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Sammanfattning	
AMF Fastigheter står inom kort inför upphandling av en avfallsentreprenör för samtliga av sina 
kommersiella fastigheter. Utredningen ska identifiera problematiken i hur avfallet hanteras i 
köpcentrum och upplysa AMF Fastigheter om hur detta kan förbättras. Genom studiebesök och 
intervjuer samlas nödvändig information för att komma med konkreta förslag. 

En övergripande analys av det avfall som uppstår i fastigheterna beskriver i rapporten att stora 
avfallsvolymer består av brännbart. Författarna ger i rapporten förslag på hur detta kan undvikas, samt 
lyfter fram fraktioner som bör återvinnas i större utsträckning. Enligt författarna kan det finnas 
problem kring avfallsentreprenörernas intentioner i de besökta fastigheterna då återvinning prioriteras 
för lite. 

Den mänskliga faktorn upplevs vara en stor problematik där det är svårt att nå långsiktiga förändringar 
kring hyresgästernas beteende och avfallssortering. Ingående förklaring om dessa problem presenteras 
i rapporten samt detaljer fastighetsägaren ska tänka på vid upphandling av avfallsentreprenör. 

Nyckelord 

Köpcentrum, avfallsentreprenör, sortering, fraktioner, 
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Summary	
AMF Fastigheter is shortly for the procurement of a waste contractor for all of its commercial 
properties. The investigation will identify the problem of how the waste is handled in shopping centers 
and inform AMF Fastigheter about how this can be improved. Through study visits and interviews, 
necessary information is gathered to make concrete proposals. 

A comprehensive analysis of the waste generated in the properties describes in the report that large 
waste volumes consist of combustible. The authors provide suggestions on how this can be avoided, as 
well as highlighting fractions that should be recycled to a greater extent. According to the authors, 
there may be problems about the waste contractors' intentions in the properties visited, as recycling is 
not a priority. 

The human factor is considered to be a major problem where it is difficult to achieve long-term 
changes in tenants' behavior regarding waste sorting. Initial explanation of these issues is presented in 
the report and details that the property owner should consider in the procurement of waste contractor. 

Keywords 
 
Mall, waste contractor, shrink film, sorting, fractions, incentives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Förord	
Examensarbetet “Avfallshantering i kommersiella fastigheter” är skrivet i samarbete med AMF-
fastigheter. Examensarbetet är en del i programmet Byggteknik och design på Kungliga Tekniska 
Högskolan.  

Vi vill rikta ett stort tack till Kenneth Allberg och Michael Eskils vilka har varit ett stort stöd i 
skrivandet av denna rapport. Ett tack går även till alla på AMF Fastigheter som medverkat vid 
studiebesök och besvarat frågor under examensarbetets gång. 

Slutligen vill vi även tacka Sten Hebert och Per Roald för handledning.  
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Begreppsförklaring	
AE - Avfallsentreprenör 

Krympfilm – En mjukplast som används för att förpacka emballage. 

Avfallshantering - Hela processen för hur avfallet tas hand om, allt från utrustning till personal. 

Fraktion - Ett eller flera material sorteras ut i kärl och bildar fraktioner, t.ex. wellpapp. 

Miljörum – Där avfallet sorteras och förvaras fram till hämtning 

Miljöstation – Där all utrustning för avfallshanteringen är placerad 

SVA – Stockholm Vatten och Avfall 
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1. Inledning	

1.1 Bakgrund	
AMF Fastigheter har under de senaste åren köpt upp flera fastigheter och därigenom växt och blivit en 
av Sveriges största fastighetsägare. Vid köpen av fastigheterna ärvdes den tidigare avfallshanteringen 
från föregående fastighetsägare. AMF Fastigheter utreder för tillfället hur avfallshanteringen kan och 
bör utvecklas för att öka återvinningsgraden i deras fastigheter. Utredningen ska mynna ut i en 
övergripande avfallsstrategi och en AE ska upphandlas för att hantera samtliga fastigheter.  

I dagens kommersiella fastigheter är avfallshanteringen ett område som är i stort behov av förbättring 
och utveckling. Mycket av det avfall som hade kunnat återvinnas körs istället ofta till kraftvärmeverk 
där det förbränns. Visserligen utvinns energi som övergår till fjärrvärme när avfallet förbränns men det 
bidrar också till stora mängder utsläpp av växthusgaser. Detta avfall kan till stora volymer återvinnas 
om det sorteras rätt och istället körs till en återvinningscentral. Trots att det i fastigheternas miljörum 
oftast finns möjlighet för hyresgäster att sortera rätt sker det frekvent att avfallet sorteras i fel fraktion. 
Det räcker att en av tio sorterar fel i en fraktion för att avfallet i det kärlet ska klassas om till brännbart. 
Tiden och pengarna som investeras i miljöstationer och avfallshantering kan därför ses som onödigt 
investerade då man ur återvinningssynpunkt inte når den potential som finns. Hyresgästen, 
hyresvärden och AE måste alla förbättra sin insats i avfallshanteringen. Alla parter måste ha förståelse 
för hur deras beteende påverkar avfallskedjan. När avfallet hamnar fel i miljörummet kommer det 
heller inte hamna rätt vid avfallsstationen. En miljövänligare drift bör vara av intresse från alla parter i 
kommersiella fastigheter.  

År 2015 hade AMFs fastigheter drygt 2100 ton avfall. Av dessa utgjordes ca 1300 ton av avfall som 
inte går till materialåtervinning. [20] Det var grovavfall, hushållsavfall, brännbart avfall och avfall 
som går till deponi. Det är stora volymer som ska hanteras och för kommande år behövs förslag på 
lösningar så att avfallshanteringen ska gå till så bra som möjligt. 

1.2 Syfte	
Syftet med examensarbetet är att studera avfallskedjan i utvalda kommersiella fastigheter hos AMF 
Fastigheter. Studien ska lokalisera och utreda vilka delar i avfallskedjan som kan utvecklas.  

Beteendet hos AE, hyresgästerna och fastighetsägaren ska studeras för att få en bild av vad alla parter 
kan bidra med för att förbättra hanteringen kring avfall.  

1.3 Frågeställning	
Hur kan parterna i avfallskedjan motiveras för att öka återvinningsgraden? 

Hur kan avfallshanteringen i köpcentrum förbättras ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv för 
att avfall ska återvinnas i större utsträckning? 

