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I 
 

Sammanfattning 

Sedan Nacka golfklubb införde källsortering år 2003 har golfklubben funderat över hur 

deras sortering och avfallshantering egentligen fungerar. I samband med den 

miljöcertifiering golfklubben ansökt om att få via Golf Environment Organization (GEO) 

skall ett flertal områden på golfklubben ses över, varav avfallshanteringen är ett av dessa 

områden.  

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Nacka golfklubb idag avfallshanterar 

och ta fram ett underlag för den certifiering golfklubben ansökt om inom det givna 

området. Underlaget för certifieringen ska baseras på certifieringens krav och rutiner för 

förbättring ska baseras på kunskap, hantering samt minimering. De metoder som 

använts är litteraturstudier, intervjuer, studiebesök samt en analys utifrån Sustainable 

Development Records (SDR).  

 

Resultatet av SDR gav en generell bild av golfklubbens effektivitet, sparsamhet och 

marginal. Genom SDR kan golfklubben i framtiden fortsätta att mäta och jämföra sina 

resultat för att se om verksamheten går mot en mer hållbar utveckling och 

avfallshantering men för att göra detta måste en grundligare undersökning i framtiden 

genomföras i samband med en avfallsrevision.   

 

Utifrån det rutiner golfklubben har rekommenderas ett flertal förändringar för att 

golfklubben ska få en bättre standard inom sin avfallshantering. Hushållsavfallet som 

verkstaden och golfspelarna genererar bör hämtas av kommunen och genom att 

kommunen hämtar det brännbara avfallet från golfklubben kan en kostnadsbesparing fås. 

Om kansliet börjar kompostera sitt organiska hushållsavfall, kan ytterligare en 

kostnadsbesparing erhållas av golfklubben. Rutiner och miljöavtal med restaurangen bör 

införas för att golfklubben ska kunna kräva att restaurangägaren följer golfklubbens 

miljöpolicy samt bör hela verksamheten införa rutiner för städning och inventering av 

alla avfallsutrymmen. Genom detta uppstår inga olägenheter för människors hälsa och 

miljö samt får golfklubben en bättre avfallshantering som kontinuerligt ses över. 

Golfklubben rekommenderas även att se till att det källsorterade avfall hämtas från 

miljöstationen av certifierad återvinnare för att se till att det avfall som genereras 

hanteras utifrån avfallshierarkin och GEO certifieringens krav som innebär att mängden 

avfall till förbränning och deponering bör minimeras.  

 

Nyckelord: Avfall, Avfallshantering, Golf, Källsortering, Sustainable Development Record, 

Golf Environment Organization. 
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Abstract  

Nacka golf club started to separate their waste in 2003, and since the golf club introduce 

waste management they have been wondering how their sorting of waste actually works. 

In connection with the environmental certification that the golf club has applied for 

through the Golf Environment Organization (GEO), a number of areas will be reviewed, 

and waste management is one of those areas. 

  

The purpose of the study is to investigate how Nacka golf club is handling their waste 

today and create a data basis for the certification within the assigned area. The data for 

the certification will be based on the certification requirements and the routines for 

improvements will be based on knowledge, management and waste minimization. The 

methods used in the study are literature studies; interviews, study visits, and an analysis 

based Sustainable development records (SDR). 

  

The results of the SDR analysis gave a general picture of the golf club's efficiency, 

economy and margin. By using SDR in the future the golf club can continue to measure 

and compare the results to see if the golf club is moving towards a more sustainable 

development and a better management of waste, but to do this a closer examination of 

the waste needs to be carried out in future through a waste audit.  

  

Based on how the golf club is handling the waste today a number of recommendations 

have been presented to get a better standard in their waste management. The 

household waste from the maintenance area and golfers should be retrieved by the 

municipality because if the municipality collects the golf clubs combustible waste a cost 

saving is achievable. If the clubhouse starts to compost their organic household waste an 

additional cost savings is also possible for the golf club to collect.  

  

Routines and environmental agreements should be assigned with the restaurant and by 

that the golf can require that the owner of the restaurant follows the golf club's 

environmental policies.  The entire golf club should set up routines for cleaning and 

inventory all waste areas continually. If the golf club implements the recommendation no 

harm to health and the environment will occur and the golf club will get a better waste 

management that is continuously reviewed. The golf club is also recommended to 

ensure that the sorted waste is collected from the environmental station by authorized 

recycler to ensure that the waste that is generated will be handled in the best possible 

way according to the waste hierarchy and according to the GEO certification 

requirements, which means that the amount of waste for incineration and landfills 

should be minimized. 

 

 

Key words: Waste, Waste management, Golf, separation, Sustainable Development 

Record, Golf Environment Organization. 
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Förord 

Denna rapport utgör en del av min examen på KTH för Design och Produktframtagning 

med inriktningen Industriell ekologi. Arbetet motsvarar 30 högskolepoäng och har 

utförts mellan februari till juli i Stockholm år 2011. Handledare på Industriell ekologi var 

Monika Olsson, som även är min examinator. Uppdragsgivare för examensarbetet är 

Nacka golfklubb och handledare på golfklubben var Roine Fredriksson.  

 

Rapporten beskriver Nacka golfklubbs avfallshantering och analyserar hur hanteringen i 

framtiden kan förbättras. Ett antal rekommendationer för golfklubbens avfallshantering 

togs fram och min förhoppning är att dessa rekommendationer kommer till användning 

för golfklubbens fortsatta arbete för en mer hållbar avfallshantering. 

 

Tack till de som direkt eller indirekt var delaktiga i detta examensarbete. Ett speciellt tack 

vill ges till Roine Fredriksson och Jonas Liljeblad för stöd och råd ute på Nacka golfklubb 

samt till Monika Olsson för bra handledning när det har behövts. Tack även till Fredrik 

Burlin, studiekamrat, som har agerat bollplank och hjälpt mig i den mån han har kunnat. 

Från undersökning av andra golfklubbar vill jag speciellt tacka Stig Persson och Jan 

Strömblad som tog sig tid att besvara mina frågor kring deras avfallshantering. Jag vill 

dessutom tacka Anna Gyllander och Lars Hellman på Nacka golfklubb samt Anna 

Janackovic på Sita och Jonas Ström på Apelns för ett gott bemötande. Tack även till 

Anette Adolfsson på Nacka kommun för god information. 

 

Stockholm i augusti år 2011 

 

Fia Sandgren Lundmark 

Kungliga Tekniska Högskolan 
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1. Inledning 

De senaste åren har många positiva förändringar skett inom golfsporten, varav det flesta 

förändringar är inom miljöområdet. Enligt Svenska Golfförbundet (SGF) är miljöarbetet 

ett av golfens viktigaste verktyg för att: (1) vinna en större acceptans i samhället och (2) 

ge golfen en möjlighet att utvecklas (Strandberg, 2005). Enligt Strandberg (2005) måste 

golfen ta ett större ansvar för att uppnå en hållbar samhällsutveckling, varav en hållbar 

utveckling inom golfen skapas främst genom kunskap om naturen och samhället samt 

genom en förståelse av folks attityder och hur dessa attityder kan förändras. Enligt 

Strandberg (2005) är det viktigt med utbildning, information och rådgivning för att kunna 

kommunicera kunskap och skapa engagemang som i sin tur kan förändrar människors 

beteende.  

 

Attityden kring Nacka golfklubbs avfallshantering anses god bland personal men i 

samband med den miljöcertifieringen golfklubben har ansökt om till Golf Environment 

Organization (GEO) har personalen på Nacka golfklubb börjat funderat över hur 

golfklubbens källsortering egentligen fungerar? Källsorterar golfklubben för mycket eller 

för lite och vad behöver golfklubben förbättra för att upprätthålla en god standard inom 

sin avfallshantering? Trots att golfklubben anser att nyttan med återvinning är tydlig och 

till viss del självklar, finns det ändå en osäkerhet bland personalen kring återvinning och 

hur deras hantering påverkar samhället. I regeringens utredning ”Resurs i retur” från år 

2001 konstaterades det att återvinning av förpackningar sparar både energi och material, 

vilket i sin tur skapar samhället miljövinster (Stockholms stad, 2009).  

 

En miljöcertifiering enligt GEO betyder att golfklubben uppfyller de lagkrav som finns och 

är ett sätt att fastställa att miljöarbetet på golfklubben sköts på ett korrekt sätt och 

denna rapport ska främst ge Nacka golfklubben ett underlag kring golfklubbens 

avfallshantering och hur det ska arbeta för att bli GEO certifierade. Rapporten ska ge 

personalen en större förståelse kring det avfall som genereras och hur det bör hanteras 

och behandlas enligt lagar och krav.  
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2. Mål och metoder 

Under nedanstående kapitel presenteras examensarbetets syfte, mål och avgränsningar 

samt vilka arbetsmetoder som använts under arbetets gång.  

2.1 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Nacka golfklubb idag hanterar sitt avfall 

och ta fram ett underlag för den GEO certifieringen golfklubben ansökt om inom det 

givna området. Det underlag som ska tas fram ska baseras på GEO certifieringens krav 

och rutiner ska baseras på kunskap, hantering samt minimering. För att uppnå följande 

mål ska nedanstående frågeställningar besvaras: 

 

1) Hur sorterar Nacka golfklubb sitt avfall och hur ser rutinerna ut? 

2) Vad för avfall genereras och hur mycket avfall genererar golfklubben?  

3) Hur behandlas avfallet efter att det har lämnat golfklubben? 

4) Kan avfallet minimeras? 

5) Vilka krav ställer GEO, miljölagar, avtal och kommunen på golfklubben? 

6) Vad är bra, vad är dåligt, vad kan förbättras inom golfklubbens avfallshantering 

och sortering? 

7) Är det lönsamt för golfklubben att idag sortera avfallet utifrån ekonomiska och 

miljömässiga aspekter? 

8) Vad är bäst utifrån samhällets perspektiv och utifrån golfklubbens perspektiv 

angående avfallshanteringen? Skiljer det sig åt? 

9) Hur hanterar andra GEO certifierade golfklubbar sitt avfall? 

10) Vilka rutiner och rekommendationer bör golfklubben införa för att möta 

samhällets och GEO certifieringens krav? 

2.2 Omfattningar och avgränsningar 

Endast avfall som Nacka golfklubb genererar från verkstad, restaurang, kansli och 

golfbana analyseras och behandlas i denna rapport. Avloppsvatten benämns under 

avfallsområdet för GEO men kommer inte att hanteras i denna rapport och är därmed 

inte inkluderad i det rutiner som sätts upp för golfklubben. 

 

Arbetet genomfördes under 4 månader i början av år 2011 och tar hänsyn till den mängd 

avfall som golfklubben uppskattas generera under ett år. Vid beräkningar och 

uppskattningar har statistik från år 2010 använts. 

2.3 Metoder 

Nedan presenteras det metoder som använts under examensarbetets gång. Metoderna 

presenteras i den ordning det utfördes. Bakgrunden till SDR presenteras under detta 

kapitel, men analysens genomförande presenteras i kapitel 12. 
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2.3.1 Informationssökning 

Informationssökningen utfördes under examensarbetets första del men även löpande 

under hela examensarbetet. Information hämtades från vetenskapliga rapporter samt via 

hemsidor på Internet. Den information som fanns låg till grund för det resterande arbete 

som genomfördes via intervjuer, studiebesök, beräkningar och analyser. 

2.3.2 Intervjuteknik 

Intervjuer med det anställda skedde på Nacka golfklubben samt hos Ljunghusens GK och 

Forsgårdens GK. Kristianstads GK intervjuades inte då golfklubben erhöll sin certifiering i 

slutet av april, när undersökningen av de andra golfklubbarna redan hade genomförts. 

Den intervjuteknik som användes med det anställda på Nacka golfklubb var intervjuer via 

förbestämda frågor, se bilaga 1. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor vid behov. 

Dessa frågor utformades efter det svar som gavs av den som tillfrågades. De intervjuer 

som utfördes med andra golfklubbar, utfördes främst via mejl, där ett antal förbestämda 

frågor ställdes, se bilaga 2. De intervjuade besvarade frågorna via mejl och 

kompletteringar, om så behövdes, gjordes via telefon, men endast med Forsgårdens GK 

behövdes komplettering.  

 

För att ta reda på vad som händer med golfklubbens avfall och vad kostnaderna för 

golfklubben är, intervjuades entreprenörer som golfklubben under år 2010 anlitat. 

Avfallsentreprenörerna samt Nacka kommun kontaktades via mejl och telefon. Frågorna 

formulerades kring hantering och kostnad. Jonas Ström på Apelns, kontaktades för besök 

på golfklubben och besöket gjordes främst för att se över vilka tjänster för förbättring 

Apelns kan erbjuda golfklubben. 

2.3.3 Studiebesök 

Hos SITA på Kovik gjordes ett studiebesök i samråd med Anna Janackovic som är 

avdelningschef. En företagspresentation utfördes av Anna Janackovic följt av en rundtur 

på anläggningen med tillhörande ansvarig personal. På studiebesöket var även Roine 

Fredriksson från Nacka golfklubb närvarande.  

2.3.4 Beräkningar och uppskattningar 

Det avfall som inte fanns statistik eller mätningar på uppskattades via beräkningar. Avfall 

från kansli (hushållsavfall) och verkstad (hushållsavfall och komposterbart avfall) 

samlades in under en vecka och vägdes. Utifrån avfallets mängd uppskattades 

avfallsmängd/person från respektive verksamhet. Denna faktor användes för att 

uppskatta verksamheternas totala avfallsmängd under ett år, se bilaga 3 för 

avfallsmängder och bilaga 4 för beräkningar. Mängd komposterbart avfall från golfbanan 

kunde inte uppskattas då golfbanan under undersökningstillfället var stängd. 
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Statistik för restaurangen fanns inte att erhålla, vilket gjorde att en uppskattning av 

avfallet fick genomföras. Beräkningar genomfördes utifrån det kärl kommunen 

tillhandahåller samt med hjälp av genomsnittlig volymvikt för normalblött matavfall, 

hämtat från Avfall Sverige och den generella avfallsmängden som genereras per portion 

på en restaurang, hämtat från RVF utveckling. 

2.3.5 Kostnadsanalys 

En kostnadsanalys genomfördes för att se om golfklubben kunde göra några 

kostnadsbesparingar genom att förändra deras avfallshantering. En beräkning av 

golfklubbens container för brännbart avfall gjordes och jämfördes med om avfallet 

istället hämtades av kommunen. Även en kostnadsberäkning av avfall från miljöstationen 

genomfördes för att beräkna om det var en stor kostnadsmässig skillnad för golfklubben 

att få avfallet hämtat av en entreprenör i jämförelse med att lämna avfallet på Koviks 

avfallsanläggning. 

2.3.6 Sustainable development record 

Sustainable development record (SDR) användes för att analysera om verksamheten är 

hållbar eller går mot en mer hållbar utveckling. För att påstå att en aktivitet likt 

golfklubbens avfallshantering är hållbar måste hänsyn till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter tas i beaktande och genom att använda Sustainable development 

record (SDR) kan golfklubben inkludera dessa aspekter i framtida analyser (Nilsson och 

Bergström, 1995). Vid en analys av SDR jämförs antingen resultaten med tidigare år inom 

verksamheten eller via en jämförelse med andra verksamheter. Vid jämförelse med 

andra verksamheter bör dock verksamheterna vara jämbördiga för att analysen ska bli 

korrekt. I Kapitel 12 jämfördes Nacka golfklubbs resultat med Clear Lake Golf Court 

(McCartney, 2003) och med restaurang på Stockholms universitet (Nilson, 1998). Detta 

gjordes för att visa hur Nacka golfklubb i framtiden kan använda SDR för att analysera 

golfklubbens verksamhet och hur siffrorna kan tolkas. 

 

Bakgrund 

Modellen som SDR metoden är uppbyggd kring omfattar tre delar; (1) resursbas; (2) 

system och (3) service, se Figur 1 nedan (Nilsson och Bergström, 1995, och Nilsson, 

1998). 

 

Figur 1. Modell över SDR (Nilsson, 1998). 

 

  

Service 
System 

(Verksamhet) 
Resursbas 

Produktionsflöde 

(Materiella & Immateriella) 

Värdesflöde 

(Immateriella) 
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Tjänster eller service är den tillfredsställda upplevelsen som fås när önskemålen är 

uppfyllda, tjänster är således produkter av systemet (Nilsson och Bergström, 1995). 

Resursbasen består av finansiella, miljömässiga och sociala resurser, vilka är en 

förutsättning för att systemet ska fungera (Nilsson och Bergström, 1995, och Nilsson, 

1998). Systemet är verksamheten och eftersom en verksamhet kan generera olika typer 

av tjänster är det viktigt att hålla reda på immateriella och materiella flöden. 

Immateriella flöden är exempelvis glädje och kunskap och materiella flöden är 

exempelvis vatten och avfall. Det produktionsflöde som sker sammanlänkar resursbasen 

med verksamheten och är till för att hålla reda på verksamhetens resurser (Nilsson, 

1998). 

 

För utförandet i SDR används tre viktiga nyckeltal; (1) effektivitet; (2) sparsamhet och (3) 

marginal. Indikatorerna definieras som relationen mellan SDR:s tre olika delar, se Figur 2 

nedan (Nilsson och Bergström, 1995, och Nilsson, 1998). 

 
Figur 2. Visar hur effektivitet, sparsamhet och marginal är kopplad till SDR modellens tre 

delar (Nilsson, 1998). 

Nyckeltalen definieras enligt ekvation 1 till 3 nedan (Nilsson, 1998). 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐸𝑡𝑡 𝑚å𝑡𝑡 𝑝å 𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑

𝐸𝑡𝑡 𝑚å𝑡𝑡 𝑝å 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛
       (1) 

𝑆𝑝𝑎𝑟𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 =
𝐸𝑡𝑡 𝑚å𝑡𝑡 𝑝å 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛

𝐸𝑡𝑡 𝑚å𝑡𝑡 𝑝å 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡
       (2) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝐸𝑡𝑡 𝑚å𝑡𝑡 𝑝å 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡

𝐸𝑡𝑡 𝑚å𝑡𝑡 𝑝å 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑏𝑎𝑠𝑒𝑛 
        (3) 

 

Tidigare har SDR använts i ett antal svenska företag och kommuner. Exempelvis har 

metoden använts för att undersöka restaurangen på Stockholms universitet (Nilsson, 

1998) och på fem svenska vattenanläggningar (Nilsson och Bergstöm, 1995). Enligt 

undersökningarna har det visat att SDR fungerar som en väckarklocka samt som en 

språngbräda för nya tankar och tekniska innovationer.  Enligt Nilsson och Bergstöm 

(1995) är den största fördelen med SDR att den förbättrar kommunikationen mellan olika 

intressegrupper. 

Service System Resursbas 

Produktionsflöde 

 

Marginal 

 

Sparsamhet 

 

 

Effektivitet 
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Nyckeltal 

Nyckeltalen i SDR ska ta fram relevant information från databasen och anpassa 

informationen till det format som krävs. Ett viktigt kriterium, enligt SDR, är att nyckeltalet 

bör byggas som en kvot med täljare och nämnare (Nilsson och Bergström, 1995). 

Nyckeltalen används för att besvara följande frågor: 

 

1) Kommer verksamheten närmare sina övergripande mål? (Effektivitet) 

2) Är verksamheten sparsam med sina resurser? (Sparsamhet) 

3) Kan resursbasen upprätthålla verksamheten på lång sikt? (Marginal) 

 

Vid början av en SDR analysen är det viktigt att identifiera vilka indikatorer verksamheten 

har. En indikator kan exempelvis vara antal gäster eller antal mål mat som restaurangen 

serverar (Nilsson, 1998).  

3. Bakgrundsbeskrivning av Nacka golfklubb 

I följande kapitel beskrivs golfklubbens verksamhet samt vilka drivkrafter golfklubben har, 

både för att certifiering enligt GEO och för att förbättra avfallshanteringen. 

