uppgick år 2010 till 3 % av den 
sammanlagda avfallsmängden i Sverige (Naturvårdsverket, 2012a). Detta innebar att 
svenskarna gav upphov till 429 kg avfall/person och år (Naturvårdsverket, 2013). I 
Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 15 § 2 definieras hushållsavfall som avfall som kommer från 
hushållen eller liknande avfall från verksamheter.   

Ovanåkers kommun är belägen i Hälsingland i södra Norrland. År 2012 bodde det 11 392 
invånare i kommunen (Statistiska Centralbyåran (SCB), 2013). Detta arbete kommer att 
behandla avfallsflödena i Ovanåkers kommun och då med avseende på hushållsavfall. Bollnäs 
Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) är ett kommunalägt företag som ägs tillsammans med 
grannkommunen Bollnäs. De ansvarar för kommunernas avfallshantering och har tillsammans 
med Ovanåkers kommun utarbetat en lokal avfallsplan (BORAB, u.d.). Tillsammans med 
SAKAB har de även tagit fram plockanalyser för år 2009 och 2012 (SAKAB, 2009). 
Plockanalyser är en metod som kan användas för att få en överblick på hushållsavfallets 
sammansättning. Metoden används bland annat för att lättare kunna vidta åtgärder för en ökad 
källsortering av återvinningsbara fraktioner. RVF Utveckling har utarbetat en metod för 
plockanalys, vilken är den som har använts (RVF Utveckling, 2005). Detta beskrivs vidare 
under Material & metoder. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för 
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återvinningscentralerna i kommunen. Under avsnitt 1.1–1.4 beskrivs mer omfattande 
bakgrunden till arbetet. 

1.1. EU:s avfallsdirektiv 

EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) är det högst styrande dokumentet gällande avfall. 
Direktivet ersatte de tre tidigare direktiven: ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall, direktiv 
(91/689/EEG) om farligt avfall och direktiv (75/439) om spillolja. EU:s avfallsdirektiv finns 
implementerat i den svenska lagstiftningen och genomsyrar allt som berör avfallsfrågor. 
Vidare beskrivs kort direktivets huvudsakliga delar gällande hushållsavfall.  

I EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) beskrivs först 49 punkter som förklarar direktivets syfte 
och upprättande. Sammanfattningsvis ligger en stor tyngdpunkt i att avfallspolitiken och 
avfallshanteringen skall ha som målsättning att reducera resursanvändningen och främja 
återvinning och praktiskt tillämpa avfallshierarkin. I artikel 4 i avfallsdirektivet beskrivs 
genomgående avfallshierarkin som består av fem steg, se figur 1. 

 

Figur 1 
Illustration över avfallshierarkin som beskrivs i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG). 

Avsikten är att alla medlemsländer skall utgå från avfallshierarkin och den skall prägla alla 
miljöarbeten som berör avfall. Det främsta syftet är att undvika uppkomst av avfall så långt 
som möjligt. Det finns dock skäl till vissa avvikelser enligt punkt 2. En avvikelse kan vara då 
det ej är tekniskt eller ekonomiskt motiverat att utgå från avfallshierarkin, eller att det finns en 
risk för människors hälsa eller samhället.   

Hela EU skall verka för ett ”återvinningssamhälle” där avfall skall betraktas som en resurs. 
Därför bör mål sättas upp för att uppmuntra till materialåtervinning. Här kan till exempel 
ekonomiska styrmedel vara ett alternativ för att främja återvinning. Materialåtervinningen 
skall enligt artikel 11 hålla en hög kvalitet och medlemsstaterna skall helst införa separata 
insamlingar av avfall, i de fall då det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbart. 

Enligt artikel 3 punkt 1 så definieras avfall som ett ämne eller föremål som man avser göra sig 
av med, eller i vissa fall är skyldig att göra sig av med. Under samma kapitel, punkt 9 så 
definieras avfallshantering som insamling, transport, återvinning, bortskaffande av avfall 
samt tillsyn av en verksamhet som sysslar med detta. Även efterbehandling av platser för 
bortskaffande av avfall, så som deponier inklusive framtida åtgärder som skall vidtas ingår 
under definitionen av avfallshantering. 
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I kapitel 5 artikel 28 beskrivs planer och program. Där står det att medlemsstaterna skall 
fastställa en eller flera avfallsplaner i samverkan med behörig myndighet, i Sveriges fall 
Naturvårdsverket. Denna avfallsplan skall bestå av en nulägesanalys beträffande 
avfallshantering och åtgärder för att förbättra situationen med utgångspunkt från 
avfallshierarkin. Den skall även innehålla en utvärdering om tillvägagångssättet för att uppnå 
direktivets mål och bestämmelser. Vidare beskrivs under punkt 3 kapitel 5 vilka uppgifter 
som skall finnas med i den nationella avfallsplanen. 

I kapitel 5 artikel 29 beskrivs avfallsförebyggande program, vilket medlemsstaterna skall 
upprätta senast den 12 december 2013. Dessa program skall ingå i avfallsplanen eller i andra 
miljöprogram. För Sveriges del berörs detta både i den nationella avfallsplanen och i 
miljökvalitetsmålen.  

Det är dock inte enbart direktiv och uppsatta mål som styr det faktiska beteendet. 
Handlingssätt och sociala normer är två faktorer som har en stor betydelse. En studie på Irland 
undersökte hur hushållsavfall kan reduceras genom att utföra studier där provgrupper får 
utföra saker via en handling. De kom fram till att det finns ett samband mellan attityd, 
beteende och handling när det gäller människors vanor. För att kartlägga beteendet gällande 
källsortering så utfördes först en enkätstudie för att erhålla kvalitativ information. Även 
intervjuer utfördes för att få svar på varför folk sorterade/ej sorterade och vilka 
bakomliggande mekanismer som styr beteendet. Därefter skapades en fokusgrupp som 
praktiskt skulle tillämpa veckouppgifter som rörde källsortering och hushållsavfall. 
Fokusgrupperna bestod av olika sorters hushåll för att få en förståelse hur olika hem skiljer sig 
åt. Att utföra en sådan här typ av studie är dock vida ifrågasatt, då det finns komplikationer 
med att ”mäta” människors beteenden; då alla människor är olika. Den kan dock fungera som 
ett bra komplement till andra undersökningar (Fahy & Davies, 2007). 