1.4 Målet	med	examensarbetet	
Målet med examensarbetet var att få en djupare inblick i hur avfallshanteringen går till i kommersiella 
fastigheter. Genom intervjuer och möten med olika företag samt besök i fastigheter skulle en 



2 

  

helhetsbild av processen skapas. Därefter skulle förslag på förbättrande åtgärder i de utvalda 
fastigheterna tas fram. Resultatet av examensarbetet skulle utgöra ett kompletterande underlag för 
AMF Fastigheter, såväl som andra fastighetsbolag, i deras arbete att ta fram avfallsstrategier. 

1.5 Avgränsningar	
Undersökningen avgränsades till avfall från hyresgäster som bedriver butik- eller kontorsverksamhet i 
köpcentrum. Denna avgränsning gjordes för att det blir svårt att komma fram till något konkret ifall 
det inte finns en särskild inriktning. Det råder inte samma förutsättningar för ett soprum i en galleria 
som i ett mindre bostadshus eller ett separat kontor. Att fördjupa sig i avfallshanteringen för 
köpcentrum skulle ge ett tydligare resultat på undersökningen. Underlaget för de åtgärder som 
presenteras senare i rapporten byggde på de besökta köpcentrumen. Dessa var Gallerian, MOOD 
gallerian, Fältöversten, Bromma Blocks och Ringen Centrum. 

Avfall från restauranger bortsågs från examensarbetet. Anledningen var för att det är en svår fråga att 
ta itu med och att hela arbetet troligtvis skulle behöva ägnas åt just det. Det finns många anledningar 
till att avfall från restauranger är svårt att hantera. Arbetsmiljön i restauranger är stressig och hektisk 
vilket medför att sorteringen av avfallet ofta prioriteras bort. Det avfall som genereras är blandat med 
fett, matrester, förpackningar och annat som gör att det klassas som brännbart eller hushållsavfall. 
Avfallsentreprenörer som kontaktats har varit överens om att restauranger bör ha en helt egen 
avfallsstrategi för att avfallet ska hanteras någorlunda bra. Hanteringen av deras avfall kräver i 
praktiken separata miljörum för att deras avfall skiljer sig åt så pass mycket från butik- och 
kontorsverksamhet. Utrymmen som detta kräver finns sällan och det gör att hanteringen för 
restauranger är svår att påverka med dagens förutsättningar. Avfallshantering för restauranger kan vara 
en intressant studie att för framtida examensarbeten. 

Fraktioner som rapporten berör är metall, plast, papper, wellpapp, hushållsavfall och brännbart avfall. 
Anledningen till att fraktioner som elavfall, grovavfall, och farligt avfall inte tas upp är för att de tas 
väl hand om och är inte de vanligast förekommande fraktionerna i de besökta köpcentrumen. 

1.6 Metod		

1.6.1 Studiematerial	
Studier och statistik hämtades från nätet samt från AMF Fastigheters egna samlade dokument. 

1.6.2 Databaser	
AMF Fastigheter har samlat intern statistik år 2015 och 2016 för det avfall som hanteras i 
förvaltningen av deras fastigheter. Det innefattar avfall från driften av fastigheterna och från 
verksamheten hos hyresgästerna. 

1.6.3 Studiebesök	i	fastigheter	
Besök i miljörum hos kommersiella fastigheter gjordes för att undersöka möjligheter för åtgärder som 
förenklar avfallshanteringen. Det är hos hyresgästen avfallshanteringen påbörjas och därför är det 
viktigt att det finns alla förutsättningar för att de ska ha möjlighet att hantera avfallet på rätt sätt.  
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1.6.4 Intervjuer	och	deltagande	i	möten	
Intervjuer gjordes med avfallsentreprenörer och andra fastighetsbolag. Detta gav en jämförbar bild på 
hur arbetet med avfall sker från ett företag till ett annat och vad de har för olika synpunkter på hur det 
bör göras. Intervjuerna var en vital del av informationsinsamlingen. Möjligheten att delta i vissa möten 
som AMF Fastigheter hade tillsammans med företag var till stor hjälp. 

1.6.5 Styrkor	med	den	valda	metoden	
Genom möten och intervjuer med parterna involverade i avfallshanteringen skapades det en realistisk 
uppfattning av hur hanteringen av avfallet sköttes i dagsläget. Information som erhölls på mötena 
kombinerades med intryck från studiebesök i köpcentrum. Problematik och lösningsalternativ 
identifierades genom denna metod via trovärdiga och konkreta källor.   

Statistik från AMF Fastigheters fastigheter har givit en översiktlig bild på hur stor andel avfall av 
respektive fraktion som genereras vilket gav en bild på hur mycket som återvinns i dagsläget. 

1.6.6 Svagheter	med	den	valda	metoden	
Rapporten byggde inte på erkänd litteratur och forskning då det är en bristvara gällande 
avfallshantering i köpcentrum. Det som presenteras i rapporten kan ses som spekulation och är svårt 
att backa upp med teoretiska bevis. Det finns inga korrekta mallar för avfallsstrategier då återvinning i 
kommersiella fastigheter saknar relevant historia att utgå ifrån. En teoretisk lösning som kan 
appliceras på alla fastigheter utesluts då förutsättningarna kan variera stort.  

Metoden skapade svårigheter vid källhänvisning eftersom mycket inte är en direkt källa som finns 
nedskriven utan det kommer ifrån den uppfattning som bildats under arbetsgången. 
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2. Nulägesbeskrivning	
AMF Fastigheter grundades 1998 och är ett dotterbolag till Pensionsföretaget AMF. Bolaget har cirka 
100 anställda och är idag Sveriges tredje största fastighetsbolag. AMF Fastigheter äger 39 fastigheter, 
som främst består utav kontor och handelsplatser. Fastigheterna är geografiskt till största del placerade 
i centrala Stockholm, men även i Sundbyberg och Marievik. Fastigheternas marknadsvärde uppgår till 
ca 55 miljarder och hyresintäkterna uppgår till ca 2 miljarder sek.   

Femte Hötorgsskrapan, Urban Escape Stockholm, Fältöversten och Ringen Centrum är ett urval kända 
fastigheter som ägs av AMF Fastigheter. 
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3. Teoretisk	referensram	
Examensarbetet har baserats på inlärd kunskap från kursen Miljö- och Arbetsvetenskap (AF1721) där 
grundläggande kunskap kring avfallshantering har lagt grunden för att genomföra detta arbete.   

Bygglogistik och Riskhantering (AF1723) har bidragit med grundkunskap om logistik, vilket varit till 
nytta då avfallshantering är dels svåra logistiska frågor. 