3.1 Verksamheten 

Nacka golfklubb ligger mellan Nacka och Värmdö kommun, i Nacka naturreservat 

(Fredriksson, 2003). Naturreservatet gör att golfklubben måste ta större hänsyn till natur 

och djurliv i jämförelse med andra golfklubbar. År 1989 bildades Nacka golfklubb men 

det första 9 hålen stod klara först sex år senare. Åtta år efter golfklubben bildats, år 1997, 

invigdes golfbanans 18-hålsbana. Klubbhuset, som ligger direkt till vänster vid 

golfklubbens infart, invigdes i maj år 1999 (Fredriksson, 2003), se Figur 3 nedan.  

 

Figur 3. Nacka golfklubb med klubbhus. 

 

I klubbhuset finns, reception, golfshop, huvudkontor samt restaurang. Intill klubbhuset, i 

separat byggnad, finns omklädningsrum för både herrar och damer samt ett förråd. 

Golfklubben hyr ut restaurangen och från och med 1 maj år 2011 är det Nilssons Kitchen 

AB som har ansvaret för både restaurangen och den kioskverksamhet som finns ute på 

golfbanan vid hål 10.  
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Klubben ägs till 100 procent av medlemmarna (Fredriksson, 2003) och idag har 

golfklubben cirka 1200 medlemmar, varav 160 nya medlemmar togs in under år 2010. 

Målsättningen för golfklubben är att bedriva en golfverksamhet som ska erbjuda 

medlemmar och gästspelare en väl fungerande golfanläggning av hög klass (Fredriksson, 

2003). Golfklubbens anställda arbetar året om på anläggningen men för medlemmarna 

är golfbanan endast öppen för golfspel mellan v 17 – v 45, öppettiderna varierar dock 

beroende på väder. Under sommarhalvåret är tillgängligheten för allmänheten 

begränsad för annan verksamhet men under den tid då golfbanan är stängd utnyttjas 

området för promenader och skidåkning av allmänheten (Fredriksson, 2003).  

 

Organisation på golfklubben består av medlemmarna/stämman. Under medlemmarna 

sitter en ideellt arbetande styrelse, se Figur 4 nedan. Nacka golfklubb har idag sex 

heltidsanställda och två deltidsanställd. År 2010 bildade golfklubben en miljökommitté 

som idag består av tre medlemmar. Ansvaret för miljöarbetet ligger hos alla på 

golfklubben men arbetsmiljöansvaret är delegerat till banchefen, som idag också är 

medlem i golfklubbens miljökommitté. 

 
Figur 4. Nacka golfklubbs organisation och uppbyggnad år 2011. 

Kansli 

Kansliet består av den administrativa verksamheten i klubbhuset med huvudkontor, 

reception och golfshop. Den huvudsakliga sysselsättningen är diverse kontorsarbete som 

ekonomi, bokning av kurser samt mottagning av medlemmar via mejl, reception och 

telefon. Kansliet har även golfshopen som sitt huvudansvar. I dag arbetar två personer på 

heltid och under högsäsongen tar golfklubben in tre säsongsarbetare. 

 

  

Stämma 

Styrelsen 

Klubbchef 

Administration Pro Restaurang 

Reception 

Greenkeeper 

Mekaniker Personal 
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Restaurang 

Restaurangen ligger i huvudbyggnaden intill kansliet och har idag tillstånd för 60 

personer. Från 1 maj år 2011 har Nilssons Kitchen AB ansvaret över restaurangen. Under 

år 2007 till 2010 var det restaurangen Et Tu Tre AB som ansvarade för verksamheten. 

Utöver golfklubbens restaurang har restaurangägaren även ett ansvar över den kiosk som 

finns ute på golfbanan. Det administrativa arbetet samt att anställa och teckna avtal med 

kommunen för hämtning av hushållsavfall/matavfall sköter restaurangägaren på egen 

hand. Restaurangen har öppet mellan v 18 – v 41 och är öppen för allmänheten. Under 

år 2010 uppskattar golfklubben att det i genomsnitt serverades mat till 30 gäster om 

dagen på restaurangen. 

 

Golfbanans verkstadsområde 

Golfbanans verkstadsområde ligger cirka 100 meter från klubbhuset. Intill verkstaden 

finns ett kontor och ett uppehållsrum/lunchrum för personalen. Verkstadsområdet är till 

för förvaring av maskiner samt verkstad och underhåll för det maskiner som används ute 

på golfklubben. I verkstadsområdet arbetar idag fyra personer på heltid och två person 

på deltid. Under sommarhalvåret anställer golfklubben cirka 5 personer för 

säsongsarbete. Banchefen på golfklubben har huvudansvaret över golfbanan och dess 

verksamhet. Den huvudsakliga sysselsättningen för det anställda på verkstaden är 

grönyteskötsel, rensning av närområden av sly, trädgårdsmästeri och verkstad men även 

en del administrationsarbete sker på verkstaden. 

 

Golfbana 

Golfbanan består av 18 hål och har en totalyta på 46 ha varav 23 ha består av 

grönområden som behöver skötsel i form av klippning och gödsling, se Figur 5 nedan.  

 

 

Figur 5. Ritning över Nacka golfklubbs golfbana (Nacka golfklubb, 2011a)  

 

Området arrenderas från Nacka kommun och JM. Golfbanan har i snitt 70 procent 

beläggning på sina 240 starttider/dag, detta resulterar i att cirka 170 spelare är ute på 

golfbanan/dag. Under en vecka spelar i snitt över 1100 personer på golfklubben. 



15 
 

3.2 Miljöstrategi 

Nacka golfklubbs strävan i sin miljöpolicy är att belasta miljön så lite som möjligt (Nacka 

golfklubb, 2011b). För att uppnå deras miljöpolicy arbetar golfklubben med förbättringar 

och förebyggande åtgärder genom att (1) uppfylla lagar och krav, (2) kontinuerligt 

identifiera och minska riskerna för ohälsa och olyckor, (3) sträva efter att minska avfallets 

mängd, luftföroreningar och föroreningar till vatten och mark, (4) förebygga 

miljöpåverkan genom att hushålla med energi och råvaror, (5) fortlöpande informera 

medlemmar, gäster och allmänhet samt (6) utbilda personalen i golfklubbens miljöarbete 

(Nacka golfklubb, 2011b). 

3.3 Drivkrafter 

Nacka golfklubbs drivkrafter togs fram i samband med den attityd och rutinundersökning 

som gjordes med det anställda, se bilaga 1. Drivkrafterna delades in i; avfallshantering 

och certifiering enligt GEO.  

3.3.1 Drivkrafter för bättre avfallshantering 

Det drivkrafter Nacka golfklubb har för att förbättra deras avfallshantering är: 

 

• Ambitionen att vara duktig 

• Använda lite resurser 

• Vara ett gott föredöme för medlemmarna 

• Upprätthålla det miljöarbete som verksamheten en gång skapat 

• Följa lagar och bestämmelser 

3.3.2 Drivkrafter för GEO certifiering 

Det drivkrafter Nacka golfklubb har för att certifiera sig enligt GEO är: 

 

• Att säkerhetsställa att miljöarbetet sköts korrekt genom utomstående krav 

• Följa upp det arbete som påbörjats 

• Upprätthålla en bra miljöpolicy  

• Skapa bra publicitet 

• Göra ett bra miljöarbete 

• Att genom struktur se hur förbättringar kan nås 

 

Golfklubben ser en ekonomisk vinning i att arbeta på ett mer miljömässigt sätt som GEO 

kräver och förhoppningen är att GEO ska hjälpa golfklubben att få en kontinuitet i sitt 

miljöarbete samt i framtiden ge ett kunskapsutbyte med andra golfklubbar. 
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4. Golf Environment Organisation (GEO) 

Golf Environment organisation (GEO) är en golforganisation som tagit fram en 

miljöstandard gällande golfanläggningar. I världen finns det idag upptill 37 stycken 

golfklubbar som innehar ett GEO certifikat varav cirka 30 stycken finns i Europa (GEO, 

2011b). I Sverige finns det tre golfklubbar som är certifierade, Ljunghusens GK, 

Forsgården GK och Kristianstads GK (GEO, 2011b) och cirka 10 svenska golfklubbar, 

inklusive Nacka Golfklubb, står idag registrerade för att bli GEO certifierade. 

 

Certifieringen innefattar sju områden, varav varje område har ett flertal skall-krav och 

bör-krav. Skall-kraven måste uppfyllas medan bör-kraven förväntas uppfyllas men är inte 

ett krav för att bli certifierad. För att golfklubben ska få behålla sin GEO certifiering gäller 

det att golfklubben upprätthåller det arbete som åtagits vid certifieringens början samt 

kontinuerligt fortsätter arbeta mot förbättringar (Edman, 2011). En ny revision av GEO 

görs vart tredje år och vid revisionen ska golfklubben redovisa vad som gjorts under det 

senaste tre åren samt vad golfklubben förväntas göra i framtiden (Edman, 2011).  

 

En certifiering enligt GEO betyder att golfklubben uppfyller de lagkrav som finns och är 

därmed ett sätt att fastställa att miljöarbetet sköts på ett korrekt sätt. Inom GEO en 

öppenhet vilket innebär att vad som görs inom golfklubben är öppet för allmänheten att 

ta del av (Edman, 2011). De investeringar GEO kräver av golfklubben är; engagemang, 

utbildning, arbetstid, utrustning samt avgifter (Edman, 2011). Det vinster golfklubbar i 

gengäld får är; god miljö, bättre ekonomi, sponsorer, publicitet, dokument på att lagar 

och restriktioner följs samt möjligheten att ligga steget före i miljöarbetet (Edman, 2011).  

5. Avfall 

Begreppet avfall har ett flertal definitioner beroende på vad som anses vara avfall. Avfall 

kan definieras efter avfallets ursprung eller innehåll och sammansättning. Enligt 

miljöbalken (SFS 1998:808) anses hantering av avfall som en verksamhet eller en åtgärd 

som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. 
 

Den allmänna definitionen av avfall är enligt kap 15. 1 § i miljöbalken (SFS 1998:808).  

 

”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och 

som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” 

 

Inom begreppet avfall finns olika sorters avfall. För att avfallet ska hanteras rätt är det 

viktigt att veta vilket sorts avfall som ska hanteras. Hushållsavfall är det avfall vars 

definition är svårast att definiera, vilket Naturvårdsverket har uppmärksammat genom 

att tillhandahålla en vägledning av definitionen av hushållsavfall (Naturvårdsverket, 

2008).  
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5.1 Vem gör vad? 

Inom området avfall har olika organisationer och verksamheter olika sorters ansvar.  

Enligt naturvårdsverket har alla som ger upphov till avfall en skyldighet att se till att 

avfallet hanteras enligt det lagar som finns (Naturvårdsverket, 2011a). Det är 

avfallsinnehavaren som bestämmer hanteringen av det avfall som inte omfattas av 

kommunen eller producentansvaret.  

5.2 Varför källsortera? 

Vårt avfall kan innehålla farliga och värdefulla ämnen, vilket gör det viktigt att avfallet tas 

om hand på ett säkert sätt för att skydda människor och miljö. Under hänsynsreglerna, 

kap 2. 5 § i miljöbalken (SFS 1998:808) står det; 

 

”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och 

energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.” 

 

Detta innebär att det är företagets ansvar att se till att det avfallet som genereras av 

verksamheten hanteras på ett korrekt sätt som gör att återvinning eller återanvändning 

är möjlig. Källsortering är ett sätt för verksamhet att följa lagen och ett sätt att börja 

hantera sitt avfall på ett mer ansvarsfullt, korrekt och miljömässigt sätt. 

5.2.1 Miljömål 

Sveriges riksdag har under målet om ”God bebyggd miljö” satt upp att mängden avfall 

inte skall öka och att material och energi skall tas om hand genom exempelvis 

återvinning (Boverket, 2011). Att inte öka avfallsmängderna har dock visat sig svårt att 

uppnå. Varje år ökar mängden avfall främst från handeln i Sverige och vår ökade tillväxt 

ger en ökande avfallsmängd (Boverket, 2011).  För att målet, att minska 

avfallsmängderna, ska nås gäller det att alla, individer som företag, tar sitt ansvar.  

Enligt Sveriges riksdag skall (Boverket, 2011): 

 

1) minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning 

senast år 2010. Biologisk behandling via hemkompostering inkluderas.  

2) minst 35 procent av det matavfall som produceras från restauranger, storkök och 

butiker återvinnas genom biologisk behandling (hemkompostering eller central 

kompostering via exempelvis kommunen).  

 

Målen är till stor del uppfyllda men för att hålla resultatet positivt även i framtiden gäller 

det att alla fortsätter att arbete på ett sätt som gör att avfallsmängder kan minskas. 
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Inom producentansvaret finns det nationella mål. Målen för några förpackningar 

presenteras nedan. 

 

• Plast - För Sveriges producenter av plast gäller det att 70 procent av plasten går 

tillbaka till återvinning och minst 30 procent går till materialåtervinning (RUS, 2011c).  

• Glas - För landets glasproducenter gäller det att 70 procent av allt glas går tillbaka till 

materialåtervinning (RUS, 2010).  

• Metall - Minst 70 procent av producenternas metallförpackningar skall gå till 

materialåtervinning (RUS, 2011a). 

• Papper - För landets producenter av papper skall minst 65 procent av allt papper gå 

tillbaka till materialåtervinning (RUS 2011b).  

5.3 Avfallshierarkin 

Avfallshierarkin, enligt EU, skall prioriteras enligt följande (Nacka Kommun, 2007 och 

Svenska Naturskyddsföreningen, 2004): 

 

1) Avfallsminimering 

2) Återanvändning 

3) Återvinning 

4) Energiutvinning 

5) Deponering 

 

Att minska avfallets mängd och farlighet har högsta prioritet. Deponering ska endast 

göras om följande behandlingar ovan inte är möjliga. Strategier som minimering, 

återanvändning, återvinning, bortskaffande och källsortering berör både avfallsalstraren 

som avfallsbehandlaren (Persson, 2005). Avfallsalstraren ska i alla nämnda strategier 

arbeta för att; (1) minska avfallets mängd och farlighet, (2) återvinna produkter och 

material istället för att kassera det som avfall och (3) underlätta vidare behandling 

genom att se till att olika typer av avfall inte blandas. Avfallsbehandlaren ska arbeta för 

att (1) återvinna material och produkter, (2) omvandla avfall på lämpligt sätt och (3) 

bortskaffa övrigt avfall på lämpligt sätt. 

5.4 Avfallsminimering 

För att ett företag ska anses ha ett bra miljöarbete inom sin avfallshantering är det viktigt 

att företaget har en bra källsortering, men för att ett företag ska vara ett gott föredöme, 

enligt Naturvårdsverket (2002), bör företag även arbeta för att minimera sitt avfall och 

arbeta för att det avfall som uppstår behandlas på korrekt sätt. 

 

De fördelar ett företag kan ta del av genom att arbeta för att minimera sitt avfall är att; (1) 

avfallskostnader kan minskas och (2) det kan leda till en högre miljöprofil på marknaden, 

vilket kan leda till fler investerare (Visvanathan, 2006). Nackdelarna med införande av 

åtgärder för minimering av avfall är att en del åtgärder kräver hög kapitalkostnad och det 

kan finnas en tveksamhet till att förändra arbetssättet inom verksamheten (Visvanathan, 

2006).  
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På vilket sätt ett företag tar till nya åtgärder beror på företagets storlek, ekonomi och 

attityd (Visvanathan, 2006). Eftersom attityd är en viktig del till hur företag ställer sig till 

nya åtgärder bör en attitydundersökning göras med det anställda. Detta genomfördes på 

Nacka golfklubben i samband med rutinundersökningen för respektive avdelning, se 

bilaga 1. På restaurangen kunde ingen attitydundersökning genomföras då 

restaurangägaren inte ville medverka. 

6. Lagstiftning och krav 

I kapitlet nedan beskrivs den lagstiftning som finns och som påverkar Nacka golfklubbs 

avfallshantering. En sammanställning av lagar från miljöbalken, avfallsförordningen och 

Nacka Kommuns renhållningsordning kan ses i bilaga 8. 

6.1 GEO 

Det krav som Nacka golfklubb skall uppfylla inom deras avfallshantering för att bli 

certifierade enligt GEO är (GEO, NDa): 

• Anläggningen skall kunna beskriva och visa all aktuell avfallshantering. 

• Anläggningen skall kunna visa att lagstiftningen iakttas i hantering av avfall. 

• Anläggningen skall föra ett register över allt farligt avfall. 

• Anläggningen skall lagligt inneha rutiner för hantering och säkert 

omhändertagande av alla farliga ämnen. 

 

Det krav som Nacka golfklubb bör uppfylla inom deras avfallshantering för att bli 

certifierade enligt GEO är (GEO, NDa): 

• Anläggningen bör kunna visa åtgärder för att undvika avfall, för att kunna 

fortsätta livscykeln av material genom återanvändning och återvinning samt 

minskning av avfallsmängd till deponering eller förbränning. 

6.2 Miljöbalken 

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling för kommande generationer. De 

lagar och regler som miljöbalken tar upp gäller både den enskilde individen som 

företaget. Som stöd till miljöbalken finns avfallsförordningen (SFS 2001:1063). I 

avfallsförordningen gäller samma definitioner som i miljöbalken, skillnaden är att 

avfallsförordningen endast tar upp de lagar och regler som finns för avfall och 

avfallshantering, den kan därför således vara mer lätthanterlig vid frågor som enbart 

berör avfall. 
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6.2.1 De allmänna hänsynsreglerna 

I andra kapitlet av miljöbalken (SFS 1998:808) beskrivs de allmänna hänsynsreglerna som 

alla verksamheter skall följa. Ett urval av miljöbalkens hänsynsregler kan ses nedan.  

 

1 §. Omvänd bevisbörda - När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande 

och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn 

enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. 

Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada 

eller olägenhet för miljön. 

 

2 §. Kunskapskravet - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa 

och miljön mot skada eller olägenhet. 

 

3 §. Försiktighetsprincipen - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 

vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 

användas bästa möjliga teknik. 

 

5 §. Hushållning/kretsloppsprincipen - Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar 

en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 

återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. 

 

7 §. Skälighetsregeln - Kraven i 2-5 § och 6 § första stycket gäller i den utsträckning 

det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild 

hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet 

eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även 

till detta förhållande. 

6.2.2 Egenkontroll 

Verksamheten skall använda egenkontroll för att (1) kontrollera verksamheten och (2) för 

att visa att hänsynsreglerna följs. Egenkontroll innebär enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 

att verksamheten själv ansvarar över att ta reda på vilka lagar och krav som gäller för den 

givna verksamheten och se till att hålla sig uppdaterade utifrån de krav som ställs för att 

arbeta förebyggande inom verksamheten (Naturvårdsverket, 2002).  
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6.3 Nacka Kommun 

Enligt kap 15. 8 § i miljöbalken (SFS 1998:808), har kommunen en skyldighet att ta hand 

om allt hushållsavfall som uppkommer inom kommunen. Kommunen ska dock ta hänsyn 

till fastighetsinnehavarens möjligheter att själva ta hand om avfallet om det kan ske utan 

att människors hälsa och miljö skadas. För ansökan om kompostering ansöker företaget 

godkännande via miljöenheten. Under år 2011 kommer kommunen att införa hämtning 

av utsorterat matavfall för kompostering (Nacka kommun, 2011a). 

 

Företag får inte lämna farligt avfall på kommunens allmänna miljöstationer utan ska 

själva anordna och bekosta hämtning av avfallet (Nacka kommun, 2007) då 

miljöstationerna är endast till för hushållens farliga avfall (Nacka kommun, 2007 och 

Nacka Kommun, 2010). I specifika fall kan företag själva transportera bort en mindre 

mängd efter anmälan och godkännande av Länsstyrelsen men i övrigt får dock bara 

farligt avfall transporteras av godkända entreprenörer. Alla företag är skyldiga att 

dokumentera vilken typ av farligt avfall som transporteras samt dess mängd och vart 

avfallet har bortförts, enligt kap 15. 41 § och 43 § i miljöbalken (SFS 1998:808). Övrigt 

avfall som uppkommer betalar och ansvarar verksamheten för. Avfall inom Nacka 

kommun skall lämnas till Kovik eller till godkänd avfallsentreprenör. Sorterar inte 

företaget själv kan förpackningar som glas, plast, metall, kartong och papper sorteras ut 

mot avgift och hämtas av entreprenör som arbetar med återvinning (Nacka kommun, 

2007; Nacka kommun, 2010).  