I många fall är viljan att källsortera större än antalet som gör det i realiteten. Det har visat sig 
att korrelationen mellan attityden gällande miljön och det faktiska beteendet är svagt. Faktorer 
som:  

 invånarantal 
 populationsdensitet 
 pendlare 
 inkomst 
 antal säsongsboende 
 invånare/återvinningsstation 
 km2/återvinningsstation 
 invånare/övervakad återvinningsstation 
 förekomst av fastighetsnära insamlingssystem för återvinning 

är punkter som antas ha en förväntad relation till beteendemönstret. En mycket central faktor 
är avståndet till närmaste återvinningsstation. Desto närmare en återvinningsstation finns, 
desto mer avfall lämnas in. När det handlar om inkomst så finns det ett samband mellan det 
och konsumtionsmönster, dock är korrelationen ganska svag (Dahlén, et al., 2009).  
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Moral och normer spelar en stor roll gällande viljan att sortera sitt avfall. Bland hushållen är 
variationen stor när det gäller källsortering. Det har dock visat sig att bättre insamlingssystem 
leder till att fler hushåll sorterar sitt avfall. Att införa infrastrukturella åtgärder som innebär 
tillgång till mer fastighetsnära återvinning kan underlätta för hushållen. Många hushåll vill 
källsortera sitt avfall, då det inger en känsla av någonting bra utförs för miljön, vilket också 
ökar välmående och självbild (Hage, et al., 2009). 

När det gäller moraliska och sociala normer så finns det skillnader dem emellan. Moraliska 
normer har en större betydelse när det gäller återvinning, speciellt inom hushållet. Då 
återvinningen kan synliggöras, det vill säga när andra kan se, så spelar istället de sociala 
normerna större roll (Hage, et al., 2009).  

Enligt psykologen Shalom H. Schwartz (Schwartz 1977 se Hage, et al., 2009 s. 156-157) 
krävs det att en specifik norm måste aktiveras för att ett visst beteende skall kunna aktiveras. 
Detta betyder att ett problem måste definieras, vilket också tydliggör ansvarstagandet. 
Individen måste alltså vara medveten om att det avfall som genereras faktiskt skadar miljön 
och att källsortering istället leder till positiva effekter. Det är viktigt att individen känner ett 
personligt ansvar och inte tror att det är upp till andra att ta det ansvaret. Det är också möjligt 
att det kan finnas ett samband mellan hushållens syn på andra hushålls vanor. Är det så att 
andra hushåll tar ansvar vill man själv också ta ansvar (Hage, et al., 2009).  

1.2.  Naturvårdsverkets avfallsplan – ”Från avfallshantering till 

resurshantering” 

Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) skall varje nation upprätta en eller flera 
avfallsplaner. Sveriges nuvarande avfallsplan är upprättad av Naturvårdsverket och heter Från 

avfallshantering till resurshantering – Sveriges avfallsplan 2012-2017 (Naturvårdsverket, 
2012b). Avfallsplanen berör främst fem olika områden där fler insatser krävs för att förbättra 
avfallshanteringen. Till varje område beskrivs olika mål och förslag på åtgärder som kan 
vidtas för att uppnå ett mer resurseffektivt samhälle med mindre uppkommande avfall. Detta 
är något som kräver samarbete mellan en rad olika aktörer i samhället (Naturvårdsverket, 
2012b). Vidare behandlas enbart avfall genererat från hushållen. De områdena som berörs i 
Naturvårdsverkets avfallsplan är: 

 Uppkommet avfall från bygg- och anläggningssektorn 
 Avfall genererat från hushållen 
 Resurshushållning inom livsmedelskedjorna 
 Avfallsbehandling 
 Illegal export av avfall 

När det gäller hushållsavfall så är det kommunerna som ansvarar för insamlandet och 
omhändertagandet av detta. Till hushållsavfallet räknas även grovavfall, det vill säga avfall 
som är tungt eller skymmande och alltså inte kan samlas i den ordinära soppåsen 
(Naturvårdsverket, 2012b). I avfallsplanen anges bland annat att materialåtervinningen skall 
öka med minst 90 %, med avseende på hushållsavfall och när det gäller hushållen skall alla 
vara nöjda med de insamlingssystem som finns (Naturvårdsverket, 2012a). I Ovanåkers 
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kommun är det BORAB som ägs tillsammans med Bollnäs kommun som ansvarar för de båda 
kommunernas avfallshantering. När det gäller papper, metall, glas och plast så berörs de av 
producentansvaret, vilket innebär att producenterna ansvarar för att insamlingssystem finns 
tillgängliga. I Ovanåker är det FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) som ansvarar för 
detta (BORAB, u.d.). 

1.3. BORAB 

BORAB är ett kommunalägt företag som Ovanåkers kommun äger tillsammans med Bollnäs 
kommun.  Fördelningen dem emellan är Bollnäs 2/3 och Ovanåker 1/3. (Ovanåkers kommun, 
2011) 

BORAB ansvarar för kommunernas avfallshantering och de driver även en avfallsanläggning 
med en återvinningscentral i både Edsbyn och Bollnäs. Företaget ansvarar för många olika 
sorters avfall, däribland hushållsavfall och grovsopor. Hushållsavfallet, det vill säga soppåsen 
återvinns genom att utvinna fjärrvärme och el. Företaget SITA ansvarar för sophämtningen av 
hushållsavfallet och i viss mån även grovavfallet. Detta transporteras sedan till 
avfallsanläggningen i Bollnäs där det sedan vägs innan det krossas och går igenom en kvarn 
för att uppnå önskvärda egenskaper inför förbränningen (BORAB, u.d.). Förbränningen sker 
sedan på Säverstaverket i Bollnäs, där fjärrvärme och processånga produceras (BORAB, 
2007). 

1.4. FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

FTI ansvarar för återvinningsstationerna i Ovanåkers kommun. Företaget bygger på de lagar 
som finns gällande producentansvaret för förpackningar och tidningar, vilket är ett steg i att 
nå ett hållbart samhälle. Företaget finansieras bland annat av de förpackningsavgifter som 
producenterna betalar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för 
omhändertagandet av förpackningarna/tidningarna efter att de har använts. De som äger FTI 
är Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong, Pressretur samt Svensk GlasÅtervinning som 
ingår som ägare via ett speciellt avtal. Enligt bolagsordningen får det ej förekomma någon 
ekonomisk utdelning till ägarna och företaget drivs alltså helt utan vinstintresse (FTI AB, 
2013).   