Genom kursen Samhällsplanering (HS1009) erhölls förståelse för att äldre fastigheter inte alltid är 
tillräckligt väl planerade och har inte de förutsättningar som man idag ofta ställer krav på.  

Den teoretiska bakgrunden för denna rapport bygger även på statistik och information om avfall och 
återvinning från följande internetbaserade hemsidor: 

www.ftiab.se 

www.sopor.nu 

www.atervinningscentralen.se 

www.Stockholmvatten.se  
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4. Faktainsamling	
Insamlade fakta består av statistik från AMF Fastigheter, intervjuer med avfallsentreprenörer och 
information från internet. Det samlades även in fakta genom studiebesök med ansvarig personal på 
plats i de aktuella fastigheterna Gallerian, Stockholm MOOD, Ringen Centrum, Bromma Blocks och 
Fältöversten. 

Statistiken från AMF Fastigheter gav information om mängden material som återvinns från samtliga 
av deras fastigheter. Detta gjorde det möjligt att identifiera vilka fraktioner som sorteras bra och de 
som kan sorteras bättre. 

Intervjuerna med AE har bidragit till en djupare förståelse för hur avfallet hanteras och problematiken 
som uppstår kring avfallshantering. Intervjuerna har gett information om vad för typer av tjänster som 
olika avfallsentreprenörer erbjuder. 

Vid besöken i galleriorna har en egen uppfattning om hur avfallshanteringen sköts skapats. Problemen 
som är svåra att påverka har noterats men också vilka delar i processen som borde ses över och 
utvecklas. Tjänsterna som AE erbjuder har observerats på plats och besöken gav en inblick i vilka av 
deras tjänster som fungerar bra och mindre bra. 
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5. Teori	

5.1 Avfallstrappan	
Avfallstrappan är ett direktiv från EU som beskriver hur omhändertagandet av avfallet ska prioriteras. 
Direktivet är antaget i den svenska miljöbalken och var därför en stor bakomliggande orsak till varför 
detta examensarbete utfördes. Trappan visar genom olika steg vad som i första hand ska vara åtgärden 
för att minska skadliga effekter på miljön. Det första steget är att minimera avfallet som skapas genom 
att man som producent är mer resurssnål och som konsument köper mindre produkter. Därefter ska 
material återanvändas i största möjliga mån. Kan det inte återanvändas ska avfallet alltid återvinnas 
före energiåtervinning, vilket var en av de punkter som i huvudsak formade examensarbetet. Om 
andelen avfall som går till energiutvinning kan minskas blir förslagen som presenteras intressanta då 
det är en nationell strävan att återvinna före förbränning. Slutligen kommer deponering som ett sista 
alternativ för det avfall som inte kan användas som en resurs. [9] 

 

[11] 
Figur 1. Avfallstrappan beskriver vad som prioriteras först högst upp. 
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5.2 Allmänt	om	fraktioner	

5.2.1 Plast	
Att återvinna ett kg plast minskar utsläppen av CO2 med 2 kg och sparar 1 kg olja. [1] En 
plastmolekyl går att återvinna upp till sju gånger, men tack vare en utspädningseffekt vid 
förpackningsinsamlingen, där det alltid tillförs ny råvara, anses plastens återvinning vara oändlig. [2] 
Det är dåligt ur återvinningssynpunkt att inte ta vara på de goda förutsättningarna. År 2013 samlades 
40 % av alla plastförpackningar in för materialåtervinning. [7] Av den insamlade mängden plast går 
inte allt att återvinna men den största delen av det som går att återvinna är krympfilm. Enligt statistik 
från 2003 samlades cirka 40 % av alla plastförpackningar in till återvinningscentraler. Den totala 
mängden återvunnen plast bestod av 50-60 % krympfilm. [8] Krympfilmen ska sorteras färgat och 
ofärgat. Det finns olika klassningar på den sorterade plasten. 98/2 är den kvalitet av krympfilm som 
har högst värde och består av 98 % ofärgad och 2% färgad plast. Insamlad plast av den sorten kan 
säljas vidare för ett värde av 2100 kr/ton. Det finns även klassningar som 90/10, 80/20 osv och priset 
för plasten sjunker när andelen färgad plast ökar. [15]  
 
Plast är en av de vanligast förekommande fraktionerna i köpcentrum och den svåraste fraktionen att  
återvinna. Plaster är en stor grupp olika material med olika kemiska sammansättningar. En 
plastprodukt kan bestå av flera olika sorters plast som behöver behandlas olika för att produkten ska 
kunna återvinnas. Detta gör återvinningsprocessen i många fall svår och komplicerad vilket i sin tur 
inte är ekonomiskt försvarbart för en återvinningscentral. De plaster som idag återvinns består oftast 
av en typ av kemisk sammansättning. Krympfilm är ett exempel på en fraktion av plast som effektivt 
kan återvinnas. Det används i stora mängder vid exempelvis emballering av leveranser vilket gör att 
stora volymer krympfilm kan samlas in i köpcentrum. Trots att denna plast är den som har störst 
möjlighet att bli återvunnen kan det återvinnas betydligt större mängder än vad som görs idag.  
 
Vid studiebesök med AE som sköter hanteringen i MOOD Stockholm och Gallerian, som är 
köpcentrum belagda i centrala Stockholm, gavs information om att krympfilm som sorteras aldrig 
skickas vidare till återvinningscentralen. Anledningen till det ska vara att fraktionen inte sorteras 
tillräckligt noggrant utan alltid har klassats om till brännbart. Problemet ska vara att detta är en 
fraktion som enbart får innehålla mjukplast men som återkommande innehåller annat avfall som t.ex. 
kartong, papper eller andra sorters plast. Därför klassas det om och transporteras till värmekraftverk 
som brännbart avfall.  
 

5.2.2 Metall	
Metaller är man i kommersiella fastigheter överlag bra på att hantera. Det är en fraktion som har goda 
återvinningsmöjligheter och går att återvinna hur många gånger som helst. Det enda som gör att 
metallen inte längre blir återvinningsbar är ifall det blir för hög halt koppar i den. Vid återvinning av 
aluminium sparas 95 % energi jämfört med att framställa ny och för stålplåt sparas 75 %. I 
köpcentrum sorteras metaller i en fraktion och kan säljas vidare för allt emellan 700-2000 kr/ton. [5], 
[6], [15] 
 

5.2.3 Matavfall	
Allt hårdare krav ställs på matavfall. Enligt Stockholms Stad ska 70 % av allt matavfall återvinnas till 
biogas vid år 2020. [20] Matavfall är en fraktion som kan förbättras. Bostäder och hushåll har kommit 
mycket längre än kommersiella fastigheter gällande sortering av matavfall. I de besökta 
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köpcentrumens miljörum noterades en avsaknad av bruna kärl för matavfall. I Gallerian var det en 
hyresgäst totalt som använder kompostpåsar och sorterade ut sitt matavfall. Övriga hyresgäster 
slängde allt som hushållsavfall. Återvinning av ett ton matavfall kan producera biogas som motsvarar 
67 liter bensin eller 50 liter diesel och det kan även omvandlas till biogödsel istället för biogas. [20] 
Genom att öka återvinningen av det finns det alltså stora möjligheter att förbättra hållbarheten.  
 