 

Enligt kap. 15. 11 § i miljöbalken (SFS 1998:808), skall kommunen skriva en 

renhållningsordning. Denna renhållningsordning är till för att reglera hanteringen av 

avfallet inom kommunen och för att ge företag och organisationer riktlinjer att följa 

(Nacka kommun, 2007). För avfallshantering fungerar Nacka kommun som en strikt 

beställarorganisation och har därför ingen avfallshantering i egen regi. 

6.3.1 Renhållningsordningen 

Renhållningsordningen innehåller en avfallsplan vilket behandlar allmänna uppgifter om 

avfall samt vilka åtgärder kommunen tar för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Enligt renhållningsordningen (Nacka kommun, 2007) följer Nacka kommun miljöbalken 

(SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2001:1063) för sin avfallshantering. 

Renhållningsordningen gäller hushållsavfall och jämbördigt avfall från alla fastigheter 

inom Nacka kommun. De lagar och krav som Nacka kommuns renhållningsordning 

(Nacka kommun, 2007) tillskriver och som påverkar Nacka golfklubb kan ses på 

kommunens hemsida, samt i bilaga 8 och bilaga 9 för hantering.  
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6.4 Rekommendationer av Svenska Golfförbundet 

De allmänna rekommendationer Svenska Golfförbund (2000) ger är att golfklubben bör; 

(1) profilera sig genom att tillhandahålla medlemmarna information om det miljöarbete 

som bedrivs via klubbhuset, (2) använda ekologiska produkter, (3) införa källsortering och 

(4) använda returartiklar istället för engångsartiklar 

 

Enligt utredningen av Svenska Golfförbundet (2000), om golfsportens miljöpåverkan, kan 

det avfall som skickas till förbränning eller deponi kraftigt minskas om exempelvis 

källsortering införs i verksamheten. Kompostering rekommenderas av golfklubbens 

organiska avfall eftersom det kan användas som jordförbättringsmedel på golfbanan. 

Genom införandet av kompostering och källsortering bör även golfklubben se över inköp 

av produkter. Enligt rapporten om golfsportens miljöpåverkan (Svenska Golfförbundet, 

2000) är den viktigaste delen i miljöarbetet personalen på golfklubben. Finns det 

engagemang och kunskap hos personalen samt fungerande rutiner och arbetssätt 

kommer det slutgiltiga resultatet bli lyckat. Personalen är golfbanans experter och kan 

alla anställdas erfarenheter och kunskap tas tillvara på finns det stora möjligheter för 

golfklubben att se vilka förbättringar som kan behöva göras inom verksamheten. 

 

Viktiga exempel på åtgärder som bör tillämpas enligt Svenska golfförbundet (2000) är: 

 

1) Utbilda all personal i det miljöfrågor som finns kopplade till verksamheten 

2) Ta vara på personalens och medlemmarnas förslag och engagemang 

3) Satsa på att nå ut till medlemmarna med information och utbildning om 

golfklubbens miljöarbete 

4) Gör en miljöinventering av golfförbundets organisation 

5) Sätt upp miljömål för verksamheten 

6) Formulera åtgärder på kort respektive lång sikt 

7) Satsa på eldsjälarna i golfklubben 

 

Ett sätt att upprätthålla ett bra miljöarbete är att införa nöjdhetsindex hos personal, 

medlemmar och omgivning (Strandberg, ND). Att ta del av andra golfklubbars arbeten 

anses också vara bra eftersom golfklubben på detta sätt kan se hur andra golfklubbar 

arbetar och sedan implementera och anpassa dessa till sin egen verksamhet (Strandberg, 

ND). 
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7. Nacka golfklubbs avfall 

Efter golfklubbens miljöutredning år 2004 införde Nacka golfklubb en miljöstation vars 

placering är intill verkstadsområdet, se Figur 6. Miljöstationen består idag av åtta kärl 

(elektronik avfall, metallförpackningar, ofärgat glas, färgat glas, returpapper, hårda 

plastförpackningar, pappersförpackningar) och en batteriholk. Utöver detta innehar 

golfklubben även en EcoSimplex container för farligt avfall med en tillhörande batteriholk 

samt två containrar för wellpapp och brännbart avfall. 

 

Figur 6. Karta över Nacka golfklubbs med klubbhus (1) och verkstad (2). De olika 

områdena för avfallssortering är markerade enligt: (A) miljöstation, (B) container för 

blandat avfall och wellpapp, (C) EcoSimplex för farligt avfall, (D) kompost för organiskt 

avfall, (E) kärl för hushållsavfall (kansli och restaurang), (F) Samlingsplats för grovavfall 

(metall, trä etc.) 

 

I containern för brännbart avfall läggs: (1) hushållsavfall från verkstaden, (2) brännbart 

grovavfall från verkstaden och (3) övrigt avfall från golfbanan. Fraktionen benämns 

vidare i rapporten som blandat avfall. 

 

En gång om året skickar golfklubb in en avfallsrapport till Nacka kommun över det farliga 

avfallet som golfklubben transporterar bort. År 2010 vägdes avfallet för första gången 

och dess mängd rapporterades till kommunen efter kommunens önskemål. Kärlen vid 

miljöstationen har golfklubben köpt in via SITA och tömning sker på Kovik av golfklubben 

själva cirka 1 gång/år. Golfklubben har idag möjligheten att källsortera upptill 20 

fraktioner. Personalen på golfklubben har ett eget ansvar för att källsorteringen sköts på 

ett korrekt sätt. Golfklubben har inga inskrivna rutiner, men inom de olika 

verksamhetsområdena finns de arbetssätt kring hantering och sortering av avfall vilket 

beskrivs nedan. 

1 

2 

(A) Miljöstation 

(B) Container 

(C) EcoSimplex 

(D) Kompost 

(A) 

(B) 
(C) (D) 

(E) 

(F) 
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7.1 Rutiner 

Nedan presenteras det olika verksamhetsområdenas rutiner och arbetssätt idag. All 

information är hämtad utifrån det intervjuer som genomfördes med det anställda på 

Nacka golfklubb.  

7.1.1 Kansli 

Kansliet källsorterar inom sin egen verksamhet. Inga specifika kärl finns utan uppsamling 

sker i papperskassar, plastkärl och i kartonger. Kansliet har dåligt med utrymme för 

källsortering, vilket gör att kärlen för avfallsfraktionerna är utspridda i lokalen. Ett 

plastkärl för papper finns intill kopiatorn och i förrådet finns det plastlådor för batterier 

och glödlampor. Burkar och pet-flaskor placeras i papperspåsar under bänken i kansliets 

kök. Kartong och wellpapp samlas ihop intill väggen i konferensrummet och övriga 

plastförpackningar och förpackningsmaterial (plast och frigolit) som förekommer läggs 

intill kartongerna på golvet. Kansliet har idag inga inbyggda rutiner för sin 

avfallshantering och tömning sker efter behov. Avfallsfraktioner tas ned till 

miljöstationen på golfbanan med golfbil eller för hand av personal. Ibland töms 

fraktioner på allmänna återvinningsstationer men dessa fraktioner anses vara små. 

Kansliet har retursystem för toner som efter användning skickas tillbaka till leverantör. 

Pet-flaskor pantar kansliet själva på mataffären efter behov. Det hushållsavfall som 

återstår efter sortering samlas upp i ett 370 liters kärl på klubbhusets baksida och 

hämtas av kommunen 1 gång i veckan. 

7.1.2 Restaurang 

Restaurangen har det senaste åren bytt ägare ett flertal gånger, detta har lett till att det 

inte finns några rutiner i verksamheten. Den restaurangägare som tidigare hyrt 

restaurangen har haft egna rutiner och avtal för hämtning av det avfall som genereras 

inom verksamheten. Nacka golfklubb har en önskan att det ska finnas rutiner i 

restaurangen som är i samråd med resten av golfklubben. Ägaren av Nilssons Kitchen 

arbetar för att producera ekologiska måltider och vill arbeta för att återvinna större 

mängder av restaurangens avfall. 

 

På klubbhusets baksida finns ett kylrum för förvaring av restaurangens utsorterade 

matavfall. Matavfall räknas som hushållsavfall och ingår i det kommunala 

renhållningsansvaret vilket medför att det hämtas i kommunens regi. Under det senaste 

året har kommunen hämtat restaurangens hushållsavfall från ett 660-kärl, 1 gång/vecka. 

I år har Madeleine Nilsson tänkt införa källsortering av; plast, glas, kartong och metall 

och i och med det kan hon teckna avtal med kommunen för ett 370 liters kärl, vilket i sin 

tur minskar restaurangens avfallskostnader. Det fraktioner som restaurangen genererar 

mest av är wellpapp och plast. För wellpapp finns en rutin, där all wellpapp samlas i en 

stålvagn som är placerad på klubbhusets baksida, därefter töms den vid behov av 

personalen på golfklubbens miljöstation. Övriga fraktioner (glas, plast och metall) 

kommer i år att lämnas av restaurangen nere på golfklubbens miljöstation. Restaurangen 

har även ett retursystem för pet-flaskor och burkar. 
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7.1.3 Golfbanans verkstadsområde  

Golfklubben har en EcoSimplex container för farligt avfall som hämtas av SITA efter anrop. 

Allt farligt avfall från golfklubben samlas i containern, vars placering är utanför 

verkstaden, se Figur 6, vilket gör den lättåtkomlig för underhållspersonal och tekniker.  

Inne i verkstaden finns tre uppsamlingskärl: (1) brännbart grovavfall, (2) icke förorenade 

trasor och (3) oljeförorenade trasor. Det brännbara grovavfallet läggs i containern för 

blandat avfall och oljeförorenade trasor läggs i EcoSimplex containern. Icke förorenade 

trasor förvaras här tills det används och läggs efter användning i fraktionen för 

oljeförorenade trasor. Glasflaskor från verkstadens dryckeskyl tas in i plastbackar och 

pantas efter behov.  

 

På kontoret i verkstaden finns en papperskorg för blandat hushållsavfall samt ett mindre 

plastkärl för papper. I lunchrummet finns en soptunna för blandat hushållsavfall och 

under diskbänken finns två mindre kärl, ett för blandat hushållsavfall och ett för 

organiskt avfall. Intill omklädningsrummet och vid toaletterna finns totalt tre 

papperskorgar för verkstadens blandande hushållsavfall. Verkstadsområdet har en egen 

kompostering för organiskt avfall, vilket gör att verkstadens blandade hushållsavfall inte 

innehåller organiskt avfall. Allt avfall som lämnas i komposten är det organiska avfall som 

uppkommer i verkstadens fikarum och ute på golfbanan av medlemmarna. 

Kompostering infördes år 2010 och komposterna som används står ute på 

verkstadsområdet, se Figur 6. Allt blandat hushållsavfall som inte går till kompost eller 

källsorteras lämnas i containern för blandat avfall. Sedan år 2007 har Apelns tömt 

golfklubbens containrar. Båda containrarna hyr golfklubben av Apelns och tömning sker 

efter anrop. 

 

Det grovavfall som golfklubben genererar utöver verkstadens brännbara grovavfall består 

av metall, plast och trä. Borttransportering av grovavfallet sker via en container som hyrs 

in under ett par dagar vid behov. Det grovavfall som uppkommer placeras intill 

miljöstationen. Den senaste borttransporten av grovavfall skedde för tre år sedan. 

7.1.4 Golfbana 

Golfklubben tar hänsyn till lagen om förbud av nedskräpning på allmän egendom enligt 

miljöbalken (SFS 1998:808) genom källsorteringsstationer som strategiskt finns 

utplacerade på golfbanan. Idag finns det 10 miljöstationer där medlemmarna kan sortera 

avfallet utifrån tre fraktioner; (1) organiskt avfall, (2) burkar/flaskor och (3) övrigt avfall. 

På behållarna finns textmarkering samt en dekal som är specialbeställd via en illustratör. 

Tömning sker 1 gång/vecka under högsäsong och det avfall som är markerat med ”övrigt 

avfall” läggs i containern för blandat avfall. Organiskt avfall läggs på kompost och burkar 

och flaskor läggs till miljöstationen. 

 

Gräsklippning på golfbanan sker flera gånger i veckan och antal klippningar beror på 

respektive område. Det gräsavklipp som genereras läggs direkt ut på golfbanan som 

gödning och samlas inte upp. Trädgårdsavfall läggs i skogen i högar eller eldas upp.  
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7.2 Avfallsmängd  

Det avfall som golfklubben genererade under år 2010 ses i bilaga 3. Avfallsmängden som 

presenteras i bilaga 3 är hämtad från given entreprenör, vägd av Nacka golfklubb eller 

uppskattad utifrån undersökning och given information. Totalt genererade golfklubben 

4,7 ton/avfall under år 2010. En procentuell andel av avfallsmängderna för respektive 

avfall presenteras i Figur 7 nedan. Cirka 29 procent av det blandade avfallet utgörs av 

blandat hushållsavfall från verkstaden, resterande 71 procent utgörs av grovavfall från 

verkstaden och övrigt avfall från golfbanan. Fraktionen miljöstation består av alla det 

fraktioner som placeras på miljöstationen vilket är elektronik avfall, metallförpackningar, 

ofärgat glas, färgat glas, returpapper, hårda plastförpackningar och 

pappersförpackningar.  

 

 
Figur 7. Visar den procentuella fördelningen av golfklubbens totala avfall på 4,92 ton 

under år 2010. 

 

Den uppskattade avfallsmängden för restaurangen på cirka 2,1 ton baseras på att 

restaurangen under år 2010 fyllde sitt avfallskärl till 30 procent samt att avfallets vikt 

uppgår till 450 kg/m3 (Avfall Sverige, 2007), se bilaga 4 för uppskattningar och 

beräkningar. Uppskattad mängd hushållsavfall från kansli och verkstad var 0,65 ton 

respektive 0,27 ton. Totalt uppskattades verkstaden kompostera 0,33 ton avfall/år. Alla 

beräkningar samt uppskattningar som utförts presenteras i bilaga 4.  

 

Det senaste två år har Nacka golfklubb inte transporterat bort något farligt avfall, därför 

kunde ingen statistik erhållas. Mängd farligt avfall som genererats mellan år 2006-2008 

presenteras dock i Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Mängd farligt avfall från år 2006 till år 2008. 

Farligt avfall År 2006 År 2007 År 2008 

Spillolja [kg] 306 189 155 

Oljefilter [kg] 91 63 12 

Lösningsmedel [kg] 0 19 0 

Aerosoler [kg] 5 7 4 

Torktrasor [kg] 72 53 49 

Lampor (ej kvicksilver) [kg] 0 0 1 

Lysrör [st] 0 52 0 

Osorterade batterier [kg] 0 15 5 

Bilbatterier [kg] 0 65 27 

Färg, lack & lim [kg] 0 10 0 

Bekämpningsm. (fast) [kg] 0 1 0 

Bekämpningsm. (flyt) [kg] 0 0 0 

Glykol [kg] 0 0 0 

Totalt [kg] 474 474 253 

8. Avfallshantering och kostnad 

Vid hämtning och hantering av avfall skall, enligt kap 15. 25-27 § i miljöbalken (SFS 

1998:808), och 37 § i avfallsförordningen (SFS 2001:1063), den som yrkesmässigt samlar 

in eller återvinner samt bortskaffar avfallet vara anmäld hos den myndighet regeringen 

föreskriver, vilket är hos Länsstyrelsen. Idag har golfklubben avtal med SITA, Apelns och 

Nacka kommun för hantering och hämtning av avfall. Det avfall som inte hämtas av 

kommun eller entreprenörerna (det sorterade avfallet på miljöstationen) lämnar 

golfklubben på Kovik. Alla kostnader som nämns nedan är exklusive moms. 

8.1 Entreprenörer 

För att ta reda på hur golfklubbens avfall hanteras av respektive företag eller myndighet, 

genomfördes intervjuer via telefon och mejl. Ett studiebesök utfördes på Koviks 

avfallsanläggning samt kontaktades Apelns för ett studiebesök på Nacka golfklubb. 

Allmän information inhämtades via de olika entreprenörernas hemsidor. 

8.1.1 Nacka kommun 

Hushållsavfall ingår i det kommunala renhållningsansvaret och hämtas i kommunens regi 

idag från klubbhuset. Från och med den 10 september år 2010 hämtar RenoNorden allt 

hushållsavfall inom kommunen. Under år 2010 hämtade Resta kommunens hushållsavfall 

men när Resta gick i konkurs i september år 2010 tecknade kommunen ett nytt avtal 

med RenoNorden, avtalet mellan Nacka kommun och RenoNorden gäller till år 2013. 
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Avfallsmängd och behandling 

Under år 2010 hämtades hushållsavfall från kansli och restaurang genom ett 370 liters 

kärl respektive ett 660 liters kärl 1 gång/vecka. Exakt mängd hushållsavfall kunde inte 

erhållas eftersom kommunen inte väger det hushållsavfall som hämtas. För år 2011 är 

avtal med kommunen skrivna för hämtning av hushållsavfall från kansli och restaurang 

via varsitt 370 liters kärl som töms 1 gång/vecka.  Allt hushållsavfall som kommunen 

hämtar går till förbränning och blir till el och fjärrvärme i Högdalen via Fortum. 

 

Kostnad 

Inom kommunen är det kommunfullmäktige som bestämmer taxan för hämtning av 

hushållsavfall (Nacka kommun, 2011b). Hämtningen från ett 370 liters kärl kostar 2 252 

kr/år (Nacka kommun, 2011b) och den nya taxan trädde i kraft 1 januari år 2011, 

dessförinnan gällde samma taxa sedan år 2007. Restaurangens 660 liter kärl kostade då  

4 085,60 kr/år och kansliets 370 liters kärl kostade 2 268,8 kr/år (Nacka Kommun, 

2011b). 

8.1.2 Apelns 

År 2006 tecknade Nacka golfklubb avtal med Apelns. Apelns affärsidé är att bedriva 

miljöriktig återvinning med kretsloppsanpassade miljölösningar inom transport och 

restproduktshantering (Apelns, NDa). Det fraktioner som erbjuds för hämtning är 

grovsopor, glas, blandpapper, wellpapp, sekretesspapper, tidningar, kontorspapper, 

metall, plast, elektronik, glödlampor, lysrör, batterier, däck, farligt avfall och brännbart 

avfall (Apelns, NDb). Utöver deras källsorteringslösningar och hantering tillhandahåller 

Apelns tjänster som kärltvätt, leverans av fyllnadsmaterial samt konsultation inom alla 

typer av avfallshantering. Apelns genomför även avfallsrevisioner och plockanalyser vid 

efterfrågan (Ström, 2011). 

 

Avfallsmängd och behandling 

Apelns hämtar containern för wellpapp och blandat avfall. Under år 2009 hämtades 1,04 

ton blandat avfall och 0,67 ton wellpapp och under år 2010 hämtades 0,94 ton blandat 

avfall och 0,39 ton wellpapp. Tömning av container sker efter anrop och i Tabell 2 nedan 

presenteras det antal tömningar som skedde mellan år 2009 - 2010. 

 

Tabell 2. Antal tömningar för wellpapp och blandat avfall under år 2009 - 2010. 

Container År 2009 År 2010 

Wellpapp 2 st. 1 st. 

Blandat avfall 2 st. 2 st. 

 

Apelns eftersträvar en hundraprocentig återvinning vilket innebär att det försöker 

utvinna och förädla allt material. Det avfall som Apelns hämtar från Nacka golfklubb 

behandlas enligt följande: (1) Wellpapp och tidningar blir till nytt material via Hans 

Andersson Recycling eller IL Recycling, (2) Brännbart avfall går till sortering i Vallentuna 

för att ytterligare material ska kunna återvinnas innan det resterande avfallet flisas ner 

och blir till fjärrvärme.  
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Övrigt avfall som Apelns erbjuder sig att hämta vidaretransporteras för energiutvinning 

eller återvinning/återanvändning hos olika samarbetspartners. 