2. Syfte och frågeställning 

2.1. Syfte 

Avfallshanteringen har en alltmer central roll i kommunernas miljöarbete, som till stor del 
regleras utifrån EU:s lagstiftning. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga mängden 
producerat hushållsavfall i Ovanåkers kommun och dess sammansättning. Även avfall som 
berörs av producentansvaret kommer att undersökas. Detta skall granskas ur ett historiskt 
perspektiv fram till nutid för att kunna utläsa tidigare trender som kan ha en påverkan på 
framtida utfall. Hur avfallshanteringen kan kopplas till internationella och nationella 
bestämmelser kommer även att studeras.  Mängden producerat avfall kommer sedan att sättas 
i relation till tidigare utförda plockanalyser för att erhålla en ökad förståelse över invånarnas 
slängvanor. Detta är intressant att studera för att få en uppfattning om hur väl kommunens 
avfallshantering fungerar och hur den kan förbättras samt hur väl avfallsplanen följs. 
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2.2. Frågeställning 

 Hur ser avfallsarbetet ut i Ovanåkers kommun och hur ligger de till i relation till 
internationella och nationella bestämmelser? 

 Hur mycket hushållsavfall och grovavfall produceras årligen i Ovanåkers kommun 
och hur har produktionen förändrats historiskt sett? 

 Kan några signifikanta trender utläsas? 

3. Material & metoder 

I denna studie har den uppkomna mängden hushållsavfall, grovavfall och 
producentansvarsmaterial i Ovanåkers kommun mellan år 2000-2012 studerats, samt dess 
sammansättning. Insamlingen av sekundärdata har skett via BORAB, Ovanåkers kommun, 
FTI och Statistiska Centralbyrån (SCB). En del information har även inhämtats via intervjuer 
genom mail. Sekundärdatat har sedan behandlats i diagram för en lättare överskådlighet. 
Sekundärdatat är främst av kvantitativ sort. 

Hushållsavfallets sammansättning har studerats med hjälp av plockanalyser som har utförts av 
SAKAB, som har utgått från RVF:s Utvecklings manual för plockanalyser. Då SAKAB 
utförde plockanalysen år 2009 uppgick moderprovets vikt till 6980 kg, det levererades 2009-
05-29 och analyserades 2009-06-01 (SAKAB, 2009). År 2012 utfördes ytterligare en 
plockanalys.  

År 2005 utkom RVF Utveckling med en rapport som behandlar en metod för plockanalys av 
hushållsavfall. Ett problem när det gäller undersökningar av detta slag är att det inte finns 
någon internationellt vedertagen standard. Detta gör att det blir svårt att jämföra olika 
mätresultat. RVF:s mall för plockanalys är dock ett förslag till standard inom EU. Mallen 
lämpar sig dock bäst för svenska förhållanden, men den kan ändock användas för att jämföra 
internationella resultat och beskriver tillvägagångssättet steg för steg (Dahlén & Lagerkvist, 
2008). Syftet med plockanalyser kan vara att få en överblick på sammansättningen av 
hushållsavfallet för att kunna vidta eventuella åtgärder, att kunna jämföra olika 
insamlingssystem, göra internationella jämförelser, planera transport/insamling/behandling, 
uppföljning av lagstiftning eller kontrollera kvaliteten på materialet som kan återvinnas. Det 
ger också ett bredare perspektiv på hur hushållen källsorterar och hur de olika 
avfallsfraktionerna är fördelade. Metoden utförs i fem steg: 1. Förstudie och planering, 2. 
Provinsamling, 3. Provneddelning, 4. Plockanalys, 5. Utvärdering (RVF Utveckling, 2005).  

De fraktioner som sorteras ut är bioavfall (matavfall och trädgårdsavfall), papper (tidningar, 
journaler, wellpapp, pappersförpackningar, övrigt papper), plast (mjukplastförpackningar, 
frigolit, hårdplastförpackningar, övrig plast), glas (glasförpackningar, övrigt glas), övrigt 
oorganiskt, farligt avfall (ej elektronik), el och elektronik samt övrigt (trä, textil, blöjor, 
bindor och dyl. Allt som ej passar in i någon kategori) (RVF Utveckling, 2005).  

Vid plockanalysen för år 2009 blandades moderprovet med hjälp av en hjullastare och provet 
lades sedan ut i en lång sträng. Från strängen togs slumpvis fem jämnt fördelade delprov ut. 
Delproven vägdes därefter till 100 kg ± 10 kg och placerades därefter i boxar där avfallet 
sedan sorterades. Moderprovet bestod av hushållsavfall från både villor och lägenheter 
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(SAKAB, 2009). För plockanalysen som genomfördes år 2012 så utfördes en för villor och en 
för lägenheter.  

De avfallsfraktioner som ligger under producentansvaret och som lämnas in på 
återvinningsstationer har också studerats, då mellan åren 2006-2012.  

Enligt Dahlén och Lagerkvist (2008, ss. 1100-1112) finns det några punkter som bör beaktas 
vid analys av hushållsavfall.  

 teknisk design 
 ekonomiska kostnader (t.ex. information och kampanjer) 
 uppbyggnad av insamlingssystem 
 miljöaspekter 
 hur olika fraktioner har delats in 

De belyser även att ett prov från ett specifikt område ej nödvändigtvis behöver vara 
representativt för ett helt område, då socioekonomiska faktorer kan spela in och att mängden 
avfall kan bero på säsong och tidpunkt. Det är därför viktigt att proven som tas vid 
plockanalyser och studier av hushållsavfall i övrigt, representerar veckans alla dagar. Det är 
också viktigt att ta hänsyn till speciella event, turism, lov etc. då det är faktorer som påverkar 
mängden uppkommet avfall (Dahlén & Lagerkvist, 2008). Enligt en studie i Kina påvisades 
att den största kvantiteten av totalt avfall skedde på måndagar. Detta var med avseende på 
köksavfall. För papper och plast var kvantiteten störst på söndagar. Bevisligen är det alltså 
viktigt att integrera alla veckans dagar vid provtagning och analys (Xiao-yan, et al., 2009). 

Vid plockanalyser kan det vara av fördel att minska provets storlek, då avfallets fraktioner är 
olika stora och de minsta fraktionerna är väldigt små. I och med detta bör det avfall som skall 
analyseras hanteras med stor varsamhet, eftersom att det annars kan gå förlorat. Det finns fler 
anledningar till att hantera proverna varsamt då de kan bli kontaminerade genom bland annat 
kemiska reaktioner. Detta innebär att personerna som utför plockanalyserna måste ha den rätta 
kunskapen för att kunna hantera proverna på rätt sätt. Helst skall proverna sorteras senast två 
dagar från insamlingen för att undvika att kemiska/fysiska processer startas. Att praktiskt 
utföra en plockanalys innebär större osäkerheter än den teoretiska analysen. Det är främst 
tidsbegränsningen som gör att det får praktiska konsekvenser, vilket kan inverka på resultatet 
(Dahlén & Lagerkvist, 2008). För att ett prov skall vara så representativt som möjligt så bör 
minst 5 % av invånarna ingå i proverna (Nordtest, 1995). 