5.2.4 Hushållsavfall	
Hushållsavfall är typiskt avfall som kommer från hushållet. Det kan vara tidningar, matrester, plast, 
förpackningar och annat vanligt förekommande avfall. När dessa olika material sorteras tillsammans 
bildar de fraktionen hushållsavfall. Det negativa med hushållsavfall är att väldigt mycket av detta 
avfall hade kunnat återvinnas. Istället körs det till kraftvärmeverk där det förbränns och på så sätt 
återanvänds materialet ur en energiaspekt. Hushållsavfallet ägs av staden genom det kommunala 
monopolet och får därför enbart hanteras och omhändertas av kommunen. 

5.2.5 Brännbart	avfall	
Brännbart avfall är enligt AE i princip samma typ av avfall som hushållsavfall förutom att brännbart 
inte består av matrester eller fuktigt avfall. Men enligt SVA är det inte en erkänd fraktion utan detta är 
en fraktion som skapats av AE för att kunna kringgå det kommunala monopolet på hushållsavfall. 
SVA ser brännbart avfall som jämförligt hushållsavfall och ingår därför i det kommunala monopolet. 
[19] 

5.2.6 Pappersförpackningar	
Detta är en fraktion som vanligtvis håller en god standard vid sortering. Människor är generellt 
medvetna om att wellpapp och kartong ska sorteras. Återvinning av pappersförpackningar kräver 
endast en tredjedel av vad det hade gjort vid nyproduktion och går att återvinna upp till sju gånger. 
Fraktionen kan säljas vidare för upp till 700 kr/ton. [4], [15] 
 

5.2.7 Glas	
Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras och det sparas 20 % 
energi då den återvinns jämfört med nyproduktion. Även denna fraktion sorteras bra och det finns inte 
mycket att utveckla. [3] 
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5.3 Avfallsentreprenören 
En AE erbjuder många olika tjänster för avfallsservice. Det finns både färdiga paket för 
fastighetsägaren att beställa och skräddarsydda lösningar beroende på vilken typ av verksamhet det är i 
fastigheten. I köpcentrum är en vanlig lösning att AE anställs för helhetsansvar i avfallshanteringen. 
De förser fastigheten med all utrustning som behövs, omhändertar avfallet och ser till att det 
transporteras till återvinning eller förbränning. Vissa avfallsentreprenörer driver också egna 
återvinningscentraler och blir på så sätt medverkande i hela kedjan. Att äga och driva egna 
återvinningscentraler skapar incitament för AE. Det incitamentet ligger i avfallet eftersom det har ett 
ekonomiskt värde när det återvinns. Det skapar motivation för entreprenören att optimera sina tjänster 
för att generera mer återvinningsbara fraktioner. Om de återvinner mer kan de sälja vidare det 
förädlade materialet. För att inte skapa misstolkningar ska det tilläggas att AEs huvudsakliga inkomst 
är för de tjänster som erbjuds. Återförsäljningen av materialet som återvinns är sällan lönsam då 
kostnaderna i förädlingsprocessen beaktas, men det finns pengar att spara för AE genom noggrannare 
avfallshantering.  
 
Efter samtal med AE Ragn-sells AB, som har hand om avfallshanteringen i Gallerian och MOOD 
Gallerian, stod det klart att hyresgästerna i dagsläget lätt kommer undan med att göra fel vid 
sorteringen. Hyresgäster är ofta nonchalanta när de sorterar sitt avfall i miljörummen. Att avfallet 
hamnar i fel kärl är inte alltid något som hyresgästen bryr sig om. Det räcker med att en av tio 
hyresgäster sorterar i fel fraktion för att fraktionen inte ska kunna återvinnas. Gallerian har elva 
miljörum utplacerade i källarplan vilket gör det svårt för AE att positionera sig så att de kan ha 
överblick på att hyresgästerna sorterar rätt. De hyresgäster som gör fel får därför ofta inte någon 
feedback på att de har sorterat fel. Bortsett från positionering vid miljöhanteringen är det enda sättet 
att spåra vilken hyresgäst som gjort fel genom att leta efter varumärken och särskilt avfall som 
kännetecknar en viss hyresgäst. Detta är inte en helt träffsäker metod och inte heller alltid tillräckligt 
tidseffektiv för att entreprenören konsistent ska kunna spåra rätt hyresgäst. 
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6. Genomförande	

6.1 Intervjuer	
Målet med de intervjuer som gjordes var att få en helhetsbild av avfallskedjan samt få möjlighet att 
fördjupa oss i specifika frågor som uppstod under examensarbetets gång. Intervjuerna gav oss 
möjlighet att ställa konkreta frågor till personer med centrala roller i kedjan. 

6.1.1 Intervjuer	med	avfallsentreprenörer	
● Hans Andersson Recycling AB  

Säljare Kenneth Sandberg träffades för diskussion om hur deras företag jobbar med avfallsfrågan, 
vilka lösningar de tror på och vilka tjänster de erbjuder. 

● Logistikbolaget AB  
Etableringschef Stefan Rickmer träffades för ett liknande möte som mötet med Hans Andersson 
Recycling.  

● Ragn-Sells AB  
I mötet deltog ett stort säljteam från Ragn-Sells, bland annat Jens Rasch, som är chef för alla Key 
Account Managers på företaget samt Robin Ansered, som arbetar som Teamleader för Fastighet & 
Handel Stockholm. 

6.1.2 Intervjuer	med	representanter	från	fastighetsbolag	
● Hufvudstaden AB  

Hållbarhetschef Karl-Johan Wall träffades vid två tillfällen för att få Hufvudstadens synpunkter om 
avfallshanteringen och hur de tror att man ska behandla frågan.  

● Skandia Fastigheter AB  
Teknisk chef Henrik Pihlblad intervjuades via videosamtal för att diskutera deras syn på bra 
avfallshantering och hur man i kommersiella fastigheter kan bli bättre. 