 

Kostnad 

Kostnad för tömning under år 2009 och 2010 var 395 kr/hämtning. Avgiften beror inte på 

avfallsmängden utan är en fast kostnad per hämtning Hyra för en container var 280 

kr/månaden enligt avtal daterad 2007-01-01. Priserna ändras dock årligen och idag är 

månadshyran för en container 330 kr/månad. Utöver kostnader för hämtning och hyra 

tar Apelns en behandlingsavgift för brännbart avfall, benämns som blandat avfall i denna 

rapport. Kostnaden för denna fraktion var 690 kr/ton under år 2010.  

 

Ersättning för wellpapp under år 2009 och 2010 var 75 kr/ton. Alla belopp för ersättning 

regleras efter marknaden samt efter fraktionens renlighet. Ersättning kan fås för papper, 

wellpapp, metall/skrot och mjukplast (krymp och sträckfilm) men endast om 

fraktionerna hämtas via container. För metallskrot fås en ersättning av 700 kr/ton och för 

mjukplast är ersättningen 1000 kr/ton. Totalt under år 2009 och 2010 fick golfklubben 

tillbaka 50 kr respektive 29 kr för återvinning av wellpapp. 

8.1.3 SITA 

Koviks avfallsanläggning drivs av SITA. Här lämnar golfklubben den största andelen av sitt 

källsorterade avfall från miljöstationen. Farligt avfall lämnas inte på Kovik utan hämtas 

direkt av SITA. Koviks återvinningscentral riktar sig både till företag och privatpersoner 

och på återvinningscentralen kan fraktioner som brännbart avfall, trä, wellpapp, skrot 

och metall, restavfall, trädgårdsavfall och asbest lämnas. Det avfall anläggningen inte kan 

återvinna eller förbränna läggs på deponi eller tas inte emot. Farligt avfall är ett exempel 

på avfall som Kovik inte tar emot då det inte har någon behandling eller hantering av 

farligt avfall på anläggningen. 

 

Avfallsmängd och behandling 

Under år 2010 lämnade Nacka golfklubb totalt 244,5 kg källsorterat avfall på Koviks 

avfallsanläggning och under år 2008 hämtades 253 kg farligt avfall av SITA.  

 

På Koviks avfallsanläggning går största delen av avfallet till energiutvinning. Plast, papper, 

tidningar och trä görs till pellets som säljs vidare som bränsle. Övrigt brännbart material 

mals och krossas till flis och säljs vidare som bränsle till förbränningsanläggningar. Det 

material som inte kan förbrännas, metallskrot och elektronikprodukter, 

vidaretransporteras bort från anläggningen till återvinning. El-krets tar hand om det 

elektronikavfall som Kovik får in och metallskrot säljs vidare till olika metallindustrier. 

Wellpapp pressas på anläggningen och skickas vidare till återvinning för produktion av 

nya kartonger och förpackningar. Glas, som inte kan förbrännas, krossas och skickas till 

deponi. Glas deponeras för att för små mängder tas in på Kovik vilket gör att det inte 

lönar sig för SITA att skicka det vidare till återvinning (Janackovic, 2011). Kovik tar hand 

om den gas som bildas från deponierna. Cirka 20 procent används för eget bruk och 

resten går till el och värme i Gustavsberg.  
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Kostnad 

På Kovik sker betalning direkt på plats via klippkort eller kontant-/kortbetalning. 

Klippkortet innehåller 10 klipp och kostar 800 kr exkl. moms, varje klipp motsvarar 1 m3 

avfall. Vid kontant eller kortbetalning kostar 1 m3 120 kr exkl. moms. Under år 2010 

betalade Nacka golfklubb kontant. Den totala kostnaden kunde inte erhållas på grund av 

att golfklubben inte fann det kvitto som erhölls vid tömningen. Då Kovik inte för statistik 

över enskilda tömningar, fick kostnaden uppskattades utifrån avfallsmängd, Kostnaden 

uppskattades till 540 kr exkl. moms, vilket beräknades utifrån 4-5 m3. Vid hämtning av 

farligt avfall från EcoSimplex betalar golfklubben 780 kr/hämtning samt en kostnad för 

avfallets art och mängd. Hyra för EcoSimplex uppgår till 385 kr/månad. 

 

8.2 Nacka golfklubbs avfallskostnader 

En sammanställning över Nacka golfklubbs avfallskostnader ses i Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Golfklubbens avfallskostnader under år 2010 exklusive moms. 

Hantering Kostnad [kr] Antal Total kostnad [kr] 

Hyra    

Container wellpapp 330 12 st. 3 960 

Container blandat avfall 330 12 st. 3 960 

EcoSimplex 385 12 st. 4 620 

Hämtning    

Container 395 3 st. 1 185 

Kommunen - kansli - Avtal/år 2 268,80 

Kommunen - restaurang - Avtal/säsong 4 085,60 

EcoSimplex 780 0 st. - 

Farligt avfall a se tabell 4 0 st. - 

Övrigt    

Tömning på Kovik b 120/m3 4-5 m3 540 

Blandat avfall - behandling 690/ton* 0,94 ton 648,60 

Wellpapp - ersättning 75/ton* 0,39 ton - 29,25 

Totalt   21 238,75 kr 

(a) En avgift beroende på mängd och art tillkommer. (b) Priset är uppskattat utifrån 4-5 

m3. 

 

Vid tömning på Kovik transporterar golfklubben avfallet, detta medför en bensinkostnad 

som inte ingick i beräkningen ovan. Andra kostnader, utöver de som presenterats i Tabell  

är kostnader för container för att transportera bort metallskrot från miljöstationen, 

vanligtvis hyrs en container mot en fast avgift.  

 

För att få en uppfattning om golfklubbens kostnader för det farliga avfallet togs en 

kostnadsberäkning fram utifrån det mängder som transporterades bort från golfklubben 

år 2008. Den totala kostnaden för farligt avfall ses i Tabell  nedan. All information är 

hämtad från SITAs detaljrapport till Nacka golfklubb (Israelsson, 2011). 
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Tabell 4. Kostnad för hämtning av farligt avfall år 2008 exklusive moms (Israelsson, 

2011). 

Farligt avfall Kostnad Antal Total kostnad 

[kr] 

Spillolja 0 kr/kg 155 0 

Oljefilter 4,83 kr/kg 12 57,96 

Aerosoler 4,88 kr/kg 4 19,52 

Absorbenter 2,93 kr/kg 49 143,57 

Glödlampor 10,50 kr/kg 1 10,50 

Blybatteri (bilbatteri) 0 kr/kg 27 0 

Kvicksilverbatteri 4,31 kr/kg 5 21,55 

Total mängd avfall  253 253,10 

Hämtning 780/hämtning 1 780 

Total kostnad   1 033,10 

 

Kostnaden för farligt avfall beror på den mängd golfklubben genererar. Den totala 

kostnaden, presenterad ovan, innefattar enbart hämtning av det farliga avfallet och inte 

den hyra som golfklubben månadsvis betalar.  

8.3 Behandling av Nacka golfklubbs avfall 

En sammanställning över hur golfklubbens avfall behandlas ses i Figur 8 nedan där 

indelningen är gjord utifrån avfallshierarkins olika strategier, se kapitel 5.3. Det avfall som 

restaurangen genererar är inte medräknat då restaurangen hanterar sitt avfall utifrån 

egna avtal med kommunen och avfallsentreprenörer. Totalt uppskattades golfklubben 

genererar 2,5 ton avfall under år 2010. 

 
Figur 8. Visar hur Nacka golfklubbs avfall behandlades under år 2010. 

 

Figur 8 visar att den största delen av golfklubbens avfall går till energiutvinning. Utifrån 

det avfall som golfklubben generera, se bilaga 3, kan en större andel gå till återvinning.  

Återvinning 
(material) 

17% 
Återvinning 

(kompostering) 
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Energiutvinning 
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Deponi 
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9. Kunskapsbehov och attityd 

Kunskapen på Nacka golfklubb anses vara god utifrån den nivå golfklubben källsorterar, 

dock finns en kunskapsbrist hos säsongsarbetarna angående golfklubbens sortering och 

hantering då felaktigt sortering uppkommer (Liljeblad, 2011). Enligt Fredriksson (2011) 

finns det både kunskap och engagemang, men en kunskapsuppdatering inom avfalls 

skulle behövas då det var cirka 4-5 år sedan golfklubben hade en utbildning inom det 

givna området.  

 

Personalens attityd kring källsortering är positiv och all personal tycks ha god erfarenhet 

av att källsortera, både från hemmet och från arbetet på golfklubben. Att källsortera 

anses inom personalen vara en självklarhet eftersom fördelarna är enkla att förstå. Nacka 

golfklubb anser att fördelen med att källsortera är den kontroll som fås över 

verksamheten. Genom att väga avfallet kan statistik framställas och uppföljningar av 

verksamheten genomföras. Den statistik som fås vid hämtning av farligt avfall förenklar 

även golfklubbens arbete gentemot kommunen där årliga rapporter skall skickas in enligt 

lag.  

10. Brister 

För att fastställa vilka brister som finns inom golfklubbens avfallshantering genomfördes 

intervjuer med det anställda, se bilaga 1, samt genomfördes en undersökning av Nacka 

golfklubbs miljöstation. Resultatet kan ses nedan. 

10.1 Brister som påpekades av det anställda 

Det brister som påpekades av det anställda angående golfklubbens avfallshantering och 

sortering var följande: 

 

1) Golfklubben genererar mer av vissa fraktioner, t.ex. plastförpackningar vilket gör 

att det lätt ser rörigt ut kring kärlen på miljöstationen.  

2) Komposten har en del föroreningar på grund av att källsorteringen för organiskt 

avfall inte fungerar som den ska ute på golfbanan och till en viss del inte heller i 

verkstadsområdet.  

3) Hanteringen av det grovavfall (metallskrot) som finns anses vara bristfällig. 

Avfallet har ingen behållare utan läggs på hög direkt på marken. 

4) Utrustningen för sortering på kansliet anses fungera bra för ändamålet men en 

bättre markering av kärlen skulle behövas för att utomstående lättare ska hitta.  

5) Utrymmesbristen på kansliet gör att det idag inte finns en samlad plats för 

källsorteringen. 

6) Restaurangen har inga rutiner inskrivna i samråd med golfklubbens övriga 

verksamhet. 
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På Nacka golfklubb sorteras allt organiskt avfall från medlemmarna i hinkar intill de 

miljöstationerna som finns ute på golfbanan. Avfall läggs tillsammans med verkstadens 

organiska avfall på kompost men eftersom sorteringen är bristfällig förorenas komposten. 

Åtgärder med skyltar och dekaler har gjorts för att komma åt problemet med felaktig 

sortering ute på golfbanan men inget anses har hjälpt.  

10.2 Brister funna vid undersökning av miljöstation 

Även om miljöstationen anses fungera bra enligt personalen bör miljöstationen 

kontinuerligt ses över. Vid undersökningens tidpunkt var miljöstationen ostrukturerad, 

främst på grund av att vissa kärl saknade skyltar samt att två kärl inte hade någon 

placering eller märkning. Att det även låg annat material i kärlen än kärlen var märkta 

med tillförde oordning. Inför GEO är det viktigt att miljöstationen ses över och att 

korrekta skyltar sätts upp. Det brister som fanns vid undersökning av miljöstationen var 

följande: 

 

1) Returpapper har inget kärl nedanför skylten utan en tunna med metallskrot är 

placerad där istället med ett mindre provisoriskt kärl bredvid. Det kärl som är 

märkt med returpapper är placerad en bit bort och i kärlet ligger 

plastförpackningar. 

2) Metallskrot i större högar finns placerade direkt på marken till vänster om 

miljöstationen. En bättre hantering av metallskrotet bör införas då hanteringen 

idag är bristfällig. 

3) Batteriholken har korrekt märkning både på holken och ovanför på väggen. 

4) Elektronikavfall har en korrekt märkning av kärl och en korrekt skylt är placerad 

på väggen ovanför. 

5) Färgat glas har varken skylt eller kärl. 

6) Ofärgat glas har korrekt kärlmärkning och en korrekt skylt är placerad på väggen 

ovanför. 

7) Metallförpackningar har korrekt skylt ovanför, dock har kärlet ingen märkning.  

8) Pappersförpackningar har märkning på kärl men ingen skylt placerad på väggen 

ovanför. 

9) Plastförpackningar har märkning på kärlet men ingen skylt ovanför. 

10) Två kärl är utan märkning. Det ena kärlet är tomt och i det andra ligger det 

tomma målarburkar. Bredvid de omärkta kärlen finns en plastback innehållande 

glödlampor och glasflaskor.  
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10.3 Brister funna inom verksamhetens rutiner 

Efter närmare undersökning av miljölagarna, hanteras det blandade avfall i container 

felaktigt. Allt hushållsavfall, skall enligt kap 15. 8 § i miljöbalken (SFS 1998:808) hämtas 

och hanteras av kommun. Detta innebär att allt avfall från golfbanan som sorteras 

som ”övrigt avfall” är hushållsavfall och skall hanteras av kommunen. Likaså gäller de det 

blandade hushållsavfallet som verkstadsområdet genererar, bortsett från det brännbara 

grovavfall som uppkommer i verkstaden.  

 

Kansliet har provisoriska insamlingskärl för sina källsorterade fraktioner vilket personalen 

tycker är bra då de gör det enkelt att sortera men kärlen har dålig märkning och i vissa 

fall eller ingen märkning alls, vilket gör sorteringen otydlig för utomstående. 

Restaurangen har tidigare år inte haft några gällande rutiner i samråd med golfklubben, 

därför har all hantering av restaurangens avfall skett under egen regi och för att påverka 

restaurangens avfallshantering bör avtal och rutiner införas. Enligt Madeleine Nilsson ska 

det avfall som sorteras av restaurangen lämnas på miljöstationen och det enda avfall 

som restaurangen kommer att hantera för hämtning eller återvinning är det 

hushållsavfall som restaurangen genererar samt de olje- och fettrester som uppstår i 

köket. Den sortering som restaurangen tillhandahåller kiosken med bör ses över. En 

källsortering, likt den på golfbanan, bör införas för kiosken med tre fraktioner, detta bör 

införas för att samma standard av golfklubbens källsortering ska råda över hela 

golfklubben. 

 

Inne på verkstaden finns kärl för papper, blandat avfall och komposterbart avfall, 

däremot finns inga insamlingskärl för övriga fraktioner, dessa ska sorteras direkt till 

miljöstationen. Risken med denna hantering är att en större mängd avfall sorteras 

felaktig. 

11. Kostnadsbesparingar 

En undersökning av golfklubbens avfallshantering genomfördes även utifrån om 

kostnadsbesparingar kunde erhållas med hänsyn till miljölagarna. Alla kostnader nedan 

anges exklusive moms. 

11.1 Hushållsavfall 

Om hushållsavfallet inte sorteras krävs antingen flera tömningar av kommunen eller att 

golfklubben får inneha större kärl, vilket kostar mer pengar. Dispens på kostnad för kärl 

kan fås av kommunen om utsortering av det organiska avfallet sker för kompostering. För 

ett kärl på 370 liter, vid utsorterat organiskt avfall, är kostnaden 2 027,20 kr i jämförelse 

med 2 252 kr vid osorterat hushållsavfall (Nacka kommun, 2011b). Om kansliet sorterar 

ut sitt organiska avfall uppskattas ett kärl på 240 liter att räcka, detta skulle uppge en 

kostnadsbesparing på 838,40 kr om året då kostnaden för ett 240 liters kärl för sorterat 

hushållsavfall är 1 413,60 kr (Nacka kommun, 2011b). Anmälan om lägre taxa för att 

matavfall komposteras skall skickas in och anmälas till kommunen. En billigare kompost 

som är isolerad kostar mellan 1 120 kr – 1 440 kr på bygghandeln. Den besparing som 

golfklubben får av att kansliet komposterar och kan byta till mindre kärl, bekostar inköpet 
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av komposten under en tidsperiod på 1 – 2 år. Inköp av kompost är en engångskostnad 

som i längden kommer ge golfklubben kostnadsbesparingar, dessutom fås näringsrik jord 

som golfklubben kan använda på golfbanan. Vidare fördelar av kompostering kan ses i 

via Nacka kommuns ”Avfalls- och VA-information” (Nacka kommun, 2011a). 

 

En del av det blandade avfall som läggs i containern skall hämtas av kommunen. Nedan i  

ses en enklare beräkning och jämförelse av vad det skulle kosta för golfklubben att ta 

bort containern för det blandade avfallet och ersätta det med kärl från kommunen. Även 

det grovavfall som uppkommer i verkstaden beräknas kommunen hämta i Tabell 5. Ett 

speciellt kärl avsett för grovavfall, som hämtas 1 gång/månad, utgår beräkningarna ifrån. 

 

Tabell 5. Jämförelse mellan Nacka kommun och Apelns för hämtning av golfklubbens 

blandade avfall. Priserna är beräknade utifrån år 2010. 

Hämtning av kommun Pris [kr/år] Hämtning av Apelns Pris [kr] 

Hushållsavfall (240 l – 370 l)a 1 413,6 – 2 027,2  Container hyra 3 950 

Grovavfall (370 l – 600 l) 1 000 – 1 176 Tömning* 790 kr 

  Behandlingsavgift*  648,60 

Totalt 2 413,6 – 3 203,2 kr  5 388,60 kr 

(a) Kostnad när organiskt avfall sorteras ut. (*) Kostnaden varierar beroende på antal 

tömningar och avfallsmängd. Mängden presenterad är från år 2010. 

 

De storlekar som presenteras är det avfallskärl som uppskattas behövas. Kostnaderna för 

kärl beräknas utifrån sorterat hushållsavfall och genom att ta bort containern för blandat 

avfall och ersätta den med kärl från kommunen kan golfklubben spara cirka 2 000 kr/år. 

11.2 Farligt avfall 

För farligt avfall jämfördes kostnader från SITA, som Nacka golfklubb har idag, med 

Apelns, se  nedan. Utöver det kostnader som Apelns presenterar nedan tillkommer en 

engångskostnad för inköp av fat, lysrörsbehållare och batteribehållare. I EcoSimplex från 

SITA ingår alla behållare i lösningen. 

 

Tabell 6. Jämförelse av kostnader för hantering och hämtning av farligt avfall. 

Kostnader Hämtning via Apelns [kr] Hämtning av SITA [kr] 

Hyra/år 4200 4620 

Hämtning/st 850 780 

Hantering av fat/st* 195/780 ingår 

Totalt 5830 kr 5400 kr 

(*) Beräknat på fyra fat. 

 

Apelns är dyrare på grund av den hanteringskostnad/fat som tillkommer vid hämtning. 

En kostnadsbesparing kan därför inte fås vid byte till Apelns för hantering av 

golfklubbens farliga avfall. 
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11.3 Avfall från miljöstation 

För att analysera avfallet från miljöstationen, utifrån kostnad och hantering, jämfördes 

dagens hantering där avfallet lämnas på Kovik med att avfallet istället hämtas av Apelns. 

I  nedan presenteras Apelns kostnader för hämtning av golfklubbens avfall från 

miljöstationen. 

 

Tabell 7. Kostnad för hämtning av avfall från miljöstation av Apelns. 

Avfall Hantering Kärl/antal Kostnad 

Elavfall *a  140 liter/1 st. 446 kr/m3 

Blandpapper/ 

pappersförpackningar 

 660 liter/1-3 st. 198 kr 

Glas (färgat/ofärgat)  190 liter/1-3 st. 261 kr 

Metallförpackningar  370 liter/1-3 st. 198 kr 

Plastförpackningar  370 liter/1-3 st. 198 kr 

Grovsopor *b  Löst/m3 198 kr/m3 

(*) Fraktionerna kan golfklubben även lämna på Kovik där avfallet, som Apelns, sänds 

vidare för återvinning. (a) Pris per påbörjad m3, första m3 är 446 kr, därefter 198 kr/m3. 

(b) Beroende på vad grovsoporna består av tas en behandlingsavgift ut. 

 

Den totala kostnaden för hämtning av det fraktioner som inte märkts med (*) är 855 kr. 