När det handlar om jämförelser och analyser av kommunala insamlingssystem för avfall bör 
dessa punkter beaktas: 

 insamlingssystem 
 teknik 
 driftskostnader 
 informationsstrategier 
 sociala koder 
 beteende 
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Det finns dock svårigheter med att jämföra olika system, då insamlingsmetoderna i många fall 
kan skilja sig åt (Dahlén, et al., 2007). 

4. Resultat 

Ovanåkers kommun är belägen i Hälsingland i södra Norrland och i kommunen finns det 
sammanlagt tio olika återvinningsstationer, varav en är en bemannad återvinningscentral. 

Till BORAB kommer allt insamlat hushållsavfall där det först vägs innan det krossas och går 
igenom en kvarn för att uppnå önskvärda egenskaper innan det förbränns. Det som räknas 
som hushållsavfall är privatpersoners hushållsavfall samt mat från personalmatsal, det vill 
säga ”soppåsen i fikarummet”. Till grovavfallet räknas det som är för stort för att rymmas i 
den ordinära soptunnan, till exempel möbler, cyklar, vitvaror etc. (BORAB, u.d.).  

Nedan redovisas först Ovanåkers kommuns avfallsplan och därefter data över insamlad 
mängd hushållsavfall, grovavfall, producentansvarsmaterial, befolkningstillväxt, antal 
återvinningsstationer samt två plockanalyser.  

4.1. Ovanåkers kommuns avfallsplan 

Ovanåkers avfallsplan är ett resultat av ett samarbete mellan Hälsinglands kommuner 
(Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn). Utöver den gemensamt 
framtagna delen så finns det specifika mål och åtgärder för varje kommun. Utgångspunkten 
vid framtagningen av målen har varit de nationella kvalitetsmålen samt en del regionala och 
kommunala miljömål. Ovanåkers kommuns avfallsplan gäller mellan år 2008-2013 och har 
tagits fram tillsammans med Bollnäs kommun i och med det gemensamma ägandet (BORAB, 
2007).  

Avfallsplanen tar först upp de nationella kvalitetsmålen och därefter de regionala målen för 
Gävleborgs län. De regionala målen är knutna till kvalitetsmålen och till varje regionalt mål 
finns det angivna förslag på åtgärder. Efter detta följer en nulägesbeskrivning. För Ovanåkers 
kommun beskrivs befolkningstrenden som stabil (se figur 2) och de största samhällena är 
Edsbyn och Alfta. Kommunens yta uppgår till 2029 km2 (varav 1882 km2 är land). 
Inhämtning av hushållsavfall från enfamiljshus sker var 14:e dag, där kärlstorleken är 240 l. 
Enligt uppskattning så hemkomposterar ca 20-25 % av villahushållen, dock finns ingen 
insamling av organiskt avfall för biologisk behandling. Det farliga avfallet samlas in i ”röda 
miljöboxar” som ställs ut två gånger/år för tömning. När det gäller slam från 
avloppsreningsverk så avvattnas det innan det transporteras till en komposteringsanläggning i 
Älvkarleby (BORAB, 2007). 
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Figur 2 

Diagram över befolkningsutvecklingen i Ovanåkers kommun mellan år 2000-2012 (Statistiska 

Centralbyåran (SCB), 2013). För detaljerad sammanställning se bilaga 5. 

I avfallsplanen finns ett avsnitt som berör uppföljning från den gamla avfallsplanen från år 
2000-2005. Nedan följer en sammanfattning över de tidigare målen och om de har uppnåtts/ej 
uppnåtts. 
 
UPPNÅTT: 

 Insamling av sorterat grovavfall samt kyl och frys får kostnadsfritt lämnas in till 
avfallsdepån i Edsbyn     

 Införing av producentansvar på elektronikskrot   
 Utföra en utredning av hantering av sprutor/kanyler från hushållen  

 Förbättring av information (renhållningsordning, taxor mm finns tillgängligt på 

hemsidan) 

 Förbränna gallerrens från reningsverk    

 Återvinning av asfalt     

 Återvinning av betong     

PÅGÅR: 

 Utökad information om industriavfall    

 Utökad information om metallåtervinning 

 Återanvända aska som skogsgödsel     

 Utökad andel av brännbart industriavfall till energiåtervinning (bättre källsortering 

och bättre behandling vid BORAB)  
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 Försöka införa 4-veckorshämtning av avfall   

För år 2008-2013 togs nio nya mål fram med tillhörande åtgärdsplan. Nedan beskrivs de 
nya målen. Under varje mål beskrivs uppföljning samt åtgärd till respektive mål.  

1. Minska mängden hushållsavfall med 10 % till år 2013 

Uppföljning: Sker vart tredje år genom sammanställning av statistik 
Åtgärder: Öka informationsflödet och medvetenheten hos allmänheten för att minska 
avfallets mängd och farlighet.  

2. Minska mängden avfall som går till deponi med 5 % / år. Öka mängden avfall som 1) 

återanvänds 2) materialåtervinns eller 3) energiutvinns 

Uppföljning: Jämföra årlig statistik för avfallsmängder för att se om avfallet minskar 
enligt avfallsplanens mål. 
Åtgärder: Utreda antal återvinningscentraler och inrätta en ”massabank” av jord och 
grus. Utreda möjligheter till rötning av utsorterat livsmedelsavfall från industri, 
restauranger och biologiskt avfall från hushåll.  

3. Öka andelen insamlat farligt avfall i relation till i landet såld mängd/år 

Uppföljning: Jämföra statistik över insamlad mängd avfall ett par gånger under 
avfallsperioden samt vid avfallsplanens bokslut.  
Åtgärder: Utöka informationsflödet till företag och hushåll gällande farligt avfall.  
Satsa på att samtliga flerfamiljshus skall ha tillgång till ett insamlingssystem och 
förvaring av farligt avfall. 

4. Minska miljöpåverkan från transporter 

Uppföljning: Beräkning av miljöbelastningen från transporter utförs vartannat år. 
Åtgärder: Successivt gå från fossila bränslen till biobränslen. Entreprenören som 
hämtar hushållsavfallet bör ha genomgått en kurs i ”ecodriving”.  
Påverka så att avfallsaskan får deponeras inom Sverige, istället för att som i dagsläget 
köra den till Norge.  

5. Utveckla förpackningsinsamlingen till materialinsamling 

Uppföljning: Målet uppnås då riksdag eller regering bestämmer sig för att ändra 
lagstiftningen som idag begränsar producentansvaret. 
Åtgärder: Påverka bl.a. Naturvårdverket och riksdagen för ändrad lagstiftning.  