● AMF Fastigheter  
Regelbundna möten med Hållbarhetscontroller Kenneth Allberg och Hållbarhetschef Michael Eskils. 
Dessa möten har bidragit stort till en ökad förståelse i ämnet. Erik Nylund, Säkerhets/Driftschef på 
AMF Fastigheter, har även intervjuats för att undersöka förslag på lösningar för en bättre 
avfallshantering i köpcentrum. 

6.1.3 Intervju	med	representant	från	kommunen	

• Stockholm Vatten och Avfall 

Projektledare Emelie Pålsson intervjuades för att diskutera definitioner av olika fraktioner samt vilka 
skyldigheter AE och fastighetsägare har gällande avfallshantering. 
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6.2 Studiebesök	
Studiebesöken har genomförts för att få en så tydlig och realistisk bild som möjligt av hur avfallet 
hanteras i de aktuella köpcentrumen. På Intervjuerna som gjordes tillsammans med olika AE och AMF 
Fastigheter presenterade entreprenörerna sina tjänster föredömligt och det verkade finnas få brister. 
Det var därför viktigt att följa upp hur den information som presenterades stämde överens med hur det 
i praktiken fungerar. 

6.2.1 Besök	i	köpcentrum	
● Gallerian i Stockholm 

Avfallet i Gallerian hanterades av en avfallsentreprenör som var stationerad på plats med ett 
övergripande ansvar. AE i Gallerian skötte inte bara hämtning av avfall och tömning av 
komprimatorer utan var stationerade vid miljöstationerna med en egen bemanningsstyrka. Lokalerna 
var undermåligt planerade för avfallshantering med en uppdelad miljöstation på 13 mindre miljörum 
utspridda över lokalen. Detta bidrog till att en större personalstyrka om cirka sju personer arbetade för 
AE. 

● MOOD Stockholm  
I detta köpcentrum gällde en liknande upphandling av avfallshanteringen som i Gallerian. 

● Fältöversten 
I Fältöversten var AE inte stationerad utan hanteringen där skedde genom tillsyn cirka två timmar om 
dagen. Entreprenören försåg fastigheten med komprimatorer och kärl i miljörummen samt skötte 
hämtningen av avfallet. Utöver det stod hyresgästen själv för att ta hand om sitt avfall och sortera det 
på rätt plats. I Fältöversten var miljöstationen placerad på en öppen yta i garaget och i anslutning till 
en allmän parkering. 
 

● Ringen - Ragn-Sells AB var avfallsentreprenör. 
Ringen hade ett liknande avtal med AE som i Fältöversten. 
 

● Bromma Blocks - Hans Andersson Recycling AB var avfallsentreprenör. 
Bromma Blocks hade en samlad miljöstation med sina två miljörum i direkt anslutning till lastkajen 
där komprimatorerna var placerade. Det var en stor skillnad i avfallshanteringen i deras nybyggda och 
välplanerade lokaler kontra de äldre köpcentrum som besöktes. AE förser med komprimatorer och kärl 
samt sköter hämtning av avfall. Ett annat företag inom Facility Management förser i sin tur 
miljöstationen med en mindre personalstyrka om cirka en till två personer vilka agerar som 
miljörumsvärdar.   
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7. Resultat	

7.1.1 Krympfilm	
För att öka återvinningsgraden måste hyresgästerna bli noggrannare vid sorteringen.  I rapporten har 
det nämnts att fraktionen måste vara rent sorterad för att avfallet inte ska klassas om till brännbart 
avfall eller hushållsavfall. Det är det huvudsakliga problemet till att det idag inte återvinns krympfilm 
från de köpcentrum som besökts. Ett stort problem är även att hyresgäster inte är tillräckligt upplysta 
kring hur återvinning av krympfilm ger ett ekonomiskt värde samt vilka positiva effekter det har på 
miljön. 
 
När sorteringen blir bättre måste det införskaffas komprimerande utrustning för materialet. Krympfilm 
kommer snabbt upp i stora volymer och väger väldigt lite. För att minska antalet transporter måste det 
komprimeras till högre densiteter. En stor komprimator är inte nödvändig då statistik från köpcentrum 
visar på att volymerna inte blir så stora. Som exempel hämtades det år 2016 strax över sju ton 
krympfilm från Fältöversten. [23] Den vikten talar för att det blir för få hämtningar för att försvara 
investeringen av en komprimator. Istället bör balpressar användas, då de kräver lägre volymer mellan 
varje tömning och tar upp mycket mindre yta än en komprimator. En balpress kostar omkring 75 000 
kronor att införskaffa vilket på lång sikt inte är en stor investering. [16] I och med att mjukplasten som 
balpressen behandlar har ett ekonomiskt värde och att antalet transporter minskar genom denna 
investering är det här ett inköp som rekommenderas. Inköpet ska dock i första hand ses som en 
investering för att uppnå bättre hållbarhet.  

7.1.2 Förslag	för	bättre	sortering	
- Utbildning 

Många avfallsentreprenörer påstår sig utbilda och informera hyresgästerna om avfallshanteringen i 
fastigheten. Men det bör ifrågasättas hur effektivt den informationen som sprids presenteras till 
kontoren och butikerna. Hyresgästerna måste vara medvetna om de ekonomiska och miljömässiga 
effekterna deras sortering bidrar med. Förutom AEs utbildning skulle ett alternativ kunna vara att 
fastighetsägaren samlar representanter från alla butiker och kontor i köpcentrumet på ett årligt möte. 
På det mötet presenteras statistik från avfallet i fastigheten och information om hur deras sortering 
gynnat miljön samt visat på positiva ekonomiska utfall. Det bör också tas upp vad man kan bli mycket 
bättre på och vilka krav som ställs på hyresgästerna framöver. 
 

- Fräschare och bättre utformade miljörum 
Många köpcentrum lider av platsbrist för att kunna ha ordentligt anpassade miljöstationer i 
fastigheterna. När fastigheter ägs på väldigt centrala ytor med höga kostnaderna per kvadratmeter 
ligger fokus på att hyra ut så stora ytor av fastigheten som möjligt. De ytor som är svårare att hyra ut 
blir istället ofta möjliga miljörum. Avfallet hamnar därför ofta i trånga och svåråtkomliga restytor. 
Många av fastigheterna som undersökts är äldre byggnader och på den tid de byggdes fanns inte 
samma krav för avfallshantering och därav projekterades inte avfallsutrymmen till den standard det 
idag kräver. Att det är trångt i miljörummen gör att det snabbt blir smutsigt och stökigt. När 
miljörummet är i ett sådant skick då en hyresgäst ska slänga sitt avfall tappar snabbt den personen 
känslan av ansvarstagande och risken för oacceptabel sortering ökar. I många av de köpcentrum som 
besökts är det svårt att genomföra byggtekniska förändringar för att skapa mer plats för 
avfallshanteringen. Det man kan lägga mer fokus på är att göra miljörummen trevligare ur ett 
arkitektoniskt perspektiv. Se till att det är rent och snyggt, det ska inte vara otrevligt att behöva gå och 
slänga sitt avfall.  
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Bilderna som följer visar exempel på trånga och smutsiga miljörum. Sorteringsanvisningarna är inte 
heller helt tydliga.  
 