Beräkningen är gjord utifrån antal kärl som golfklubben idag innehar samt utifrån att en 

hämtning behövs 1 gång/år. En kostnadsbesparing görs inte i jämförelse med den 

uppskattade kostnaden golfklubben betalade Kovik men med hänsyn till avfallets 

behandling, anses kostnaden acceptabel och bör därmed införas.  

 

Att införskaffa container för metallskrotet är inte ett alternativ eftersom golfklubben 

genererar för lite skrot för att det ska bli ekonomiskt hållbart. 

12. Genomförande av SDR 

Vid genomförandet av SDR har analysen utgått ifrån det nyckeltal och definitioner som 

McCartney (2003) använt för sparsamhet och marginal. För beräkning av effektivitet 

utgår analysen även utifrån Nilsson (1998). Indikatorerna för nyckeltalen under 

effektivitet, sparsamhet och marginal valdes utifrån McCartney för att en jämförelse med 

en liknande verksamhet skulle kunna utföras. Resultatet ger en generell bild av Nacka 

golfklubb och är till för framtida analyser. 

12.1 De tre nyckeltalen 

Nedan redovisas nyckeltalen effektivitet, sparsamhet och marginal enligt kapitel 4.5. 

Nyckeltalen används för att besvara följande frågor (Nilsson, 1998): 

1) Kommer verksamheten närmare sina övergripande mål? (Effektivitet) 

2) Är verksamheten sparsam med sina resurser? (Sparsamhet) 

3) Kan resursbasen upprätthålla verksamheten på lång sikt? (Marginal) 
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12.1.1 Effektivitet 

Effektivitet är en mätning på den service som är levererad dividerat på storleken av 

verksamheten. Vid mätning av effektivitet på Nacka golfklubb mäts tjänsterna efter 

Nilssons modell (Nilsson, 1998), se Tabell  nedan. De områden som Nilsson sätter i 

fokus är; miljöprofil, lönsamhet och god arbetsmiljö och enligt McCartney (2003) är 

många av effektivitetens områden som Nilsson (1998) tar upp kopplat till 

avfallsminimeringens initiativ, till exempel: hur kommer minskning av avfall påverka 

gästernas uppfattning om golfklubbens miljöprofil? McCartney (2003) poängterar att en 

insamling av denna information bör ingå i framtida avfallsrevisioner eftersom det har en 

direkt koppling till verksamhetens avfallshantering. 

 

Tabell 8. Beräkning av effektivitet utifrån Nacka golfklubbs värden. 

Effektivitet Definition Värde 

Miljöprofil   

GU Antal gäster som anser att verksamheten är 

miljöanpassad/Totalt antal gäster (%) 

- 

MU Antal gäster som säger att miljöanpassning är 

viktigt/Totalt antal gäster (%) 

- 

Lönsamhet   

Vinst 1 Vinst/Omsättning (%) 4,9 

Vinst 2 Vinst restaurang/Antal mål mat serverat (kr/port) - 22,22 

Vinst 3 Vinst/Antal golfrundor spelade (kr/r) 11,65 

Arbetsmiljö   

Hälsa (säsong) Antal sjukdagar/Antal arbetsdagar (%) 2,6 

Hälsa (heltid) Antal sjukdagar/Antal arbetsdagar (%) 2,0 

Hälsa Medel antal arbetsdagar/Medel antal sjukdagar 47,7 

(GU) Antal medlemmar som tycker verksamheten har en bra miljöanpassning. (MU) 

Antal medlemmar som tycker miljö är viktigt. (-) Information finns inte tillgänglig. 

 

Faktorerna under ”Miljöprofil” kunde inte beräknas därför att en undersökning med 

golfklubbens medlemmar först behöver genomföras. Hur ser medlemmarna på 

golfklubbens miljöarbete och tycker de att det är viktigt för golfklubben att ha ett bra 

miljöarbete? Golfklubbens medlemmar har en stor inverkan på golfklubbens 

avfallshantering och för att förstå hur problemet med exempelvis felaktig avfallssortering 

ska angripas behöver golfklubben först förstå vilken attityd medlemmarna har kring det 

nämna området. Under examensarbetets gång fanns det inte tid eller arbetskraft att 

utföra en sådan undersökning, men vid en vidare analys i framtiden över golfklubbens 

effektivitet rekommenderas detta att undersökas. 

 

Under rubriken ”lönsamhet” delades vinsten upp enligt vinst 1, vinst 2 och vinst 3. Vinst 

1 är golfklubbens vinst dividerat på golfklubbens omsättning, Vinst 2 är restaurangens 

vinst dividerat på antal portioner serverat och Vinst 3 är golfklubbens vinst dividerat på 

antal spelade golfrundor.  
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Vid beräkning av ”hälsa” definieras antal arbetsdagar som antal schemalagda 

arbetsdagar (arbetade dagar inklusive antal sjukdagar). Nilsson (1998) definierar hälsa 

enbart genom antal arbetsdagar dividerat med antal sjukdagar men i Tabell 8 ovan 

undersöktes även hälsan för heltidsanställda respektive hälsan för säsongsanställda. 

Detta gjordes för att golfklubben ska få en uppskattning över hur hälsan för de olika 

grupperna skiljer sig åt.  

12.1.2 Sparsamhet 

Sparsamhet definieras som storleken av verksamheten dividerat med storleken av 

produktionsflödet (Nilsson, 1998), se  

Tabell  nedan. Verksamheten för Nacka golfklubb definieras utifrån område (kansli, 

restaurang och verkstadsområde) och produktionsflödet definieras som avfallsmängden 

för respektive avfall. McCartney (2003) anser att avfallsrevisioner bör utvidgas inom 

sparsamhetsområdet eftersom detta område är sammankopplat till 

avfallsminimeringens initiativ och ger en bättre förståelse av hur initiativen till 

avfallsminimering påverkar andra aspekter av verksamheten.  

 

Tabell 9. Beräkning av sparsamhet över de olika verksamhetsområdena. 

Sparsamhet Definition Värde 

GC   

Kompostmaterial Golfrundor/mängd avfall genererat (r/kg) NR 

Annat avfall a Golfrundor/mängd avfall genererat (r/kg) 52,68 

Arbete Golfrundor/använda arbetstimmar (r/h) 7,26 

   

CH   

Kompostmaterial Antal mål mat serverat/mängd avfall 

genererat (port/kg) 

NR 

Annat avfall b Antal mål mat serverat/mängd avfall 

genererat (port/kg) 

2,36 

Arbete Antal mål mat serverat/använda 

arbetstimmar (port/h) 

1,31 

   

MY   

Kompostmaterial c Arbetstimmar/mängd avfall genererat 

(h/kg) 

30,97 

Annat avfall d Arbetstimmar/mängd avfall genererat 

(h/kg) 

10,74 

Arbete Dagar golfbanan är öppen/ använda 

arbetstimmar (d/ h) 

0,0201 

(GC) Golfklubbens huvudkontor, dvs. kansli med tillhörande reception och shop. (CH) 

Restaurangen. (MY) Verkstad och golfbana med tillhörande lunchrum och kontor intill 

verkstaden. (NR) Ej återvinning. (a) uppskattat hushållsavfall utifrån beräkning som 

hämtas av kommunen. (b) uppskattat hushållsavfall hämtat av kommunen vid 30 procent 

fyllnadsgrad. (c) uppskattat kompostavfall från verkstad. (d) blandat avfall främst från 
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golfbana och verkstad (container). 

I studien av McCartney (2003) användes antal gäster som en indikator för beräkning av 

restaurangens sparsamhet. Enligt Naturvårdsverket (2002) ska antal serverade portioner 

användas vid en undersökning av hur mycket avfall restaurangen genererar per portion. 

Då ingen statistik fanns över antal gäster eller antal serverade portioner valdes en 

uppskattning för beräkning av sparsamhet att göras utifrån antal portioner, vilket i sin tur 

uppskattades av det anställda på golfklubben till cirka 30 portioner om dagen. Nilsson 

(1998) använder i sin undersökning antal portioner serverat i stället för antal gäster men 

McCartney (2003) använder antal gäster. Antal gäster och antal portioner är inte enligt 

definition samma sak men ses i jämförelse med CLGC (Mccartney, 2003) i denna analys 

som sådant för att en jämförelse ska kunna genomföras. 

12.1.3 Marginal 

Marginal avser storleken av produktionsflödet dividerat med storleken av resursbasen, se 

Tabell  nedan. Produktionsflödet för Nacka golfklubb definieras utifrån den mängd 

avfall som genereras av respektive avfall och resursbasen är den mängd avfall som 

återvinns. Marginal bedömer främst hur mycket av avfallet som återvinns och är i regel 

en vidareutveckling av den plockanalys som avfallsrevisionen rekommenderar att 

genomföras för att se över fraktionernas renlighet. 

Tabell 10. Beräkningar av marginal över de olika verksamhetsområdena. 

Marginal Definition Värde 

  GC CH MY 

Kompostavfall   

Gräsklipp Mängd avfall genererat/mängd avfall återvunnet NR NR 1 

Annat 

kompostmaterial 

Mängd avfall genererat/mängd avfall återvunnet NR NR - 

Annat avfall   

Metall Mängd avfall genererat/mängd avfall återvunnet - NR - 

Papper Mängd avfall genererat/mängd avfall återvunnet - NR - 

Plast Mängd avfall genererat/mängd avfall återvunnet - NR - 

Glas Mängd avfall genererat/mängd avfall återvunnet - - - 

Wellpapp Mängd avfall genererat/mängd avfall återvunnet - - - 

Farligt avfall Mängd avfall genererat/mängd avfall återvunnet - - - 

(GC) Golfklubbens huvudkontor, dvs. kansli med tillhörande reception och shop. (CH) 

Restaurangen. (MY) Verkstad och golfbana med tillhörande lunchrum och kontor intill 

verkstaden. (NR) Ej återvinning. (-) Information finns ej tillgänglig. 

 

En beräkning av marginal går inte att genomföra utan att en avfallsrevision med 

plockanalys först genomförs. Gräsklipp återvinns dock till 100 procent av golfklubben och 

får därmed värdet 1 i Tabell 10 ovan. 
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12.2 Analys av SDR 

Utifrån det beräknade resultatet analyserades siffrorna i jämförelse med CLGC 

(McCartney, 2003) och Stockholms universitet (Nilsson, 1998). En jämförelse med 

Stockholms universitet (Nilsson, 1998) genomfördes enbart för sparsamhetsanalysen där 

restaurangernas verksamheter ansågs jämlika.  

12.2.1 Effektivitet 

För effektivitet är frågan: kommer verksamheten närmare sina övergripande mål? Nacka 

golfklubb närmar sig sitt övergripande mål med att erbjuda medlemmar och gästspelare 

en väl fungerande golfanläggning av hög klass. ”Lönsamheten” är generellt positiv för 

golfklubben men för restaurangen uppvisas ett negativt resultat då restaurangen ”Et tu 

Tre AB” redovisade en negativ vinst i resultatrapporten från år 2008 och 2009. År 2010 

fanns inte att tillgå vilket gjorde att resultatet för år 2009 fick användas i beräkningen.  

 

Under rubriken ”arbetsmiljö” indikerar siffrorna på att heltidspersonalen är mindre sjuka 

i jämförelse med de säsongsanställda. Orsaken till detta kan vara att de säsongsanställda 

arbetar färre timmar än de heltidsanställda vilket gör att en sjukdag får ett större 

procentuellt utslag när sjuktimmarna divideras med antal arbetstimmar. Totalt uppvisar 

golfklubben en hälsofaktor på 47,7. En jämförelse med CLGC (McCartney, 2003) eller 

Nilsson (1998) gick inte att genomföra då ingen av verksamheternas hälsofaktorer hade 

redovisats. I regel visar dock ett högre värde generellt en bättre hälsa för det anställda, 

vilket kan tas i beaktande vid framtid analyser. 

12.2.2 Sparsamhet 

För sparsamhet lyder frågan: är verksamheten sparsam med sina resurser? För att 

besvara frågan delades golfklubbens verksamheter upp enligt McCartney (2003) under 

kansli (GC), restaurang (CH) och verkstadsområde inklusive golfbana (MY), se Tabell 9. 

 

Kansli (GC) 

Kansliet komposterar inte sitt organiska avfall, därmed värdet NR för ”kompostmaterial” i 

Tabell 9 ovan. CLGH (McCartney, 2003) komposterar sitt organiska avfall och uppvisar ett 

värde på 86,9. 

 

För ”annat avfall” (hushållsavfall) uppvisar kansliet i jämförelse med CLGC (McCartney, 

2003) ett bättre resultat. Nacka golfklubb redovisar i Tabell 9 ett värde på 52,68  

(golfrundor/kilo hushållsavfall) i jämförelse med CLGC (McCartney, 2003) som redovisar 

ett värde på 11,66. Resultatet indikerar på att Nacka golfklubb genererar mindre mängd 

hushållsavfall per spelad golfrunda i jämförelse med CLGH, vilket är positivt.  

 

För ”arbete” ser resultatet positiv ut för kansliet i jämförelse med CLGH (McCartney, 

2003). Kansliet visar ett resultat på 7,26 där CLGC visar ett resultat på 4,77 (antal 

golfrundor/ arbetat timme). Anledningen till att Nacka uppvisar ett bättre resultat kan 

bero på att Nacka golfklubb har en mindre verksamhet och därmed färre antal anställda 

vilket ger lägre antal arbetade timmar. Arbetsbelastningen kan dock i samband med 
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detta vara högre för det anställda i och med fler antal golfrundor per arbetad timme. 

Golfklubben har även utifrån uppskattade siffror, ett bra värde på antal spelade 

golfrundor vilket också kan resultera till ett bra slutresultat. Utifrån jämförelsen med 

CLGC ser Nacka golfklubb ut att ha ett bättre värde men hur bra värdet är i jämförelse 

med CLGH är svårt att redovisa då slutresultatet beror och påverkas av flera faktorer till 

exempelvis arbetsbelastning, antal golfrundor och arbetade timmar per anställd.  

 

Restaurang (CH) 

För ”kompostmaterial” kan restaurangen inte uppvisa något resultat då restaurangen 

under år 2010 inte komposterade sitt organiska avfall.  

 

För ”annat avfall” (hushållsavfall) presenterar Stockholms universitet ett värde på 6,0 för 

år 1994 (Nilson, 1998) och CLGC ett värde på 9,8 för år 2002 (McCartney, 2003). I 

jämförelse med Nacka golfklubb, som uppvisar ett värde av 2,36, har både Stockholms 

universitet (Nilsson, 1998) och CLGC (McCartney, 2003) ett värde som är cirka 3-4 gånger 

högre än Nacka golfklubb, dvs. dessa verksamheter serverar fler mål mat per kilo avfall 

som genereras. Att värdena skiljer sig åt kan bero på att mängden avfall på Nacka 

golfklubb är uppskattat både utifrån fyllnadsgrad och utifrån antal portioner serverat. Att 

beräkningen även är gjord utifrån serverade portioner och inte utifrån antal gäster kan 

även vara en faktor till ett lägre värde. Ett högre värde skulle troligtvis fås om 

beräkningen hade gjorts utifrån antal gäster då antal gäster oftast är fler än antal mål 

mat som serverats.  

 

För ”arbete” uppvisar restaurangen på Nacka golfklubb ett värde av 1,31 

(portioner/arbetad timme). CLGC (McCartney, 2003) redovisas ett värde av 2,83 och 

Stockholms universitet (Nilsson, 1998) redovisar ett värde av 8,0. Utifrån den 

uppskattning som är gjord anses både Stockholms universitet och CLGC redovisa ett 

bättre resultat i jämförelse med Nacka golfklubb. En avgörande faktor för detta kan vara 

att restaurangen på Stockholms universitet och på CLGC har större verksamheter med 

flera besökare vilket leder till ett bättre resultat. 

 

Verkstadsområde och golfbana (MY) 

Verkstaden visar ett värde på 30,97 för ”kompostmaterial” (arbetstimmar/mängd avfall).  

För ”annat avfall” (blandat avfall), visar verkstadsområdet ett värde på 10,74 där CLGC 

(McCartney, 2003) uppvisar ett resultat på 37,58 (arbetstimmar/mängd avfall). CLGC är 

uppvisar i jämförelse med Nacka golfklubb ett bättre resultat av både komposterbart 

material och annat avfall, där fler arbetstimmar per kilo avfall har använts. I och med att 

fler arbetstimmar används per kilo avfall genererar CLGC mindre avfall och är på så sätt 

bättre på att minimerar uppkomsten av avfall än Nacka golfklubb. 

 

Vid beräkning av ”arbete”, dividerades antal dagar golfbana är öppen med antal använda 

arbetstimmar. I Tabell 9 ovan, uppvisar verkstaden ett resultat vars värde är lägre än 

CLGC (McCartney, 2003). Faktorn för Nacka golfklubbs är 0,0201 där CLGC uppvisar ett 



42 
 

värde hundra gånger större. Att skillnaden mellan Nacka golfklubb och CLGC är stor bero 

främst på beräkningens utförande. 

12.2.3 Marginal 

För marginal lyder frågan: kan resursbasen upprätthålla verksamheten på lång sikt? För 

Nacka golfklubb är resursbasen den avfallsmängd som går till återvinning eller 

återanvändning. För att analysera en verksamhet utifrån marginal, måste en 

undersökning av avfallsströmmarna först genomföras. Utifrån undersökningen kan sedan 

beräkningar göras över hur mycket avfall som genereras och sorteras korrekt. Marginal är 

således en förlängning av den plockanalys avfallsrevisionen rekommenderar. 

Beräkningarna för marginal utformades utifrån de fraktioner som Nacka golfklubben idag 

källsorterar via miljöstationen.   

 

CLGC (McCartney, 2003) redovisar i sin analys utifrån marginal höga siffror för 

återvinning av papper, metall, gräs och annat komposterbart material. Ungefär 13 

procent av Nacka golfklubbs avfall går idag till återvinning via kompostering. Resultatet 

baseras enbart på verkstadens kompostavfall men i verkligheten tillkommer även 

komposterbart avfall från golfbanan. Den mängd som genereras på golfbanan kunde inte 

uppskattas eftersom golfbanan var stängd under arbetets gång. Totalt återvinner Nacka 

golfklubb 30 procent av sitt avfall (restaurangen är då ej inkluderad). I jämförelse med 

CLGH som återvinner 80,7 procent av allt sitt avfall är skillnaden på resultatet stort på 

grund av att CLGC även har inkluderat gräsklipp i sina beräkningar. Nacka golfklubb 

samlar inte upp gräsklipp och anser inte att det är ett avfall, därav har det inte 

inkluderats i beräkningarna. Det gräs som klipps går direkt tillbaka som gödning och har 

därmed en 100 procentig återanvändning/återvinning varav resultatet i Tabell 10 

för ”Gräsklipp” blir 1. 

13. Erfarenheter från andra golfklubbar 

De tre golfklubbar som i maj år 2011, är certifierade enligt GEO i Sverige är Kristianstads 

GK, Ljunghusens GK och Forsgården GK. För att ta del av golfklubbarnas erfarenheter 

inom avfallshantering genomfördes intervjuer med Ljunghusens och Forsgårdens GK. De 

frågorna som ställdes kan ses i bilaga 2. Kristianstads GK intervjuades inte eftersom 

golfklubben blev certifierad i slutet av april då undersökningen av andra golfklubbars 

erfarenhet inom avfallshantering redan hade genomförts. 

13.1 Forsgårdens GK 

Forsgårdens GK ligger söder om Kungsbacka centrum i Hallands län (Ohlsson och Persson, 

2006). I maj år 2009, certifierades golfklubben enligt GEO och enligt Jan Strömblad, en av 

medlemmarna i Forsgårdens miljökommitté, var den främsta drivkraften bakom 

certifieringen att få en objektiv formell granskning av golfklubbens miljöarbete. 

Forsgårdens miljöpolicy är (Ohlsson och Persson, 2006): 

 

”Att sträva efter att återvinna restprodukter, minimera avfall och eliminera 

nedskräpning” 
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Inom utbildning, delaktighet och kommunikation anger Forsgården GK att alla 

medlemmar, direkt eller indirekt, är med och påverkar att golfklubbens miljöpolicy 

genomförs och att resultatet kontinuerligt kommuniceras både internt och extern 

(Ohlsson och Persson, 2006). 