6. De nedlagda deponierna skall ej förorsaka någon skada för människors hälsa eller 

miljön 

Uppföljning: Sker årligen via provtagningar enligt kontrollprogram. 
Åtgärder: Från förslag av Länsstyrelsen skall inventering av gamla deponier ske. 

7. De ekonomiska resurserna inom avfallshanteringen skall på ett effektivt sätt användas 

till fördel för kommuninvånarna och miljön 

Uppföljning: Undersöka så att varje avfallsslag hanteras på ett ekonomiskt försvarbart 
sätt, som ur en miljösynpunkt är lika bra som ett dyrare alternativ. 
Åtgärder: Insamling och hantering av trädgårdsavfall skall förändras och ses över.  
Införing av kärlidentifiering.  

8. Näringsämnen i avloppsvatten skall återföras till produktiv mark 
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Uppföljning: Göra en utvärdering vartannat år samt en slutlig jämförelse vid 
avfallsplanens bokslut. 
Åtgärder: Utreda om det finns något intresse samt förutsättningar för att återföra 
källsorterat toalettavfall till åkermark. 

9. Minska miljöpåverkan från avfallsanläggningen i Sävstaås (BORAB) 

Uppföljning: Sker via kontrollprogrammet som finns för avfallsanläggningen. 
Miljörapporten fungerar som en årlig utvärdering. 
Åtgärder: Före 2009 skall deponeringen ha avslutats. Oljeslamhanteringen upphör 
2008. Uppkomst av deponi och mellanlagringsbränder skall förebyggas.  

De nio målen är alla knutna till de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen 
för Gävleborgs län, förutom mål nr. 7 (BORAB, 2007). En ny avfallsplan skall tas fram någon 
gång under 2013. 

4.2. Avfallsflöden 

Allt hushållsavfall och grovavfall fraktas till BORAB för invägning. I figur 2-5 redovisas data 
för invägd mängd hushållsavfall och grovavfall mellan åren 2000-2012.  

 

Figur 3  

Invägt hushållsavfall från Ovanåkers kommun uttryckt i ton/år (BORAB). För detaljerad 

sammanställning se bilaga 1. 
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Figur 4 

Invägt hushållsavfall i Ovanåkers kommun uttryckt i kg/person och månad för åren 2000-

2012 (BORAB). För detaljerad sammanställning se bilaga 2. 

 

 
Figur 5 

Mängd uppkommet grovavfall från hushåll i Ovanåkers kommun uttryckt i ton/år (BORAB). 

För detaljerad sammanställning se bilaga 3. 
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Figur 6 

Mängd uppkommet grovavfall från hushåll i Ovanåkers kommun beräknat i kg/person 

(BORAB). För detaljerad sammanställning se bilaga 4. 

4.3. Plockanalyser - Ovanåkers kommun 

För år 2012 utfördes separata plockanalyser för lägenheter och villor. I figur 7 har 
medelvärdet för lägenheter och villor räknats samman. Detta för att enklare kunna jämföra 
med plockanalysen från år 2009, då det ej utfördes separata plockanalyser för lägenheter 
respektive villor. Plockanalysen från år 2009 illustreras i figur 8. Plockanalyserna utfördes av 
SAKAB (SAKAB, 2009). 
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Figur 7 

Plockanalys med avseende på hushållsavfall i Ovanåkers kommun, utförd år 2012. 

  

 
Figur 8 

Plockanalys med avseende på hushållsavfall för Ovanåkers kommun, utförd år 2009. 
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4.4. Återvinningscentraler i Ovanåkers kommun 

I Ovanåkers kommun finns tio återvinningscentraler som FTI AB ansvarar för, se tabell 1. 
Alla dessa samlar in hårdplast, metall, glas, kartong och tidningar. Enda undantaget är 
återvinningsstationen i Runemo som ej har någon insamling för metall (BORAB, 2007).  

I takt med minskad befolkningstillväxt har antalet invånare/återvinningsstation också minskat, 
detta illustreras i tabell 2.  

Gällande data för insamlad mängd avfall som faller under producentansvaret så har 
mängderna hållit sig relativt konstanta mellan åren 2006-2012, se tabell 3. 

Tabell 1 

Ovanåkers kommuns tio återvinningsstationer (BORAB, 2007). 

Ort Hårdplast Mjukplast Metall Glas Kartong Allpapp Tidningar 
Alfta x   x x x   x 
Alfta x   x x x   x 
Edsbyn x   x x x   x 
Edsbyn x   x x x   x 
Edsbyn x   x x x   x 
Edsbyn x   x x x   x 
Roteberg x   x x x   x 
Runemo x    x x   x 
Viksjöfors x   x x x   x 
Voxnabruk x   x x x   x 
 

Tabell 2 

Antal invånare/återvinningsstation och år i Ovanåkers kommun. 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Invånare/ 

Återvinnings-

station 

1249.1 1233.3 1219.3 1205.1 1198.5 1187.3 1181.6 1179.5 1164.7 1153.0 1144.0 1140.4 1139.2 

 

Tabell 3 

Insamlingsstatistik för återvinningsstationerna i Ovanåkers kommun. Uttryckt i kg/fast 

boende ink. insamling från restauranger och storhushåll (FTI). 

  Glas Papper Metall Plast Tidningar 

2006 14.30 7.97 1.86 2.02 30.08 

2007 14.49 6.08 1.68 1.93 25.04 

2008 13.65 3.66 2.12 1.78 20.94 

2009 15.17 6.25 0.57 2.48 17.52 

2010 14.42 7.10 1.55 2.41 21.50 

2011 16.92 7.72 1.56 2.20 22.97 

2012 14.66 9.30 1.91 3.49 23.53 

5. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga Ovanåkers kommuns slängvanor med 
avseende på hushållsavfall. Detta för att kunna sätta det i relation till pågående och tidigare 
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arbete som berör avfallshanteringen. Under Resultat har sedan avfallsmängder för 
hushållsavfall och grovavfall redovisats, samt data över insamlat material från 
återvinningsstationer och befolkningsmängd. Även två tidigare plockanalyser har redovisats. 

Orsaken till varför plockanalyser och data från insamlingsstationer har integrerats i detta 
arbete är dels för att få en ökad förståelse över invånarnas slängvanor, för att kunna kartlägga 
var åtgärder kan vidtas för framtida förbättring samt för att få en överblick på hur kommunen 
ligger till i relation till deras avfallsplan samt nationella/internationella restriktioner.  