 
Figur 2. Detta miljörum är ett kylrum för att det är mycket odörer där. Men vid besöket var aggregatet 
trasigt och det var vanlig rumstemperatur. Det är viktigt att tänkta på att det faktiskt är en arbetsmiljö 

för AE och att sådana förhållanden inte är acceptabelt. 
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Figur 3. Detta var ett trångt och dåligt utformat miljörum. Med sneda väggar kan det bli svårt att få 

anvisningarna på väggen tydligt riktat till rätt kärl. 
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Figur 4. Bilden visar ett fräscht och snyggt miljörum med komplett ordning och reda så när som på ett 
överfullt kärl. 
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Figur 5. Tydliga anvisningar visar vad som ska ligga i respektive kärl. Dock kan anvisningarna i detta 
rum bli bättre genom att ha mer realistiska bilder på vad som ska vara i kärlet. Det är sällan hyresgäster 
tar sig tiden att läsa noggrant. 
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7.1.3 Upphandling	
Vid upphandling av en avfallsentreprenör bör fastighetsägaren vara beredd att ställa hårdare krav. Ett 
av dessa krav måste vara på AEs ersättningsform. Som det ser ut idag kan AE gynnas ekonomiskt av 
att hyresgästerna sorterar fel. Detta beror på att om en fraktion inte är tillräckligt väl sorterad och 
klassas om till brännbart avfall blir priset för det avfallet dyrare. Det tillkommer även extra kostnader 
för den tiden AEs personal måste lägga ner på att gå igenom kärlen och hantera det avfall som hamnat 
fel. De kan på samma sätt tjäna på att hyresgästerna missköter renligheten i miljörummen, eftersom 
när miljörummen skräpas ner och missköts skapar det extra arbete till AE.  

Nedan följer en prislista på vad det kostar för en hyresgäst att lämna sitt avfall beroende på vilken 
fraktion det är. Denna prislista är tagen från en av AEs avtal med ett köpcentrum som besökts. 
Brännbart är klart och tydligt det dyrare av alternativen. 

Wellpapp 1,87 kr/kg 
Hushållsavfall 2,34 kr/kg 
Brännbart avfall 2,80 kr/kg 
Kontorspapper 2,04 kr/kg 
Krympfilm 2,28 kr/kg 
Metallförpackningar 2,14 kr/kg 
Glas färgade 2,34 kr/kg 
Glas ofärgade 2,34 kr/kg 
 
Å AEs sida är det meningen att tidsersättningen och det dyrare brännbara avfallet ska fungera som ett 
incitament för hyresgästen. På så sätt blir det dyrare för dem ifall de gör fel och att de ska inse att det 
finns pengar att spara ifall de sorterar rätt och håller rent och snyggt vid miljöstationerna. Men under 
studiebesöken har personal hos AE berättat att det ändå inte ger särskild påverkan på hyresgästernas 
beteende och motivation att sortera bättre. 

Detta incitament bör ifrågasättas eftersom det med stor sannolikhet påverkar AEs strävan att komma 
med nya förslag på lösningar. De tjänar mer pengar på att hyresgäster gör fel och blir på så sätt mindre 
drivande mot att hitta förbättringar. Denna prislista användes i det köpcentrum där det aldrig har 
skickats sorterad krympfilm vidare till återvinning. Personalen vid miljöstationen var snabba på att 
döma ut den fraktionen som otillräckligt sorterad och blev alltid omklassad till brännbart avfall. Det 
finns ett ekonomiskt resonemang för att göra det eftersom brännbart avfall kostar 2,80 kr/kg och 
sorterad krympfilm kostar 2,28 kr/kg för hyresgästen. 

AEs incitament måste stimulera mot ökad återvinningsgrad genom bättre sortering. Med finare 
fraktioner kan mer material förädlas och säljas vidare, vilket måste vara AEs huvudsakliga incitament. 
Därför bör fastighetsägaren vid en upphandling erbjuda ett fast pris för AEs tjänster som är baserat på 
de kvadratmeter de tar hand om. Att AE har inkomster för mer nedlagd tid är inget som gynnar 
utvecklingen ur återvinningssynpunkt. 

Att AE, på felaktiga grunder, kontinuerligt klassar om hushållsavfall till en fraktion som gör det 
möjligt för dem att hantera kommunens avfall är enligt SVA olagligt. Från fastighetsägarens sida är 
det därför viktigt att vid en framtida upphandling av AE helt ta bort möjligheten för detta beteende 
genom att inte godkänna fraktionen brännbart avfall. Både för att avfallet ska hanteras rätt enligt det 
kommunala monopolet men också för att det gör att avfallet hamnar i en lägre taxa som hushållsavfall.  
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Att i närtid komma fram till ett avtal där AE kan gå med på dessa krav är inget som kan tas helt för 
givet. Möjligheterna att ställa detta krav ökar betydligt om fastighetsägare går ihop tillsammans och 
sätter standarden för vad som gäller framöver. 

Skulle det vara så att det i nuläget inte går att fasa ut brännbart avfall är det viktigt att fastighetsägaren 
styr omfattningen av det. Det kan styras genom att AE får olika betalt beroende på hur stor procentuell 
del av hanterat avfall som är brännbart. På så vis kan det förhindras att AE drar nytta av att brännbart 
avfall bringar större inkomst för dem än vad de andra fraktionerna gör. 

Att AE klassar om avfall kan ses som brytande mot befintliga avtal. Det är vanligt att det i avtalen står 
att AEs åtaganden av avfall ska hanteras och återvinnas enligt kretsloppsprincipen och gällande lagar. 
I miljöbalken står detta i kretsloppsprincipen: ”Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att 
råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt. Det som utvinns ur naturen ska 
återanvändas, återvinnas eller bortskaffas på ett miljöriktigt sätt. I första hand ska förnyelsebara 
energikällor användas.” Det som i detta avsnitt presenterats om AEs verksamhet följer inte den 
principen. Det kan bli svårt att juridiskt bevisa hur det inte följs men det ger fastighetsägaren verktyg 
att ställa hårdare krav på AE. 