 

Avfallshantering 

Forsgården har ett avtal med Renova för sin avfallshantering. Renova är ett 

återvinningsföretag, som med undantag av matavfall, omhändertar alla fraktioner som 

genereras på golfklubben. Samarbetet med Renova anser Jan Strömblad fungerar bra 

och genom samarbetet vet klubben att avfallet tas om hand på bästa sätt. Forsgårdens 

källsortering består till största delen av skrot, fint brännbart, behandlingsbart, blandat 

verksamhetsavfall, kontorspapper, wellpapp, farligt avfall och oljeslam. 

Avfallshanteringen inom golfklubben kräver ständig tillsyn och klubbens 

fastighetstekniker ansvarar för den tillsynen och insamlingen av avfallet från golfbanan. 

Jan Strömblad anser att det är viktigt att all personal, inklusive entreprenörer från shop 

och restaurang är utbildade och vet vad som gäller inom klubbens avfallshantering. 

Utöver källsortering komposterar golfklubben sitt gräsklipp. Allt gräsklipp läggs inte i 

komposten och blir jordförbättringsmaterial utan en del läggs direkt ut på gräsytorna 

som gödsel. Kök och restaurang har egen källsortering och hämtning som det själva 

bekostar, hämtningen sker i kommunens regi. De fraktioner restaurangen främst sorterar 

är matavfall och kartonger. 

 

Fördelar och nackdelar 

Det positiva effekter Forsgårdens GK har sett är att källsortering ständigt förbättras 

genom att fraktionerna blir renare. Forsgården interna revisioner och genomgångar med 

Renova leder till att systemet kontinuerligt förbättras då fraktionerna analyseras och ses 

över. En enklare form av plockanalys genomförs och vid genomgångarna med Renova 

sker även utbildning av personal. 

 

Det aktuella problem golfklubben idag utreder är den interna hanteringen av wellpapp 

och kartong mellan hämtningarna, antingen ska sortering och förvaring ske i ställ eller 

kärl. Vad som är bäst vet golfklubben inte och testar sig därför fram. Att få golfspelarna 

på golfbanan, runt klubbhus och parkering att placerar sitt avfall i rätt kärl är en 

utmaning. För att göra det enkelt för medlemmarna har klubben valt tre fraktioner; 

pantbart (pet), brännbart och icke brännbart. Enligt Jan Strömblad har det blivit bättre, 

men allt för många golfspelare sorterar fortfarande felaktigt. Det mesta avfallet som 

kommer från golfbanan är brännbart.  
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13.2 Ljunghusens GK 

Ljunghusens GK ligger i Höllviken, i Skåne. Golfklubben certifierade sig enligt GEO i maj år 

2009. För Stig Persson, som är klubbchef, var GEO certifieringen ett naturligt steg då 

golfklubben sedan tidigare är certifierad enligt ”Commited To Green”, GEOs föregångare. 

Enligt Stig Persson är det viktigt att inte göra stora snabba förändringar för en hållbar 

miljö utan att ständig arbeta med människors medvetenhet för att minska 

miljöbelastningen.  

 

Golfklubben har tidigare varit med i olika miljöprojekt, det senast projektet var ett 

samarbete med returpack för att samla in burkar från golfbanan. Returpack erbjöd 

ersättning för antal insamlade burkar och samarbetet har fungerat bra enligt Stig Persson. 

Ett fortsatt samarbete önskas även i år. Enligt Stig Persson ska miljöprojekt inte kosta 

pengar utan verksamheten ska kunna se att pengar sparas. 

 

Avfallshantering 

Ljunghusens GK har sedan mitten på 90-talet komposterat allt sitt gräsklipp från 

greenklippningen. I början på 2000-talet infördes källsortering för golfshop och 

restaurang. Idag källsorterar golfklubben ett flertal fraktioner, mestadels wellpapp, 

papper, glas och plast. Golfklubben har ett Lotus system för oljefilter, sprayburkar, 

spillolja etc. från IL recycling. Vid tömning av avfallskärlen lämnar golfklubben själva sitt 

avfall på återvinningsstation eller får det hämtat av anlitad entreprenör.  I dag håller 

golfklubben på att utveckla ett system med IL recycling för att lämna skrot på pall, de 

hoppas att systemet ska generera ersättning som gör att transportkostnaderna för att 

lämna skrotet blir kostnadsneutralt. Från och med år 2011 har golfklubben införskaffat 

en wellpapp press, målet är även här att få kostnaderna kring wellpapp neutrala. Kärl för 

metall och plast finns samt MiniGlas för färgat och ofärgat glas.  

 

Fördelar och nackdelar 

De positiva effekterna golfklubben ser utifrån sin avfallshantering är att det idag finns en 

medvetenhet hos alla på golfklubben. Enligt Stig Persson är golfklubbar ofta bättre på 

användning av gödsel och kemikalier än att hantera värme, energi, vatten och avfall. Att 

allmänheten ofta uppfattar att golfklubbar gödslar och vattnar för mycket är inte ovanligt 

menar han men det är lätt att motbevisa. För att allmänheten skall ändra sin uppfattning 

av golfens miljöpåverkan gäller det för alla golfklubbarna att ta ansvar över 

verksamheten påpekar Stig Persson. 
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14. Framtida arbete 

För att upprätthålla ett bra miljöarbete inom avfallshanteringen på Nacka golfklubb bör 

golfklubben genomföra en avfallsrevision, kontinuerligt fortsätta utföra SDR analyser och 

utbilda personal i samråd med en avfallsentreprenör. Avfallsrevisionen bör främst göras 

för att golfklubben ska kunna följa upp sitt arbete inom avfallshanteringen och genom en 

uppföljning av SDR kan golfklubben även mäta sina resultat för att se vilka förbättringar 

som uppnåtts. 

14.1 Avfallsrevision 

En avfallsrevision främsta syfte är att mäta hur mycket avfall en verksamhet genererar. 

Genom avfallsrevisionen tas information fram för att identifiera vad som görs idag men 

även vad som kan göras i framtiden för att förbättra hanteringen och minska avfallet. De 

fyra viktigaste anledningar till varför en avfallsrevision bör genomföras är för att; (1) 

garantera att regler för avfallshantering följs, (2) identifiera möjlig avfallsminimering (3) 

identifiera möjligheter till återvinning och (4) upprätthålla indikatorer för en hållbar 

utveckling (McCartney, 2003). Genom en avfallsrevision kan företaget uppnå en 

effektivare organisation, minska sina avfallskostnader samt använda naturresurser på ett 

bättre sätt (Solid waste district, ND).  

14.1.1 Avfallsrevision för Nacka golfklubb 

För att avfallsrevisionen ska bli smidig och ge den information som eftersöks är det 

viktigt att Nacka golfklubb tänker över ett antal frågeställningar. En av de viktigaste 

frågorna som golfklubben kontinuerligt bör besvara är; vad är målet med revisionen? För 

Nacka Golfklubb finns det i huvudsak två mål; (1) att fastställa komposition och mängd 

avfall som genereras samt (2) att identifiera vilka möjligheter som finns för att förbättra 

avfallshanteringen och dess rutiner.  

 

Beroende på företagets storlek, tar det olika lång tid att genomföra en avfallsrevision. För 

Nacka golfklubb skulle en avfallsrevision ta ungefär 5 dagar med två sorterare, där tid att 

sortera uppskattas ta 1-5 timmar (Solid waste district, ND). Uppskattningen är gjord 

utifrån antal anställda på verksamheten men eftersom att golfklubben har ett antal 

medlemmar i rörelse på golfbana varje dag kan det ta längre tid då även dessa genererar 

avfall. Vilken dag eller vilka dagar som en avfallsrevision ska genomföras bör inte öppet 

diskuteras därför att risken att personalen och medlemmarna förändrar sitt 

avfallsbeteende är stor om dag för revision är känd. För Nacka golfklubb bör en 

avfallsrevision främst göras under högsäsong. 

14.1.2 Avfallsrevisions genomförande 

För att identifiera kostnader för avfall och hur en reducering av kostnaderna ska ske krävs 

en strukturerad och metodisk process, som en avfallsrevision innebär. Huvudstegen i en 

revision är följande: (1) planering av revisionen, (2) insamling av data och sortering, (3) 

utveckling av handlingsplan och slutligen (4) implementering (WME, 2002a och WME, 

2002b och Solid waste district, ND). Det första steget är det viktigaste för där ska målet 

och syftet definieras för avfallsrevisionen. Under insamling och sortering av data är 
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frågor som: (1) hur mycket avfall genereras och (2) varför genereras det, viktiga att 

besvara. Det två sista stegen i processen är analys av data, vilket rekommendationer skall 

utformas ifrån för vidare implementering (WME, 2002a och WME, 2002b). Innan en 

analys kan göras är det viktigt att validera informationen som tagits fram. Vid validering 

skall frågor som; (1) är revisionen representativ och (2) hur relaterar den till 

verksamhetens aktiviteter, besvaras. För att en revision ska bli representativ bör 

revisionen görs under normala perioder och görs inte revisionen under denna period 

måste det tas i beaktande under analysen (WME, 2002b). 

 

De frågor som ställs till personalen under undersökningen är viktigt att sammanställa 

eftersom den indikerar på vad för träning och förståelse personalen har och behöver. Om 

en avfallsrevision görs korrekt kan den identifiera rekommendationer från personal som 

gör att en reducering av avfall kan uppnås. För att avfallsrevision ska vara hållbar är det 

viktigt att all personal informeras och får ta del av det slutgiltiga resultatet. Personalen i 

en verksamhet har stort inflytande på avfallet och för att uppnå ett bra resultat är det 

viktigt att det förstår de rekommendationer som föreslås och implementeras i 

verksamheten (WME, 2002b). 

14.2 SDR analys 

Genom att använda SDR analysen kan golfklubben mäta och kontinuerligt följa upp sina 

resultat för att se om verksamheten går mot en mer hållbar utveckling. En SDR analys 

bör genomföras vart tredje år och beräknas enligt kapitel 12 för att en jämförelse ska 

vara möjlig. Alla resultat bör jämföras med tidigare år från golfklubben och den 

jämförelse som gjorts med CLGC och Stockholms universitet bör endast ligga till grund 

för att se hur resultatet kan tolkas i kommande analyser. 

15. Förbättringsförslag 

Genom att golfklubben tar ett större ansvar och ser till att avfallet behandlas på ett sätt 

enligt avfallshierarkin visar golfklubben en större förståelse om varför det är bra att 

källsortera. Att börja källsortera är enkelt men att ta ansvar över avfallet, efter att det 

lämnat verksamheten, är inte lika lätt. Om avfallet inte hanteras rätt vad är då för idé 

med att källsortera? Utifrån det krav som GEO ställer på golfklubben skall golfklubben: (1) 

kunna beskriva samt visa aktuell avfallshantering, (2) visa att lagstiftning iakttas, (3) föra 

register över farligt avfall och (4) inneha rutiner för hantering av farligt avfall och säker 

omhändertagande. Nedan diskuteras det områden där Nacka golfklubb har störst 

möjligheter att utvecklas och förbättras både i sitt tankesätt och i sina rutiner och 

arbetssätt. 

15.1 Börja ta ett större ansvar 

Enligt hushållningsprincipen, under hänsynsreglerna i miljöbalken, påpekas det att alla 

verksamheter skall ta till vara på energi och hushålla med sina råvaror. Sveriges regering 

har inom ”God bebyggd miljö” målen: (1) minst 50 procent av vårt hushållsavfall skall gå 

till materialåtervinning och (2) minst 35 procent av vårt organiska avfall från restauranger 

skall sorteras ut och behandlas genom biologisk behandling. Om verksamheterna inte tar 

ansvar över sin avfallshantering kan dessa mål inte nås eller upprätthållas. Golfklubben 



47 
 

bör därför i sin källsortering även ta hänsyn till producentansvaret och deras mål inom 

återvinning och på så sätt ta ett större ansvar inom sin avfallshantering. 

15.2 Hantering av farligt avfall 

Generellt anser Nacka golfklubben att det har en bra avfallshantering. Vid varje 

hämtningstillfälle tillhandahåller SITA golfklubben med en tömningsrapport. 

Tömningsrapporten sparar golfklubben och använder som underlag vid den årliga 

rapporteringen till Nacka kommun. Den senaste hämtningen av farligt avfall skedde år 

2008 och med hänsyn till det mängder som genererats tidigare är frågan; har 

avfallsmängderna minskat genom att golfklubben har blivit sparsammare eller fungerar 

källsorteringen av det farliga avfallet inte som den ska? Genom att införa kontinuerligare 

tömningar, under samma tidpunkt varje år, kan golfklubben på ett tydligt sätt se hur 

mycket av det farliga avfallet som har minskat alternativt ökat under året. Detta är 

speciellt bra vid den revisionen som GEO genomför vart tredje år, men även vid 

golfklubbens interna revisioner. Genom att föra statistik kan golfklubben finna svar på 

varför deras avfall ser ut som det gör samt hur arbetet kan förbättras för att minska 

avfallsmängderna. Om statistik inte förs kan golfklubben inte redovisa huruvida deras 

avfall har minskat, vilket deras miljöpolicy benämner. För att se om det farliga avfallet 

samt övrigt avfall sorteras korrekt bör golfklubben genomföra en avfallsrevision med 

plockanalyser. Genom plockanalyserna ses fraktionernas renlighet över vilket ger 

golfklubben en indikation på hur bra de är på att källsortera det farliga avfallet. En 

enklare plockanalys bör genomföras en gång om året som Forgårdens GK kontinuerligt 

genomför med Renova, se kapitel 13.1. Att ta hjälp av en erfaren entreprenör är att 

rekommendera och i samband med detta bör även utbildning av personal genomföras.  

15.3 Upprätthålla en bra miljöstation 

Miljöstationen på Nacka golfklubb är idag ett bortglömt kapitel och för att hålla ordning 

på miljöstationen rekommenderades nya skyltar. En årlig rutin för städning och 

inventering bör omgående införas och kontinuerligt genomföras. En inventering bör 

främst införas för att se över skyltarna och för att se att det är korrekt placerade över 

kärlen. En inventering bör även genomföras för att analysera det kärl som finns och 

undersöka om det fungerar korrekt för ändamålet. Eftersom golfklubben idag saknar 

skyltar och en del märkning är felaktig, bör nya skyltar och dekaler omgående köpas in. 

Det flesta avfallsföretag säljer skyltar men för att göra Nacka golfklubbs källsortering unik 

skapades egna skyltar efter samtal. 

 

Vid den inventering av miljöstationen som genomfördes i maj fanns att följande kärl bör 

finnas på miljöstationen: (1) ett kärl för elektronik, (2) ett kärl för metall, (3) ett kärl för 

ofärgat glas, (4) ett kärl för färgat glas, (5) två kärl för plast, (6) ett större kärl för 

blandpapper och (7) ett större kärl för pappersförpackningar. Hämtning av utvalda 

fraktioner bör införas och för att hämtning skall underlättas bör följande fraktioner 

placeras tillsammans: (1) metall och plast, (2) färgat och ofärgat glas och (3) 

pappersförpackningar och blandpapper. Plast är det avfall golfklubben genererar mest av 

och idag sorteras hårda plastförpackningar för sig i ett 660 liters kärl. Golfklubben 

rekommenderas att använda två stycken 370 liters kärl. Med två mindre kärl får 
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golfklubben plats med mer plastavfall samt underlättas hanteringen vid hämtning (det 

flesta bilar är inte utformade för kärl som är större än 370 liter vid hämtning av 

plastförpackningar). Mjuka och hårda plastförpackningar behöver idag inte heller 

separeras, den krymp- och sträckfilm golfklubben genererar kan således läggas i samma 

kärl som övrig plast, likaså kan frigolit läggas där. 

15.4 Mindre avfall till energiutvinning 

Om kansliet börjar kompostera sitt organiska avfall och Nacka golfklubb låter det avfall 

som idag lämnas på Kovik istället hämtas av ett återvinningsföretag kan en större andel 

av avfallet som idag behandlas genom energiutvinning återvinnas. I Figur 9 presenteras 

en uppskattad fördelning av avfallsmängderna utifrån avfallshierarkin och hur det skulle 

behandlas om kansliet började kompostera och avfallet från miljöstationen hanterades 

av ett avfallsföretag. 

 

Figur 9. Visar hur behandlingen av golfklubbens avfall skulle förändras om kansliet 

började kompostera sitt organiska hushållsavfall och om golfklubben skulle låta avfallet 

från miljöstationen återvinnas genom en godkänd avfallsentreprenör. 

 

Det siffrorna som presenteras i Figur 9 är beräknade utifrån att kansliet kompostera cirka 

50 procent av sitt osorterade hushållsavfall. Det avfall som idag behandlas genom 

energiutvinning uppskattas minska med 18 procent, samt uppskattas en återvinning av 

avfallet öka med 20 procent. Genom att analysera det avfallsmängder som under år 2010 

tömdes på Kovik, visar tabell i bilaga 3 att golfklubben inte genererar stora mängder 

färgat glas i jämförelse med ofärgat glas. Vid tömning på Kovik går glaset till deponi, 

vilket golfklubben helt bör undvika. Deponering är den behandling som enbart ska 

användas när andra behandlingar inte kan genomföras, vilket golfklubben bör ta hänsyn 

till. Inom glas finns, som tidigare nämnts, ett producentansvar vilket golfklubben bör ta 

hänsyn till och arbeta för att undvika. 

 

Kostnadsmässigt är det dyrare för golfklubben att ta in en avfallsentreprenör för 

hämtning och återvinning av avfallet från miljöstationen i jämförelse med att lämna 

Återvinning 
(material) 

25% 

Återvinning 
(kompostering) 

25% 

Energiutvinning 
50% 
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avfallet på Kovik. Kostnaden är inte orimlig i jämförelse med tidigare hantering och med 

tanke på att avfallet vid hämtning hanteras på ett bättre sätt än om golfklubben lämnar 

avfallet på Kovik, där fraktionerna blandas och sorteras under brännbart, bör 

golfklubben införa hämtning via ett återvinningsföretag som exempelvis Apelns. För 

Nacka golfklubb rekommenderas följande fraktioner att hämtas för återvinning; (1) glas 

(ofärgat och färgat), (2) plast, (3) blandpapper och (4) pappersförpackningar. Metall och 

el-avfall kan golfklubben fortsätta lämna på Kovik eftersom avfallet där också hanteras 

genom återvinning. Kostnadsmässigt är det även billigare för golfklubben att lämna el 

och metallavfall på Kovik för samma behandling. Innan hämtning eller tömning av avfall 

från miljöstationen bör avfallet vägas för att se hur avfallsmängderna förändras genom 

statistik. 

15.5 Kompostera mera 

Vid en fungerande källsortering behövs mindre kärl för det hushållsavfall som genereras. 

Kommunen tillhandahåller, som nämnts tidigare, billigare kärl om en utsortering av 

matavfall först genomförs. Genom att kansliet börjar kompostera kan golfklubben få 

reducerade kostnader av det kärl som kommunen tillhandahåller. Golfklubben kan även 

använda mindre kärl om kompostering införs. Om kansliet börjar kompostera uppskattas 

ett 240 liters kärl räcka vilket ger en kostnadsbesparing på cirka 1 000 kr/år inklusive 

moms. Till kansliet bör även en kompost köpas in. Komposten bör vara isolerad för att 

försäkra att den fungerar året om. 

15.6 Hantering av hushållsavfall 

Att definiera vad som är hushållsavfall är svårt, vilket tidigare påpekats av både 

Naturvårdsverket och Nacka Kommun. Nacka golfklubb, som hanterar blandat avfall som 

brännbart, ska enligt kommunen låta det avfall som uppstår på golfbanan och i 

verkstaden hämtas av kommunen.  Kommunens skyldighet av att transportera bort 

hushållsavfall är dock inte absolut då kommunen måste, vid beslut, ta hänsyn till 

verksamheten möjlighet att själva ta hand om avfallet. Det blandade avfallet från Nacka 

golfklubb bör hämtas av Nacka kommun då det, enligt tidigare beräkningar, kan ge 

golfklubben en kostnadsbesparing på uppåt 3 000 kr/år inklusive moms. Ur 

behandlingssynpunkt hanteras avfallet via Apelns och Nacka kommun på samma sätt, 

vilket gör att det från ett samhällsperspektiv är bättre för både golfklubben och 

samhället att kommunen tar hand om golfklubbens blandade avfall på grund av att 

transporterna för hämtning kan effektiviseras genom detta. Idag hämtas avfallet genom 

separata transporter men genom att Nacka kommun också hämtar det blandade avfallet 

samkörs hämtningen från kansli och restaurang, vilket gör att transporterna minskar. 