Fördelen med plockanalyser är att det ger en bra översikt på vad som hamnar i soppåsen. I det 
här fallet indikerar båda plockanalyserna på att en stor del av hushållens avfall består av 
bioavfall. Till bioavfallet räknades matavfall och trädgårdsavfall. Vidare åtgärder borde alltså 
kunna vidtas på detta område då det i dagsläget ej utsorteras överhuvudtaget, utan går direkt 
till förbränning för utvinning av fjärrvärme. Enligt Linda Jonsson1 på BORAB har de 
tillsammans med övriga hälsingekommuner undersökt möjligheterna för åtskiljning av 
bioavfallet, som ett led i de nationella och kommunala mål som finns. För närvarande ligger 
ett beslut om utsortering av matavfall fortfarande som ett förslag och skall i samband med 
framtagandet av de nya avfallsplanerna undersökas ytterligare. En omställning till utsortering 
av bioavfallet skulle innebära utökade kostnader, men ur ett miljöperspektiv finns dock många 
skäl till att utveckla detta. Bland annat skulle fordonsgas kunna produceras och återföra 
växtnäring till brukbar mark. Beroende på hur det utvecklar sig i de närliggande länen så kan 
det sannolikt komma att finnas en marknad för fordonsgas i framtiden. 

En relativt stor del av avfallet som ligger under producentansvaret hamnar i den ordinära 
soppåsen, istället för att sorteras ut; i synnerhet papper och plast. Här har kommunen något att 
arbeta vidare med.  Eftersom att hushållen själva ansvarar för källsortering av sitt avfall så 
krävs ett individuellt ansvar. Detta ansvar kan påverkas genom informationskampanjer och 
ökad medvetenhet hos allmänheten. vilket också ingår i de två avfallsplanerna som togs upp i 
avsnitt 1.3. Även om det individuella ansvaret är det som direkt påverkar hur hushållen 
källsorterar, så är det dock kommunen som bär det indirekta ansvaret att bygga upp och skapa 
sociala normer i samhället som ökar medvetenheten hos invånarna. Enligt Hege. Söderholm 
och Berglund (2009. ss. 155-165) så finns det ofta en vilja bland hushållen att källsortera sitt 
avfall, i och med att det inger en ökad självbild och ett ökat välmående eftersom att någonting 
bra görs för miljön. Det borde alltså vara motiverbart att verkligen definiera problemet, i det 
här fallet uppkommet avfall, så att hushållen är medvetna om vikten av att källsortera sitt 
avfall. Enligt EU-direktivet är det avfallshierarkin som skall tillämpas i de flesta 
avfallsarbeten. Detta borde kommunen försöka informera invånarna om genom förslagsvis 
informationskampanjer.  

När det kommer till återvinningsstationer så vore det intressant att se data över insamlat 
material för varje specifik återvinningsstation för att kunna utläsa en spatial skillnad. 
Dessvärre finns det ej någon möjlighet för FTI att utföra enskilda invägningar för varje 
specifik återvinningsstation ännu. En nackdel är också att data enbart finns att tillgå från 
tidigast år 2006. Detta gör att det blir svårt att kunna dra några slutsatser om trender och 
                                                 
1 Linda Jonsson informationsansvarig BORAB, e-post den 7 april 2013. 
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avvikelser. Gällande de data som finns för mängden insamlat glas, metall, plast och papper så 
håller det sig relativt konstant. Mängden insamlat tidningsmaterial har dock en avtagande 
kurva fram till år 2009, då det sedan vänder. Med tanke på det korta tidsintervallet är det svårt 
att dra några ytterligare slutsatser och antaganden utifrån det. Resultatet från plockanalyserna 
borde dock vara av intresse även för producenterna, då en övergripande bild av hur stor del 
som ligger under producentansvaret som hamnar i den ordinära soppåsen erhålls. Antalet 
invånare/återvinningsstation har i takt med en minskad befolkning minskat årligen sedan år 
2000. År 2000 låg siffran på 1 249,1 invånare/återvinningsstation, jämfört med år 2012 då 
siffran uppgick till 1 139,2 invånare/återvinningsstation. Enligt Dahlén et al. (2009. s. 1800) 
har antalet invånare/återvinningsstation en förväntad relation till beteendemönstret. Jämförs 
Ovanåkers kommun med kommunerna i Piteå, Karlstad och Växjö så har de sistnämnda fler 
antal invånare/återvinningsstation (Magnusson, 2012), vilket enligt Dahléns resonemang 
borde vara en nackdel. Dock spelar även avståndet en betydande roll, så att enbart dra 
slutsatser efter hur många invånare/återvinningsstation som finns innebär följaktligen inte 
hela sanningen.  

Angående befolkningsutvecklingen i Ovanåkers kommun så går det att utläsa en avtagande 
trend från år 2000 till 2012. Den totala insamlade mängden hushållsavfall/invånare ökade 
dock från år 2000 fram till år 2008, då det därefter skedde en nedgång de efterföljande åren. 
När det gäller grovavfallet så uppstod det en märkbar ökning år 2006 jämfört med tidigare år. 
Den insamlade mängden höll sig därefter på en relativt hög nivå jämfört med åren före 2006. 
dock skiljer sig år 2012 då det året innebar en mycket mindre mängd insamlat material 
jämfört med 2006-2011. 

Den avtagande trenden gällande insamlat hushållsavfall borde sannolikt höra ihop med en 
avtagande population. Ett år som statistiskt sett skiljer sig från de övriga åren är år 2000, som 
har den lägsta mängden insamlat material/år. Här vore det önskvärt att få se data från tidigare 
år för att kunna dra några slutsatser om detta är en dipp eller en trend som sedan vänder.  Efter 
år 2008 sker en avtagande trend som sedan håller i sig till år 2012. Mellan år 2008-2009 var 
det finanskris och möjligtvis kan det ha påverkat att mängden producerat hushållsavfall avtar 
efter år 2008.  
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Figur 9 

Illustration över den årliga produktionen av hushållsavfall mellan åren 2000-2012. 

När det gäller insamlad mängd tidningsmaterial sker en ökning av detta från år 2009 och för 
papper sker en liten ökning från år 2008. Kanske finns det ett samband mellan minskad 
mängd hushållsavfall och den ökade mängden insamlat tidnings- och pappersmaterial. 
Sammanfattningsvis är det år 2000 som är det år som avviker mest av de undersökta åren 
2000-2012 för insamlad mängd hushållsavfall. Enligt Naturvårdverket var det nationellt sett 
en nedgång mellan år 2006-2008 (Naturvårdsverket, 2012a). Detta stämmer dock ej för 
Ovanåkers kommun. 