7.1.4 Matavfall	
För kontor och butiker är matavfall inte en vanligt förekommande fraktion men det råder ingen tvekan 
om att detta avfall uppstår. Det kan vara i form av fika, överbliven mat från luncher i personalrummet, 
personalfester eller från frukost. I de köpcentrum som besökts har det funnits utrymme för stora 
förbättringar gällande sortering av matavfall. I flera soprum fanns det inga bruna kärl för matavfall, 
vilket är en förutsättning för att kontor och butiker ska sortera sitt matavfall. Visserligen har butiker 
oftast liten ruljangs på personal över en dag och matavfallet som uppkommer där når inte särskilt stora 
volymer men möjligheten till att sortera sitt matavfall bör finnas. I kontor däremot, är det mer personal 
på plats och att de ska kunna sortera sitt matavfall skar vara en självklarhet. 
 
Det finns dock inget intresse från AE att införa det då SVA har monopol på matavfall. Det ställs heller 
inga krav på fastigheten om matavfallshantering, till skillnad från hushållsavfall, där fastigheter är 
skyldiga att ha ett abonnemang med SVA. AE sköter varken hämtningen av matavfallet eller 
återvinningsprocessen och genererar därför inga intäkter vid hantering av det. Därför är det upp till 
fastighetsägaren att ta kontakt med SVA för ett avtal om matavfallshantering.  
 
SVA kan hantera matavfallet för ett pris på 884 kronor per år exklusive moms. Förutsättningar som då 
gäller är att de förser beställaren med ett 140-liters-kärl och en affisch med instruktioner. Priset ovan 
är ett exempel från 2016 där man beräknat med 50 sorterande anställda per kärl och att det hämtas en 
gång i veckan. Det finns alltså ur ett ekonomiskt perspektiv inget som står i vägen för detta då priset 
för ett år, i detta exempel, inte ens når över 1000 kronor. Fastighetsägarens ansvar blir här att köpa in 
kompostpåsar, rengöra kärlet och informera hyresgästerna. Fastighetsägaren kan sedan överföra 
ansvaret på en avfallsentreprenör genom att köpa deras tjänster. [21] Vidare gäller det att hålla 
hyresgästerna informerade om kraven som ställs på det som sorteras. Det får inte följa med 
förpackningar, bestick, plastfolie, papper och annat som ofta gör maten sällskap. Uppfyller inte 
fraktionen kraven på hur ren den måste vara kommer det klassas som hushållsavfall och lämnas till 
förbränning. Det är inte bara ur ett hållbart perspektiv det kan ses som ett misslyckande utan det finns 
även ekonomiska skäl att sköta sorteringen ordentligt. SVAs avgift för hämtning av sorterat matavfall 
är 350 kronor per ton medan motsvarande för hushållsavfall är 620 kronor. [22] 
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Det är viktigt att delge kunskap om matavfall och hur man kan vara med och påverka miljön positivt 
endast genom att sortera bättre. Fem kilogram matavfall räcker exempelvis för att en personbil ska 
kunna köra nästan en mil. [21] Statistik från statistiska centralbyrån visar att mellan år 2010 och 2014 
ökade Sverige återvinningen med 20 % och att en väldigt viktig del av den ökningen berodde på 
matavfallet som blev till biogas. [10] Har fler personer denna typ av kunskap kommer motivationen 
för att källsortera med största sannolikhet öka. 
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8. Analys/slutsats	

8.1	Logistikproblem	
Logistiken är en punkt i avfallsfrågan som är väldigt viktig för att hanteringen ska hålla en god 
standard. I många av de köpcentrum som besöktes fanns det problem med för små miljörum. Många 
hyresgäster delade på samma miljörum och även restauranger, som i praktiken behöver helt egna 
miljörum, fick dela med andra. När miljörummen är små krävs det att det finns flera av dem och i 
gallerian där det fanns 13 miljörum blir det väldigt svårt att hålla rent och snyggt. Med så många 
miljörum i drift blir överblicken över avfallshanteringen försämrad vilket gör det svårt att spåra vem 
som sorterar fel. 
 
Bromma Blocks, som är ett nytt köpcentrum har en nybyggd avdelning för avfallshantering och därför 
bra förutsättningar till god logistik och det märktes skillnad på hur avfallshanteringen sköts. De hade 
två miljörum med stora ljusa ytor där avfall för hela köpcentrumet hanterades. AE kunde hålla god 
kontakt med hyresgästerna eftersom de inte behövde sköta flera olika utspridda miljörum. Detta bidrog 
också till att det blev lättare att hålla det rent och snyggt i miljörummen. Nedan följer bilder på 
miljörummen. 

 

Figur 6. Bra utrymme, renlighet och tillsyn visade på bättre sortering i detta miljörum. 
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Figur 7. Bromma blocks andra miljörum – ett kylrum för avfall från restauranger. Det var bättre ordning 
och renare än i alla andra miljörum för restauranger som besökts. 

En annan fördel som Bromma Blocks hade var att deras miljöstation och komprimatorer inte låg i 
garaget till skillnad från de centrala köpcentrumen som besöktes. Här låg miljöstationen inhägnat på 
baksidan av köpcentrumet och därför inte lika tillgängligt för dumpningar av externt avfall. 
Dumpningar från utomstående parter har nämligen varit ett stort problem i vissa centrala köpcentrum. 
I dessa låg miljöstationen i garaget, där det även fanns en allmän parkering, och vägen till 
miljöstationen var öppen för alla som besöker garaget. Vid kvällstid, när köpcentrumet stängt, sker det 
ofta att folk besöker garaget för att dumpa avfall vilket resulterar i större arbetsbelastning, fler 
blandade fraktioner och större kostnader då det blir fler hämtningar av avfallet. Att åstadkomma en 
långsiktigt hållbar förändring på avfallshanteringen i de centrala köpcentrumen är väldigt svårt så 
länge problem med logistiken inte åtgärdas. 
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8.2	Beteendefrågan	-	den	mänskliga	faktorn	
Det största återkommande problemet med att uppnå förbättringar med avfallshanteringen är hur 
beroende avfallskedjan är av att människan gör rätt för sig. Incitament kan presenteras, fraktioner 
göras tillgängliga och information spridas men slutligen gäller det att hyresgästen själv sorterar rätt för 
att kedjan ska fungera. Överlag tycks det finnas goda förutsättningar för att hyresgästerna ska kunna 
sortera sitt avfall korrekt. Det mänskliga beteendet är väldigt avgörande och tycks vara svårt att 
förändra och påverka långsiktigt. Åtgärder från AE och hyresvärden kan ge en tillfällig förbättring av 
hyresgästernas inställning men det återgår sedan snabbt till det ursprungliga beteendet. Detta är inte 
bara ett problem som stannar i köpcentrumen utan upplevs vara ett samhällsproblem. Samhället är 
idag mycket bättre på att hantera sitt avfall i sina egna bostäder. Men när det kommer till offentligt 
avfall eller avfall som upplevs vara någon annans problem tycks beteendet förändras till det sämre. Att 
flera hyresgäster delar på samma miljörum är en koppling till detta problem. I dessa fall delar 
butikerna på kostnaden för avfallet som uppstår i miljörummet och blir på så sätt beroende av 
varandra. [13] Om några butiker anstränger sig för att sortera rätt medan andra inte gör det kan den 
ansträngningen vara förgäves. Detta för att hyresgästen varken ekonomiskt eller kvalitetsmässigt kan 
se skillnad på hur deras sortering av avfallet bidrar till den slutliga fakturan. 
 