Men om det är bra att minska transporterna för det blandade avfallet är det då 

acceptabelt för golfklubben att öka transporterna för att återvinna avfall från 

miljöstationen? Myten att ”energiåtgången för att transportera förpackningarna och 

tidningarna äter upp miljönyttan med återvinningen” är falskt konstaterades redan i 

inledningen av rapporten. Återvinning av förpackningar sparar både energi och material 

och genom det miljövinster som skapas accepteras den miljöbelastningen som tillförs av 

transporter för återvinning. 



50 
 

15.7 Införa ett bättre samarbete med Restaurangen 

Ett samarbete med restaurangen bör skrivas in i det avtal golfklubben idag har med 

restaurangen. Genom detta får golfklubben en större kontroll över restaurangen och kan 

i större mån kräva att restaurangen följer golfklubbens miljöpolicy. Att införa en 

gemensam avfallshantering mellan restaurang och golfklubben är bra för att få en 

effektivare avfallshantering. Den stålvagn som restaurangen använder för att frakta och 

förvara Wellpapp i bör även kansliet utnyttja. Genom detta blir hanteringen av wellpapp 

smidigare för personalen och kansliet får bort det avfall som placeras i konferensrummet, 

vilket skapar en bättre arbetsmiljö på kansliet.  

 

Restaurangen är den verksamhet på golfklubben som generellt genererar mest avfall, 

varav det mesta avfallet är hushållsavfall. För att minska avfallet är det viktigt för 

restaurangen att införa källsortering av: (1) plastförpackningar, (2) metall, (3) returflaskor 

och burkar samt (4) wellpapp och kartong. Genom detta tar restaurangen hänsyn 

till ”Hushållningsprincipen” i miljöbalken, kap 2. 5 §. Allt matavfall som restaurangen 

genererar skall förvaras i kylrummet, detta för att inte olägenheter skall uppstå för 

människors hälsa och miljö. Övriga fraktioner, om utrymme finns, bör även förvaras i 

kylrummet för att skapa en bättre arbetsmiljö för det anställda. Restaurangen skall, som 

all övrig verksamhet på golfbanan, hushålla med energi och material samt ta hänsyn till 

miljöbalken och det riktlinjer som Nacka kommun ger. Matavfall bör därför helt 

separeras från övrigt avfall. Kommunen planerar att införa hämtning av utsorteras 

matavfall under år 2011 vilket även vid utsortering ger restaurangen en 

kostnadsbesparing. 

15.8 Flera avfallskärl och bättre markering 

Till verkstaden bör kärl inköpas för att undvika att avfallet sorteras felaktigt. Enklare 

plastkärl från exempelvis Ikea bör köpas in för t.ex. pappersförpackningar, plast och 

blandpapper. Kärlen bör tömmas på miljöstation en gång i månaden alternativt oftare 

om det behövs. Kansliet bör markera kärlen för att källsorteringen ska vara tydlig för 

utomstående. Genom detta minskas främst risken för att säsongsanställda sorterar 

felaktigt.  

15.9 Ta vara på andra golfklubbars erfarenheter 

Genom att ta vara på andra golfklubbars erfarenheter kring deras avfallshantering kan 

Nacka golfklubb få egna idéer på hur deras avfallshantering kan vidareutvecklas. Genom 

den undersökning som gjorts i rapporten med Ljunghusens GK och Forsgårdens GK kan 

Nacka golfklubb till exempelvis införa ett samarbete med Returpack för att skapa ett 

större engagemang hos medlemmarna likt Ljunghusens GK. Både Forsgården och 

Ljunghusens GK har ett nära samarbete med sina avfallsentreprenörer vilket även Nacka 

golfklubb bör ha. Genom detta samarbete fås en kontinuitet golfklubbens avfallsarbete 

där årliga revisioner genomförs med kunnig personal.   
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16. Diskussion 

Nedan diskuteras osäkerheter i beräkningar samt vad som kan påverka analysens 

slutresultat. 

16.1 Osäkerhet vid uppskattningar och beräkningar 

Det beräkningar som utfördes kan ses som osäkra på grund av de uppskattningar av 

golfklubbens avfallsmängder som behövde genomföras. Den uppskattningen som 

gjordes genom insamling av hushållsavfall från kansli och verkstad genomfördes under 

lågsäsong vilket inte är den bästa perioden för att få en korrekt mätning. Detta togs dock 

hänsyn till vid beräkning av den totala avfallsmängden. Genom den beräkningsfaktorn 

som togs fram antas att alla anställda genererar lika mycket avfall varje dag under hela 

året. Avfallsmängderna varierade således på grund av att flera människor arbetar under 

högsäsong i jämförelse med lågsäsong. I praktiken genererar sällan alla människor lika 

mycket avfall varje arbetsdag. Skillnaden i slutändan anses dock vara marginell vilket gör 

att beräkningen utifrån att alla genererar lika mycket avfall antogs acceptabel. 

 

Resultatet i SDR är osäkert på grund av beräkningarnas osäkerhet. Osäkerheten bygger 

på det antaganden som behövde göras. Resultatet i analysen visar dock riktlinjer för hur 

effektiva och sparsamma golfklubben idag är. Genom att göra en grundligare 

undersökning med plockanalyser kan säkrare resultat tas fram, vilket leder till att en 

djupare analys kan genomföras med säkrare resultat av avfallsflödena. Det resultat som 

tagits fram i denna rapport bör användas som riktlinjer vid en vidare analys och genom 

att jämföra resultaten med kommande resultat från golfklubben kan Nacka golfklubb se 

hur verksamheten utvecklas. 

16.2 SDR analys 

Nacka golfklubb rekommenderas att analysera verksamhetens avfallshantering utifrån 

SDR analysen. Via SDR kan Nacka golfklubb även inkludera andra områden för analys 

men för att kunna utföra detta behöver flera nyckeltal tas fram för de specifika 

områdena. 

 

Uppföljning av SDR bör genomföras via jämförelse med tidigare resultat. Det resultat 

som tagits fram i analysen är det resultat som golfklubben bör använda vid en vidare 

analys. Genom att utnyttja den jämförelsen som gjorts mellan Nacka golfklubb, CLGC 

(McCartney, 2003) samt SU (Nilsson, 1998) kan en förståelse fås över hur siffrorna kan 

tolkas och utnyttjas för att se hur värdena vid en jämförelse kan analyseras, men vid 

analys av SDR är det viktigt att inte "stirra sig blind" på resultatet. Om en siffra i 

jämförelse med tidigare år anses vara bättre är det viktigt att reflektera över varför 

resultatet har blivit bättre. Även om beräkningarna utförs på samma sätt har varje 

nyckeltal två faktorer som påverkar resultatet. Nedan diskuteras det faktorer som kan 

påverka resultatet i SDR analysen. 
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Effektivitet 

De värden effektiviteten ger är det siffrorna som i regel är enklast att direkt använda i en 

jämförelse. Alla beräkningarna i SDR påverkas av både nämnare och täljare men endast i 

effektiviteten förändras det i förhållande till varandra. Faktorn för exempelvis hälsa är 

oberoende på hur många anställda som arbetar då faktorn bygger på antal schemalagda 

arbetstimmar i förhållande till frånvaro. Förhållandet är en kvot där täljare och nämnare 

förändras i takt med varandra. 

 

Sparsamhet 

Sparsamhetsanalysen är den delen i SDR som analysmässigt kan vara svårast att tolka 

utifrån sina resultat. Här är det flera faktorer som kan påverka resultatet i en negativ eller 

positiv riktning och för att förstå om resultatet vid en jämförelse är positivt eller negativt 

behöver reflektioner göras över följande punkter: 

 

(a) Hur påverkar antal golfrundor mängden avfall på kansliet? 

Det kan tänkas att det administrativa arbetet ökar med ökande bokningar som i sin tur 

ger upphov till större avfallsmängder, men hur kan det sambandet fastställas? 

Arbetsbördan på kansliet baseras främst på golfspelarna men om avfallet på kansliet 

ökar eller minskar i takt med antal golfspelare är svårt att fastställa utan en grundligare 

undersökning. (UTVECKLA) 

 

(b) Hur påverkar antal arbetstimmar resultatet? 

Vid resultat för ”arbete” bör en reflektion göras över antal använda arbetstimmar. En 

ökad mängd arbetstimmar kan ha stor positiv påverkan på resultatet utan att det betyder 

att verksamheten har blivit bättre eller effektivare. Använda arbetstimmar är extra viktigt 

att se över då det gäller verksamhetsområdets analys, detta för att analysen över 

verksamhetsområdet främst bygger på antal arbetstimmar och därmed påverkas även av 

antal personer. Om arbetstimmarna ökar men antal personer inte gör det kan resultatet 

bli bättre men arbetssituationen för det anställda blir sämre på grund av ökad 

arbetsbelastning. Med hänsyn till detta bör resultatet även analyseras utifrån ett vidare 

perspektiv och inte än enbart utifrån en jämförelse med tidigare år. 

 

Marginal 

Marginal visar hur stor del av avfallets olika avfallsfraktioner som går till återvinning. 

Marginal är således en förlängning av avfallsrevisionen där man ser över fraktionernas 

renlighet genom plockanalyser. Resultatet här påverkas i högsta grad av plockanalysens 

noggrannhet, vilket bör reflekteras i analysens slutresultat. 
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17. Slutsats 

Nacka golfklubb uppfyller till stor del det skall-krav GEO kräver men ett flertal 

förbättringar inom avfallshanteringen behöver genomföras för att upprätthålla en god 

standard och för att se till att golfklubben tar hänsyn till det bör-krav som GEO även 

ställer. Nedan följer det skall-krav GEO certifieringen kräver att golfklubben uppfyller 

samt beskrivs det slutsatser som togs fram. 

 

(1) Anläggningen skall kunna beskriva och visa all aktuell avfallshantering 

Utifrån det intervjuer som genomförts på golfklubben kunde de anställda tydligt 

redogöra för vilken hantering av avfall golfklubben idag innehar. Rapporten är en 

sammanställning av detta och genom den kan beskrivningar av rutiner tydligt redovisas. 

 

(2) Anläggningen skall kunna visa att lagstiftningen iakttas i hantering av avfall 

Golfklubben iakttar den lagstiftning som finns och kan med hjälp av bilaga 8 kontinuerligt 

se över att hanteringen och sorteringen följer de lagar och krav som finns. I bilaga 8 och i 

bilaga 9 beskrivs hur hanteringen ser ut idag utifrån dagens lagar men även hur 

golfklubben kan förbättra sin hantering med hänsyn till lagarna. Om åtgärderna som 

rekommenderas i kapitel 17.1 även genomförs tas ytterligare hänsyn till lagarna med 

avseende att förbättra golfklubbens avfallshantering för en bättre standard. 

 

(3) Anläggningen skall föra ett register över allt farligt avfall 

Genom det transportdokument som golfklubben får av SITA upprätthåller golfklubben ett 

register över sitt farliga avfall. Genom att införa årligen tömningar av EcoSimplex 

upprätthåller golfklubben ett register och kan genom detta årligen föra statistik över 

golfklubbens farliga avfall för att se om det minskar eller ökar. 

 

(4) Anläggningen skall lagligt inneha rutiner för hantering och säker 

omhändertagande av alla farliga ämnen 

Allt farligt avfall som golfklubben genererar placeras i EcoSimplex containern som hyrs av 

SITA. Containern är utformad och godkänd för farligt avfall och i containern placeras de 

olika fraktionerna i separata kärl, vilket sedan SITA tar hand om enligt restriktioner. 
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Det bör-krav GEO certifieringen vill att golfklubben ska uppfylla beskrivs nedan med 

följande slutsats. 

 

(5) Anläggningen bör kunna visa åtgärder för att undvika avfall, för att kunna 

fortsätta livscykeln av material genom återanvändning och återvinning samt 

minskning av avfallsmängder till deponering och förbränning 

 

Genom att golfklubben ser över sitt avfall och hur det behandlas hos 

avfallsentreprenören kan det avfall som går till deponering och förbränning minimeras 

eller helt undvikas. Genom att avfallet på miljöstationen hämtas av godkänt 

återvinningsföretag kan golfklubbens återvinning öka med 20 procent och det avfall som 

går till energiutvinning minska med cirka 18 procent, vilket är en tydlig minskning. 

17.1 Förbättringsrekommendationer 

För att upprätthålla en god standard och för att förbättra standarden inom golfklubbens 

avfallshantering bör golfklubben se över och tillämpa följande rekommendationer. 

Förslag på rutiner ses även under nedanstående kapitel. 

17.1.1 Generella rekommendationer 

1. En aktivitet, likt Ljunggårdens GK, bör genomföras med medlemmarna för att få 

dem medvetna om det avfallsmängder golfklubben dagligen hanterar samt för 

att komma åt det problem som finns kring medlemmarnas felaktiga sortering. 

2. Uppföljning av SDR bör genomföras vart tredje år för att se hur avfallet 

minimeras, hanteras och hur förbättringar kan uppnås.  

3. En avfallsrevision genom enklare plockanalys bör införas en gång om året för att 

se över fraktionernas renlighet.  

4. Golfklubben bör ha ett närmare samarbete med ett avfallsföretag som 

Forsgården GK har med Renova för interna revisioner. 

17.1.2 Kansli 

1. En genomgång av golfklubbens avfallshantering bör införas i samband med den 

säkerhetsgenomgång som genomförs med säsongsarbetarna, genom information 

minimeras riskerna för felaktig sortering. 

2. Samkörning av wellpapp bör införas med restaurangen via den stålvagn som finns 

på klubbhusets baksida. Kansliet bör även förvara wellpapp på stålvagnen istället 

för att placera det på golvet i konferensrummet, på så sätt skapas en bättre 

arbetsmiljö samt effektiviseras kansliets avfallshantering. 

3. Kansliet bör införa kompostering för sitt organiska hushållsavfall, genom detta 

kan kansliet byta till ett mindre kärl (240 liter) samt ansöka om dispens av 

kostnader på grund av utsortering av organiskt avfall. Det kan ge en 

kostnadsbesparing på cirka 1 000 kr/år.  

4. Bättre markeringar av kärl bör införas på kansliet för att få sorteringen tydlig och 

strukturerad även för utomstående. 

5. Kansliet har stor möjlighet att påverka golfklubbens medlemmar genom att visa 

golfklubbens värderingar via hemsidan och anslagstavlan. Uppföljning av 
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golfklubbens miljöarbete bör kontinuerligt presenteras.  

6. Kansliet bör kontinuerligt genomföra inventeringar av förbrukningsmaterial för 

att se hur förbrukning av materialet kan minimeras.  

7. Rutiner kring städning av avfallsutrymmen och avfallskärl bör införas främst för 

att undvika att olägenheter för människors hälsa och miljö uppstår men även för 

att upprätthålla en god standard kring kansliets avfallshantering. 

17.1.3 Restaurang 

1. En inventering och rutinundersökning av restaurangen bör årligen genomföras 

med hjälp av det formulär som finns i bilaga 5. Det svar som fås kommer att ligga 

till grund för den SDR analys som bör genomföras vart tredje år. 

2. Avtal med restaurangen bör införas för att få bättre kontroll över verksamheten. 

Genom avtalet kan golfklubben kräva att restaurangen följer golfklubbens 

miljöpolicy. 

3. Allt matavfall som restaurangen genererar skall förvaras i kylrummet på 

klubbhusets baksida. Finns plats, bör även det utsorterade avfallet förvaras där 

för att skapa en bättre arbetsmiljö för det anställda. Saknas avfallskärl bör det 

omgående köpas in. 

4. Matavfall bör separeras från annat avfall eftersom separerat matavfallet kan ge 

restaurangen en lägre kostnad. 

5. Inget avfall bör lämnas direkt på mark för att det kan skapa olägenheter för 

människors hälsa och miljö. Uppstår grovavfall bör det direkt tas till 

miljöstationen. 

6. Den kiosk som restaurangen ansvarar för bör ha samma källsorteringssystem som 

resten av golfbanan (organiskt avfall, pet-flaskor/burkar samt övrigt/brännbart 

avfall), genom detta följer restaurangen golfklubbens riktlinjer för källsortering 

ute på golfbanan. 

7. Restaurangen bör genomföra inventering av förbrukningsmaterial för att se hur 

material och avfall kan minimeras. 

8. Restaurangen bör ha en inköpspolicy i samråd med golfklubbens för att se till att 

antal leveranser och förpackningsmaterial minimeras. 

9. Rutiner kring städning av avfallsutrymmen och avfallskärl bör införas och 

genomföras regelbundet för att undvika olägenheter för människors hälsa och 

miljö men även för att få en bättre standard kring restaurangens avfallshantering. 

10. Restaurangen bör källsortera sitt avfall och placera det på golfklubbens 

miljöstation. Det fraktioner som restaurangen rekommenderas att källsortera är: 

(1) wellpapp, (2) glas, (3) plast, (4) metall och (5) blandpapper (tidningar etc.). 
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17.1.4 Verkstadsområde 

1. En genomgång av golfklubbens avfallshantering bör införas i samband med den 

säkerhetsgenomgången som görs med säsongsarbetarna, för genom 

informationen minimeras riskerna för felaktig sortering. 

2. Containern för det brännbara avfallet bör bytas ut. Avfallet från verkstad och 

golfbana bör hämtas via kommunen i ett 370 liters kärl för hushållsavfall, 

respektive ett 600 liters kärl för brännbart grovavfall. På så sätt kan golfklubben 

spara cirka 3 000 kr/år, exklusive moms.   

3. Kontinuerligare tömningar av farligt avfall bör införas 1 gång/år för att på ett 

tydligt sätt kunna föra statistik över avfallets mängd och därmed se om det farliga 

avfallet har minskat eller ökat. 

4. Införa rutiner kring kontroll av transportörers tillstånd av att frakta farligt avfall. 

Tillståndet bör kontrolleras vart 5 år via länsstyrelsen. 

5. Det källsorterade avfallet bör vägas innan hämtning/tömning för att upprätthålla 

statistik över golfklubbens avfallsmängder.  

6. De fraktioner som rekommenderas att bli hämtat av Apelns från miljöstationen är: 

(1) glas (färgat och ofärgat), (2) plast, (3) pappersförpackningar och (3) 

blandpapper. Om golfklubben i framtiden märker att det enbart genererar små 

mängder pappersförpackningar på grund av den containern för wellpapp som 

finns bör ett mindre kärl inköpas och det kärl som används idag bör istället 

användas för golfklubbens grovavfall. 

7. Avfallskärl bör inköpas för det metallskrot som finns intill miljöstationen. Avfallet 

kan lämnas på Kovik alternativt hämtas av återvinningsföretag efter behov.  

8. Enklare avfallskärl bör införas i verkstaden för att undvika felaktig sortering. 

Liknande kärl rekommenderas även att kansliet köper in till sig. Plastkärl för t.ex. 

plast, pappersförpackningar och blandpapper bör inköpas. Fraktionerna bör 

tömmas 1 gång/månad på miljöstation eller vid behov.  

9. El- och metallavfall från miljöstationen kan golfklubben lämna på Kovik.  

10. Städning av miljöstation bör ske 2 gånger/år främst för att undvika 

oangelägenheter för människors hälsa och miljö men även för att upprätthålla en 

god standard kring golfklubbens avfallshantering. 

11. Inventering av miljöstation bör ske i samband med den städning som görs. 

Inventering görs för att se att rätt antal skyltar finns samt att kärlen fungerar 

enligt anvisningarna. 
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17.2 Nya rutiner 

Nedan presenteras förlag på rutiner golfklubben bör införa för att upprätthålla en bra 

avfallshantering och förslag och råd kring rutiner för att minimera avfallet ges även 

nedan. 