När det gäller insamlad mängd hushållsavfall/månad har januari den största variationsbredden 
och den högsta standardavvikelsen, se Figur 10.  Februari är dock den månad som statistiskt 
sett skiljer sig mest från de övriga månaderna. Februari har både det lägsta maxvärdet och det 
lägsta minimivärdet. En anledning till att februari skiljer sig från de andra månaderna kan 
bero på årstiden, att det inte uppstår lika mycket hushållsavfall under vintern som på 
sommaren. Turismen är inte heller lika omfattande under vintern som på sommaren. En annan 
orsak kan vara att februari har färre dagar till skillnad från de övriga månaderna som har 30 
eller 31 dagar/månad. Vid omräkning till ton/dag är skillnaderna inte lika påtagliga. 
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Figur 10 

Illustration över uppkommen mängd hushållsavfall/månad, med avseende på åren 2000-2012.  

Hushållsavfallet har minskat efter år 2008, men om minskningen är en pågående trend är svårt 
att avgöra. Efter år 2008 ser mängden uppkommet hushållsavfall ut att hålla sig relativt 
konstant. Även befolkningsmängden i kommunen ser ut att ligga på en jämn nivå och enligt 
kommunens senaste avfallsplan så bedöms befolkningstillväxten som stabil. Således borde det 
ej ske någon märkbar förändring av mängden uppkommet hushållsavfall de kommande åren 
om inga åtgärder vidtas. Uppfylls dock de mål som finns angivna i avfallsplanen så bör 
sannolikt mängderna att minska.  

Nedan redovisas i figur 12-14 boxplots över producerad mängd grovavfall. Efter analys av 
uppkommen mängd grovavfall så finns det inga signifikanta skillnader mellan åren 2000-
2012. Dock skedde en ökning år 2006 som sedan har varit ihållande. När det gäller 
grovavfallet så skulle ökningen som skedde från år 2006 sannolikt kunna bero på att 
insamling av kyl och frys blev kostnadsfritt, som en del av den dåvarande avfallsplanen 
(2000-2005). En annan faktor kan vara ökad konsumtion och att folk oftare uppdaterar sig vad 
gäller vitvaror och tv-apparater. Enligt naturvårdsverket beror sannolikt mängden uppkommet 
avfall på mängden producerade varor. När det gäller insamlat material/månad finns det en 
signifikant skillnad mellan månaderna maj-september jämfört med de övriga månaderna. 
Detta skulle sannolikt kunna bero på att folk ofta rensar ut sina garage, sommarstugor etc. 
under denna tidsperiod. Från november – april sker oftast en nedgång vad gäller insamlad 
mängd grovavfall. Sammanfattningsvis torde detta bero på årstiderna och variationerna under 
året är alltså säsongsberoende.  
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Figur 11 

Illustration över producerad mängd grovavfall i kg/person och månad för åren 2000-2012. 

 

Figur 12 

Illustration över producerad mängd grovavfall uttryckt i ton/månad för åren 2000-2012. 
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Figur 13 

Illustration över uppkommen mängd grovavfall uttryckt i ton/år. för åren 2000-2012. 

I jämförelse med det nationella medelvärdet för avfall uppkommen från hushållen så ligger 
Ovanåkers kommun under medelvärdet som var 429 kg avfall/person år 2012. För Ovanåkers 
kommun uppgick mängden till 278 kg/person. Vid analys av hur kommunen ligger till i 
relation till de internationella och nationella bestämmelserna så följs dessa. Vad gäller deras 
egna avfallsplan så finns ännu ingen uppföljning till denna. Punkt ett i avfallsplanen som 
säger att hushållsavfallet skall minska med 10 % till år 2013 har dock uppnåtts mellan 
tidsintervallen 2008-2012 (en minskning på 12.8 %). Sannolikt borde detta mål alltså kunna 
uppnås. Vad gäller punkt två är det svårt att dra några slutsatser gällande insamlat material för 
återvinning. Statistiken som finns att tillgå från FTI ger ej upphov till särskilt mycket 
diskussionsunderlag.  

6. Slutsats 

Resultatet visar att denna typ av studie är svår att genomföra på endast ett mindre område. 
Invånarantalet i Ovanåkers kommun uppgick till ca 11 400 (2012) och kan därmed också 
betraktas som en mindre kommun. Att studera en större kommun eller möjligtvis jämföra två 
eller flera kommuner hade nog lett till mer konkreta resultat som hade varit lättare att 
analysera. 

En annan slutsats är att de data som analyseras gärna får gå ännu längre tillbaka i tiden för att 
kunna avgöra om det är en trend eller inte. I detta fall finns det data från år 2000, vilket inte är 
ett särskilt långt tidsspann. Hade det funnits data för ytterligare ett tiotal år tillbaka hade 
studien förmodligen fått en helt annan dimension. Denna typ av data är dock inte speciellt 
lättillgänglig, vilket förstås försvårar en sådan här typ av studie. 
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Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att det kan vara bra att undersöka mängd/dag och inte 
enbart per månad och år. Detta eftersom att månaderna har olika antal dagar, främst februari 
med sina 28 dagar, med undantag för skottåren.  

Sammanfattningsvis har ändå studien mynnat ut i en beskrivning av nuläget med avseende på 
hushållens slängvanor och arbetet kan fungera som ett fortsatt underlag i en strävan mot ett 
mer hållbart samhälle.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Invägt hushållsavfall från Ovanåkers kommun uttryckt i ton/månad från år 2000-2012 

(BORAB). 

 

  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

jan 168.16 221.80 229.58 240.02 214.52 239.39 230.65 266.85 290.46 213.33 207.22 204.64 225.41 

feb 200.18 202.66 185.15 196.08 182.43 192.64 203.05 182.91 203.3 184.63 197.21 167.27 186.19 

mar 194.14 189.04 200.56 216.60 245.20 236.93 234.40 235.31 203.19 218.03 219.15 201.61 197.67 

apr 170.36 230.39 226.88 232.88 222.12 187.46 213.76 211.96 247.5 227.24 210.4 195.57 209.97 

maj 168.26 234.08 229.01 202.61 209.53 227.08 240.65 250.14 230.81 218.29 216.426 213.73 219.97 

jun 180.11 186.64 202.42 210.44 220.65 225.65 245.33 231.75 248.33 228.73 215.5 206.4 184.75 

jul 177.86 218.06 233.57 235.61 231.36 217.37 211.68 267.11 243.77 231.91 219.8 180.73 230.55 

aug 206.73 225.92 217.09 207.57 260.28 271.62 282.42 238.58 222.97 217.05 238.56 242.88 223 

sep 197.60 200.32 224.15 254.92 264.64 235.06 231.85 203.96 241.71 208.29 230.7 225.44 190.4 

okt 243.12 274.28 253.55 250.16 218.48 220.63 222.19 233.29 255.42 215.98 192 215.32 224.74 

nov 226.73 205.44 200.22 204.00 221.73 227.03 240.31 239.73 201.99 222.05 206.4 219.53 195.36 

dec 190.17 197.44 207.33 211.09 217.16 231.62 229.59 237.522 275.47 240.39 212.96 202.84 211.58 