De butiker som har haft möjlighet att hantera sitt avfall vid egna miljöstationer har visat på ett annat 
beteende. Där var noggrannheten i sortering och hantering mycket större och det beror troligen på att 
dessa butiker har kunnat se en direkt koppling mellan sitt beteende och fakturan. I deras fall finns det 
ingen annan hyresgäst som kan påverka kvaliteten av avfallet. Brännbart har i dessa miljöstationer 
genererat lägre volymer då risken för exempelvis att kärlen klassas om till brännbart sjunker då det 
bara är en aktiv hyresgäst vid stationen. Därför är slutsatsen att kunna ge direkta kostnadsrapporter till 
hyresgästerna som i sin tur kan ge en konkret morot för att förbättra sina beteenden. Med tiden blir 
allmänheten allt mer måna om miljöfrågor och yngre generationer är mer medvetna om vikten att 
återvinna. På lång sikt är miljöeffekter ett incitament som kan utgöra en större roll men idag upplevs 
den miljömässiga ambitionen vara för svag och det är ekonomiska incitament som påverkar beteendet.  
 

8.3	Sortering	hos	källan	
Skandia Fastigheter har i sin fastighet Frölunda Torg använt tjänster från AE som innebär att de 
besöker hyresgästen på bestämda tider för att hämta deras avfall för att sedan transportera detta till 
miljöstationen. Fördelarna med detta är i teorin att felsortering ska kunna upptäckas redan vid källan. 
Skandia Fastigheter upplevde inte att detta kan utnyttjas i tillräckligt stor utsträckning. Problematiken 
uppstår dels i att avfallet som hämtas hos hyresgästerna är sorterade i svarta sopsäckar, vilket gör det 
svårt för AE att upptäcka felsortering. Det har också visat sig försämra möjligheterna att väga avfallet 
och därefter föra statistik. Därför är detta en tjänst som måste utvecklas för att fungera i praktiken. 
[18] 

8.4	Fastighetsägarens	involvering	
Avfallsfrågan är väldigt komplex och kommer vara svår att förändra på kort sikt. Det finns en 
överhängande okunskap kring hur avfallet ska hanteras både från hyresgäster och fastighetsägare. 
Tolkningen av situationen är i dagsläget att AE hittills har kunnat utnyttja hyresgästernas och 
fastighetsägarnas ointresse och okunskap till egen vinning och på så sätt haft möjlighet att kringgå den 
avfallshantering som det kommunala monopolet står för. Genom bättre involvering och samordning 
från fastighetsägarens sida kan förändringar göras möjliga. 
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9. Rekommendationer	
I detta kapitel presenteras punkter som inte har hunnit utredas på djupet men som kan vara intressanta 
för fastighetsägaren att gå vidare med. 

9.1 Representant	på	plats	
En problematik som har uppmärksammats är att fastighetsägaren generellt har för lite direkt insyn i 
hur avfallshanteringen fungerar och sköts. För att öka återvinningen underlättar det ifall 
fastighetsägaren involveras mer i avfallshanteringen på plats. En lösning kan vara att ha en 
representant från fastighetsägaren som har ett samordningsansvar mellan hyresgäst, avfallsentreprenör 
och fastighetsägare. Denna representant kan driva frågor och problem i det dagliga arbetet framåt. De 
mål AMF Fastigheter sätter upp för avfallshanteringen i köpcentrum kan då kontinuerligt följas upp av 
den ansvariga. Istället för att vid upphandling av en AE överlåta allt ansvar hos dem kan ett samarbete 
inledas och genom ständig kommunikation kan parterna hållas uppdaterade om olika problem, 
möjligheter till förbättring och annan viktig information. Rekommendationen är att ha en representant 
på varje köpcentrum eftersom varje fastighet är annorlunda från den andra och att det skulle vara en 
tjänst som kräver mycket tid och arbete. Ifall denna lösning kräver för mycket personalkostnader bör 
det åtminstone finnas en representant som har ett översiktligt ansvar för avfallshanteringen i några 
köpcentrum. 

9.2 Motivera	hyresgäster	
Att hitta nya sätt att motivera hyresgästerna är svårt. Som det ser ut idag berörs inte hyresgästen 
märkbart mycket när de sorterar fel. De förhöjda kostnader som uppkommer vid felsortering från deras 
sida är marginella med tanke på de höga hyror de generellt redan har. Att exempelvis anordna 
tävlingar i fastigheten där hyresgästerna får möjlighet att se vem som har den bästa avfallshanteringen 
är något som skulle kunna bidra till ökad vilja att prestera, inte bara arbetarna själva utan det kan 
också finnas intresse för företaget. Detta är ett tillvägagångssätt som kan få hyresgästerna att förstå att 
de kan använda en god återvinning till sin fördel och inte bara se det som ökade kostnader och nedlagd 
tid. 

9.3 Inför	byggprojekt	
För framtida byggprojekt rekommenderas att planera utrymmen för avfallshantering noggrant. Färre, 
sammanlänkade miljörum med större yta är att föredra framför flera utspridda. Det är bra att ha 
komprimatorer i närheten av miljörummen. Bromma Blocks är hittills det bästa exemplet av de 
köpcentrum som besökts och från det kan inspiration hämtas. Det är också viktigt att bygga så att 
allmän parkering är avskild från miljöstationen så att avfall inte kan dumpas från utomstående. 
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