  2323.42 2586.07 2609.51 2661.98 2708.10 2712.48 2785.88 2799.11 2864.92 2625.92 2359.93 2475.96 2499.59 
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Bilaga 2 

Mängd uppkommet hushållsavfall i Ovanåkers kommun uttryckt i kg/person och månad 

(BORAB). 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

jan 13.46 17.98 18.83 19.92 17.90 20.16 19.52 22.62 24.94 18.50 18.11 17.94 19.79 

feb 16.03 16.43 15.18 16.27 15.22 16.23 17.18 15.51 17.46 16.01 17.24 14.67 16.34 

mar 15.54 15.33 16.45 17.97 20.46 19.96 19.84 19.95 17.45 18.91 19.16 17.68 17.35 

apr 13.64 18.68 18.61 19.32 18.53 15.79 18.09 17.97 21.25 19.71 18.39 17.15 18.43 

maj 13.47 18.98 18.78 16.81 17.48 19.13 20.37 21.21 19.82 18.93 18.92 18.74 19.31 

jun 14.42 15.13 16.60 17.46 18.41 19.01 20.76 19.65 21.32 19.84 18.84 18.10 16.22 

jul 14.24 17.68 19.16 19.55 19.30 18.31 17.91 22.65 20.93 20.11 19.21 15.85 20.24 

aug 16.55 18.32 17.80 17.22 21.72 22.88 23.90 20.23 19.14 18.82 20.85 21.30 19.58 

sep 15.82 16.24 18.38 21.15 22.08 19.80 19.62 17.29 20.75 18.07 20.17 19.77 16.71 

okt 19.46 22.24 20.79 20.75 18.23 18.58 18.80 19.78 21.93 18.73 16.78 18.88 19.73 

nov 18.15 16.66 16.42 16.93 18.50 19.12 20.34 20.32 17.34 19.26 18.04 19.25 17.15 

dec 15.22 16.01 17.00 17.52 18.12 19.51 19.43 20.14 23.65 20.85 18.62 17.79 18.57 

  186.01 209.69 214.02 220.89 225.96 228.46 235.77 237.31 245.98 227.75 206.29 217.11 219.42 
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Bilaga 3 

Mängd uppkommet grovavfall från hushåll i Ovanåkers kommun uttryckt i ton (BORAB). 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

jan 10.71 21.38 22.17 16.17 13.51 25.71 32.12 61.63 58.83 45.99 43.01 53.63 34.59 

feb 12.36 11.97 15.58 20.01 14.23 15.53 17.20 44.17 53.25 36.52 35.78 51.55 37.05 

mar 13.09 17.50 12.89 24.80 20.39 25.85 24.36 85.97 44.25 48.64 66.95 62.39 41.84 

apr 14.57 27.87 38.21 40.24 41.80 53.00 75.86 103.38 90.97 32.73 99.24 119.91 52.10 

maj 53.99 59.69 58.31 51.98 58.26 52.07 132.12 135.31 109.56 52.77 135.27 125.63 66.95 

jun 28.94 52.20 34.14 68.93 66.53 49.29 126.31 113.94 106.34 104.41 134.00 104.58 58.95 

jul 30.88 59.41 84.31 53.08 51.92 54.71 152.59 149.90 90.00 139.64 155.59 124.84 89.81 

aug 41.78 50.10 48.87 51.71 50.63 63.89 135.77 103.45 96.87 105.97 128.67 110.83 68.82 

sep 33.11 40.54 59.76 50.74 66.56 36.09 110.75 90.10 100.57 93.13 114.69 62.73 49.62 

okt 38.53 42.40 40.67 54.25 43.97 35.63 120.68 113.76 100.66 97.80 111.54 69.24 62.28 

nov 31.55 32.44 34.61 30.70 42.75 30.50 71.83 78.06 71.36 75.24 83.84 53.69 45.29 

dec 23.65 17.40 20.75 12.03 9.49 20.55 61.80 48.00 45.79 53.03 50.01 35.91 23.47 

  333.16 432.90 470.27 474.64 480.04 462.82 1061.39 1127.67 968.45 885.87 1158.59 974.93 630.77 
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Bilaga 4 

Mängd uppkommet grovavfall från hushåll i Ovanåkers kommun beräknat i kg/person 

(BORAB). 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

jan 0.86 1.73 1.82 1.29 1.13 2.17 2.72 5.23 5.05 3.99 3.76 4.70 3.04 

feb 0.99 0.97 1.28 1.60 1.19 1.31 1.46 3.74 4.57 3.17 3.13 4.52 3.25 

mar 1.05 1.42 1.06 1.98 1.70 2.18 2.06 7.29 3.80 4.22 5.85 5.47 3.67 

apr 1.17 2.26 3.13 3.22 3.49 4.46 6.42 8.76 7.81 2.84 8.67 10.51 4.57 

maj 4.32 4.84 4.78 4.16 4.86 4.39 11.18 11.47 9.41 4.58 11.82 11.02 5.88 

jun 2.32 4.23 2.80 5.51 5.55 4.15 10.69 9.66 9.13 9.06 11.71 9.17 5.17 

jul 2.47 4.82 6.91 4.25  4.33 4.61 12.91 12.71 7.73 12.11 13.60 10.95 7.88 

aug 3.34 4.06 4.01 4.14 4.22 5.38 11.49 8.77 8.32 9.19 11.25 9.72 6.04 

sep 2.65 3.29 4.90 4.06 5.55 3.04 9.37 7.64 8.63 8.08 10.03 5.50 4.36 

okt 3.08 3.44 3.34 4.34 3.67 3.00 10.21 9.64 8.64 8.48 9.75 6.07 5.47 

nov 2.53 2.63 2.84 2.46 3.57 2.57 6.08 6.62 6.13 6.53 7.33 4.71 3.98 

dec 1.89 1.41 1.70 0.96 0.79 1.73 5.23 4.07 3.93 4.60 4.37 3.15 2.06 

  26.67 35.10 38.57 37.97 40.05 38.98 89.83 95.61 83.15 76.83 101.28 85.49 55.37 
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Bilaga 5 

Tabell över antal invånare i Ovanåkers kommun mellan år 2000-2012 (SCB).  

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Invånare 12 491 12 333 12 193 12 051 11 985 11 873 11 816 11 795 11 647 11 530 11 440 11 404 11 392 
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