17.2.1 Kansli 

Det rutiner som rekommenderas för kansliet är följande: (1) inventering och förbrukning, 

(2) städning och (3) hantering av wellpapp. 

 

Inventering och förbrukning 

Det pappersmaterial kansliet använder bör inventeras för att se hur mycket papper som 

förbrukas, oftast används mer material än vad som behövs. Likaså bör en inventering 

göras över det engångsartiklar som kansliet kan tänkas använda. För att minska avfallet 

bör golfklubben kontinuerligt se över det engångsartiklar som finns och finna andra 

miljövänligare alternativ.  

 

För att skapa en bild över kansliet förbrukning av engångsmaterial bör följande moment 

undersökas/genomföras (Svenska Golfförbundet, ND):  

 

1) Föra anteckningar över hur mycket engångsartiklar som förbrukas  

2) Finna miljövänligare alternativ som kan ersätta engångsartiklarna  

3) Undersök alternativa vägar för kommunikation för att minska mängden 

pappershantering 

 

Vid undersökning av t.ex. kansliets pappersförbrukning bör följande frågor nedan 

besvaras: 

 

1) Hur ofta skrivs papper ut och varför? 

2) Hur mycket papper skrivs ut?  

3) Hur sker arkivering idag? Finns det möjlighet att spara information till digitala 

medier istället? 

 

Uppkomst av emballage uppstår främst vid inköp av produkter och varor. Golfshopen är, 

bortsett från restaurangen, en av de största bovarna till avfall av emballage och för att 

minska avfallet från golfshopen bör kansliet se över sina inköp och införa rutiner vid 

förhandling med leverantörer.  

 

Städning 

Alla kärl kommunen tillhandahåller golfklubben med har golfklubben ett ansvar över. 

Rutiner kring rengöring av kärl och städning av avfallsutrymmen bör införas innan 

säsongens början samt efter säsongens slut. Städning bör även kontinuerligt göras efter 

behov för att upprätthålla en god standard. 
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Hantering av wellpapp 

All wellpapp skall läggas på den stålvagn som restaurangen använder på golfklubbens 

baksida. Rutiner kring tömning på miljöstationen bör införas i samråd med restaurangen 

och göras minst 1 gång/månad. Ansvar för tömning bör tilldelas, vem som ansvarar bör 

dock kansli och restaurang komma överens om.  

17.2.2 Restaurang 

Golfklubben bör i samråd med restaurangen, genomföra följande moment: 

 

1) Boka in, innan säsongen börjar, ett möte mellan miljökommitté/klubbchef och 

restaurang där restaurangens avfallshantering diskuteras. Frågeformulär, se 

bilaga 5, skall vid mötet ses över och informeras om. 

2) Skriva ett miljöavtal för restaurangen. Avtalet är för att se till att restaurangen 

följer den miljöpolicy som golfklubben har. 

3) Se till att restaurangens leverantörer följer golfklubben miljöpolicy. Färre 

leverantörer ger mindre emballage som i sin tur ger mindre mängder avfall. 

4) Boka ett uppföljningsmöte vid säsongens slut. Restaurangägaren ska till mötet 

sammanställa och besvara det frågor som tas upp i bilaga 7. Sammanställning ska 

ligga till grund för den analys enligt SDR golfklubben bör genomföra vart tredje 

år. 

17.2.3 Verkstadsområde 

Det rutiner som rekommenderas för kansliet är följande: (1) farligt avfall samt (2) 

städning och inventering. 

 

Farligt avfall 

Det farliga avfallet bör tömmas 1 gång/år för att golfklubben ska se hur avfallsmängderna 

förändras. Den person som ansvarar för att hämtning av det farliga avfallet sker årligen 

bör även ansvara över den årliga rapporten som golfklubben skall skicka in till Nacka 

kommun. Den kontrollista som finns under bilaga 7 bör användas vid inventering över 

golfklubbens farliga avfall. 

  

Tillståndskontroll för transport av farligt avfall ska golfklubben kontrollera via 

Länsstyrelsen vart 5:e år. Om nytt avtal sker ska tillståndet kontrolleras i samband med 

detta. Kontinuerlig kontroll bör även alltid ske i samband med den tömningsrapport som 

skall fås vid hämtning. 

 

Städning och inventering 

Rutiner kring rengöring av kärl och städning av avfallsutrymmen bör införas innan 

säsongens början samt efter säsongens slut. Städning bör även kontinuerligt göras efter 

behov för att upprätthålla en god standard. I samband med städning bör en inventering 

göras av miljöstationen för att se att (1) kärlen används korrekt och (2) att kärlen har 

korrekt skylt och markering. Vid inventering bör anteckningar göras via en kontrollista, se 

bilaga 6.
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Bilaga 1. Intervjufrågor för attityd och rutinundersökning 

Datum: 

Namn:  

Befattning:  

Telefon: 

Mail: 

 

1. Vad källsorterar ni på er avdelningen eller inom ditt verksamhetsområde? 

(Farligt avfall, papper, plast, glas etc.) 

 

2. Vad har ni för utrustning för att kunna källsortera? 

 

3. Vad tycker du om att källsortera? Varför? 

 

4. Hur ser dina rutiner ut för avfallshantering och källsortering? 

Beskriv hur olika typer av avfall hanteras och sorteras. 

 

5. Hur tycker du att er källsortering fungerar? 

 

6. Finns det något speciellt bra som fungerar med er källsortering? 

 

7. Finns det någonting som fungerar dåligt mer er källsortering? 

 

8. Vill ni förändra någonting med er källsortering?  

 

9. Har ni vad som behövs för er källsortering? (Utrymme, kunskap, utrustning etc.) 

 

10. Hur tycker du att den utrustning ni har fungerar? Har några problem uppstått? 

 

11. Kan ni källsortera allt ert avfall? Om nej, varför inte och vad kan inte källsorteras? 

 

12. Vilka är era drivkrafter för att uppnå en förbättring inom er avfallshantering? 

 

13. Vilka är era drivkrafter för GEO certifieringen? 

 

14. Får ert namn användas i den slutgiltiga rapporten som referens? 

 

  



 
 

Bilaga 2. Intervjufrågor till andra golfklubbar 

Namn: 

Befattning: 

Golfklubb: 

 

1. Beskriv ert sätt att arbeta med avfallsfrågor? Hur ser det ut och varför är det bra? 

 

2. Vilka avfallssystem använder ni? (Källsortering, kompost etc.) 

 

3. Vilka faktorer ledde fram till er avfallshantering? 

 

4. När och varför blev ni GEO certifierade? 

 

5. Vilka skötselbehov eller andra arbetsinsatser krävs för er avfallslösning? 

 

6. Vilka positiva effekter ser ni idag av er avfallslösning? 

 

7. Vilka nackdelar ser ni av er avfallslösning? 

 

8. Vad vill ni förbättra? 

  



 
 

Bilaga 3. Nacka Golfklubbs avfall 

Tabell 1. 

Avfallsmängd år 2010 samt vilket företag som hanterar avfallet. 

Avfall Källsortering Vikt [kg] Uppsamling Hantering 

Glas (ofärgat) Ja 40 Miljöstation Deponi (SITA) 

Glas (färgat) Ja 5 Miljöstation Deponi (SITA) 

Plast (hårt) Ja 85 Miljöstation Energiutvinning (SITA) 

Returpapper Ja 52,5 Miljöstation Energiutvinning (SITA) 

Krymp & 

sträckfilm 

Ja 1 Miljöstation Energiutvinning (SITA) 

Metall Ja - Miljöstation Återvinning (SITA) 

Aluminium Ja 1 Miljöstation Återvinning (SITA) 

Wellpapp Ja 390 Container 

8 m3 

Återvinning (Apelns) 

 

Frigolit Ja 3 Miljöstation Energiutvinning (SITA) 

Elektronik Ja 57 Miljöstation Återvinning (SITA) 

Blandat avfall Nej 940 Container 

8 m3  

Energiutvinning 

(Apelns)  

Hushållsavfall 

kansli* 

Nej 647,4 370 liter kärl Energiutvinning 

(Kommun) 

Hushållsavfall 

restaurang* 

Nej 2 138,4 660 liter kärl 

(fyllnadsgraden 30 %) 

Energiutvinning 

(Kommun) 

Komposterbart 

avfall * 

Ja 326,13 Kompost Kompostering 

Farligt avfall    Behandlas enligt 

restriktioner (SITA) 

Spillolja Ja - EcoSimplex  

Oljefilter Ja - EcoSimplex  

Lösningsm. Ja - EcoSimplex  

Aerosoler Ja - EcoSimplex  

Torktrasor Ja - EcoSimplex  

Lampor Ja - EcoSimplex  

Lysrör Ja - EcoSimplex  

Batterier Ja - EcoSimplex  

Bilbatterier Ja - EcoSimplex  

Färg, lack & lim Ja - EcoSimplex  

Bekämpningsm. 

(fast) 

Ja - EcoSimplex  

Bekämpningsm. 

(flyt) 

Ja - EcoSimplex  

Glykol Ja - EcoSimplex  

 

(*) Avfallsmängden är uppskattad utifrån storlek på kärl/container och tömningsintervall. 



 
 

Bilaga 4. Beräkning och uppskattning av avfall 

Nedan presenteras det uppskattningar och beräkningar som har genomförts för kansli, 

verkstad och restaurang. Avfall från kansli och verkstad uppskattades genom 

undersökning där avfallet samlades in under en vecka. Uppskattningen av avfallet från 

restaurang beräknades utifrån kärlvolym, fyllnadsgrad och antal portioner som 

serverades. 

 

Avfall från kansli och verkstad 

Då kommunen inte väger det avfall som hämtas från golfklubben har en uppskattning av 

hushållsavfallets avfallsmängd från kansli och verkstad utförts enligt ekvation 1 nedan.  

 

𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑐 + 𝑑 ∙ 𝑒) = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑘𝑡            (1) 

 

Faktorerna enligt ekvation 1 definieras enligt följande: 

b = antal personer som arbetar under högsäsong [personer/vecka] 

c = antal dagar golfbanan är öppen [dagar] 

d = antal personer som arbetar under lågsäsong [personer/vecka] 

e = antal dagar som golfbanan är stängd [dagar] 

 

Faktor a är ett mått på avfallsmängd/dag/person vilket togs fram genom undersökningen, 

se ekvation 2 nedan. 

 

𝑎 =
𝑍

𝑋∗𝑌
            (2) 

 

Faktorerna enligt ekvation 2 definieras enligt följande: 

X= antal dagar under undersökningens period 

Y = Antal arbetare på verksamheten under undersökningens period 

Z = Vägd avfallsmängd under 1 vecka 

 

För att beräkna fram faktor a ska den avfallsmängd som uppmätts/vägts divideras 

med antal personer som genomsnittligt arbetar under undersökningens period. 

Arbetar exempelvis 3 personer i 3 dagar och sedan 6 personer i 4 dagar blir den 

genomsnittliga faktorn för antal arbetare under undersökningens period 4,7 

personer.  

 

  



 
 

Det siffror som använts vid beräkning ses i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Beräkning av uppskattad avfallsmängd under år 2010.  

Faktor GC MY 

Hushållsavfall (Z) 5,2 kg 2,5 kg 

Kompostavfall (Z) - 3 kg 

Övrigt   

Antal dagar för undersökning (X) 5 5 

Antal arbetare under undersökningen (Y) 2 4,5 

Avfallsmängd/dag/person (a) 0,52 0,11, 0,13 

Antal personer som arbetar under högsäsong (b) 5 9,5 

Antal dagar golfbanan är öppen (c) 203 203 

Antal personer som arbetar under lågsäsong (d) 2 4,5 

Antal dagar golfbanan är stängd (e) 115 115 

Total vikt [kg]   

Hushållsavfall 647,4 271,78 

Komposterbart avfall 0 326,13 

(GC) Kansli med tillhörande reception och shop. (MY) Verkstadsområde. 

 

Utifrån det beräknade värdena kan en uppskattning göras över hur stor del av kansliets 

hushållsavfall som utgörs av komposterbart avfall. Verkstaden komposterar över 50 

procent av sitt hushållsavfall, vilket även kansliet uppskattas kunna göra. 

 

Avfall från restaurang 

Utifrån 450 kg/m3 beräknades mängden matavfall av ett kärl på 660 liter med en 

fyllnadsgrad på 30 procent, se ekvation 3 nedan. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑(𝑐) = 𝑓 ∙ 0,001 ∙ 𝑔 ∙ ℎ ∙ 𝑖         (3) 

 

Faktorerna enligt ekvation 3 definieras enligt följande: 

f = storlek på kärl  

g = Vikten av normalblött matavfall 

h = fyllnadsgrad 

i = antal veckor restaurangen är öppen 

 

För att uppskatta hur stor fyllnadsgraden bör vara utifrån omsättning på verksamheten 

togs statistik fram för hur avfallsmängden/portion förändrades beroende på fyllnadsgrad. 

Utifrån att den genomsnittliga avfallsmängden på 0,2-0,5 kg avfall/portion (RFV 

Utveckling, 2006) uppskattades fyllnadsgraden för restaurangen vara 30 procent, se 

Figur 1 nedan. 



 
 

 

Figur 1. Visar mängd avfall per portion beroende på fyllnadsgrad för ett 660 liters kärl 

där avfallet väger 450 kg/m3 enligt Avfall Sverige (2007:09). Mängden matavfall 

uppskattas utifrån att restaurangen serverar i genomsnitt 30 portioner om dagen under 

hela säsongen. Enligt RVF utveckling (2006), är den genomsnittliga avfallsmängden per 

portion mellan 0,2-0,5 kg/portion. 

 

De värden som användes vid beräkning av restaurangens totala avfallsmängd ses i Tabell 

2 nedan. 

 

Tabell 2. Beräkning av restaurangens avfallsmängd år 2010. 

Faktor  

Storlek på kärl (f) 660 [liter] 

Vikten av normalblött avfall (g) 450 [kg/m3] 

Fyllnadsgrad (h) 30 [%] 

Antal veckor restaurangen är öppen (i) 24 [veckor] 

Total vikt [kg]  

Hushållsavfall 2 138,4 [kg] 

 

  



 
 

Bilaga 5. Inventering av avfall från restaurangen  

Formuläret baseras på det formulär RVF utveckling använde till rapporten ”Matavfall från 

restauranger, storkök och butiker. Nyckeltal med användarhandledning”, år 2006.  

 

Datum: 

Verksamhetsnamn: 

Kontaktperson: 

Telefonnummer: 

Mail: 

 

1. Arbetskraft 

Antal säsongsarbetare (st): 

 

2. Sittplatser 

Antal sittplatser (st): 

 

3. Serverade/producerade portioner 

Antal portioner för servering på plats i lokalen (st/säsong): 

 

Vilken typ av portioner serveras? 

 

Frukost - totala antalet portioner: 

Lunch/middag - totala antalet portioner: 

 

4. Omsättning 

Omsättning (kr/år): 

 

5. Övrigt 

Annat för verksamhet som kan påverka produktionen av matavfall: 

 

6. Matavfall som sortera ut och hämtas av kommunen 

Ange total mängd utsorterat matavfall (ton/år) 

 

Ange metod för framtagande av uppgift om den totala mängden utsorterat matavfall: 

1. Invägt med bil 

2. Vägt på plats med separat våg 

3. Uppskattat av verksamhetsutövaren 

4. Beräknat baserat på behållarvolymer, fyllnadsgrader, hämtningsfrekvens och 

densitet 

5. Annan metod 

 

 

 



 
 

7. Avfall, förpackat eller oförpackat, som ej sorteras ut 

Ange total mängd icke utsorterat avfall (ton/år): 

 

Hur hanterar ni matavfall i form av förpackat livsmedel? 

 

Ange metod för framtagande av uppgift om den totala mängden icke utsorterat 

matavfall: 

 

8. Matavfall i form av frityrfett och fett från fettavskiljare 

Finns fettavskiljare eller annan separat hantering av fett? 

 

Om ja, ange total mängd fett (ton/år): 

 

Ange metod för framtagande av uppgift om den totala mängden fett: 

 

9. Mängd matavfall till annan hantering 

Tillämpas någon annan hantering av matavfall än hämtning av kommunen? 

 

Om ja, ange total mängd matavfall till annan hantering (ton/år): 

 

Ange metod för framtagande av uppgift om den totala mängden matavfall till annan 

hantering: 

 

Ange vilken typ av annan hantering av matavfall som tillämpas: 

 

10. Beskriv din verksamhets avfallshantering (behållare, hämtningsfrekvens, 

avvattning, tekniska lösningar etc): 

 

 

11. Hur fungerar utsorteringen av matavfall i din verksamhet? 

 

Mycket bra 

Ganska bra 

Mindre bra 

Dåligt 

 

Vid mindre bra eller dåligt, ange vad som inte fungerar bra: 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Underskrift 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Förtydligande 



 
 

Bilaga 6. Kontrollista för miljöstation 

Datum: 

Inventering utförd av: 

 

Miljöstation 

 

Kärl 

Godkänd/Ej 

Godkänd 

Åtgärd Mängd [kg] Skylt 

Godkänd/Ej 

Godkänd 

Åtgärd 

1. Elektronik      

2. Metall      

3. Glas (färgat)      

4. Glas (ofärgat)      

5. Plast      

6. Blandpapper      

7. Pappersförpackningar      

8. Batteriholk      

9. Grovavfall (metallskrot)      

10. Wellpapp      

11. Kompost      

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift 



 
 

Bilaga 7. Kontrollista för farligt avfall 

 

Datum: 

Inventering utförd av: 

 

Farligt avfall Kärl 

Godkänd/Ej 

Godkänd 

Åtgärd Mängd [kg] Skylt 

Godkänd/Ej 

Godkänd 

Åtgärd 

1. Spillolja      

2. Oljefilter      

3. Lösningsmedel      

4. Aerosoler      

5. Torktrasor      

6. Lampor      

7. Lysrör      

8. Bilbatterier      

9. Färg, lack & lim      

10. Bekämpningsm. (fast)      

11. Bekämpningsm. (flyt)      

12. Glykol      

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift 



 
 

Bilaga 8. Sammanställning av lagstiftning för avfallshantering 

 Nedan följer en sammanställning över lagstiftning och krav från miljöbalken (MB), 

avfallsförordningen (AF) och Nacka kommuns renhållningsordning, år 2007 (NK). Med 

fastighetsinnehavare avses, enligt miljöbalken (SFS 1998:808), den som äger fastigheten 

eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare. 

 

Källa Lagstiftning 

 

Lagen förankras 

genom följande 

aktivitet 

Rekommenderade 

framtida åtgärder 

MB 

 

Kap 2. 1 §. Omvänd bevisbörda 

- När frågor prövas om 

tillåtlighet, tillstånd, 

godkännande och dispens och 

när sådana villkor prövas som 

inte avser ersättning samt vid 

tillsyn enligt denna balk är alla 

som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skyldiga att visa 

att de förpliktelser som följer av 

detta kapitel iakttas. Detta 

gäller även den som har 

bedrivit verksamhet som kan 

antas ha orsakat skada eller 

olägenhet för miljön. 

Samtliga anställda har 

en grundläggande 

kunskap angående de 

miljölagar som finns. En 

genomgång av 

miljöbalken hölls den 29 

mars år 2011 för att 

upprätthålla den 

kunskap som en gång 

erhållits. 

 

MB Kap 2. 2 §. Kunskapskravet - 

Alla som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skall skaffa sig 

den kunskap som behövs med 

hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning 

för att skydda människors hälsa 

och miljön mot skada eller 

olägenhet. 

Samtliga anställda har 

en grundläggande 

kunskap angående de 

miljölagar som finns. En 

genomgång av 

miljöbalken hölls den 29 

mars år 2011 för att 

upprätthålla den 

kunskap som en gång 

erhållits. 

 

Golfklubben 

kontrollerar och 

värderar alla eventuellt 

nya miljöaspekter när 

en förändring uppstår. 

 

 

Genom ett närmare 

samarbete med entreprenörer 

för avfall kan golfklubben 

upprätthålla sin kunskap inom 

avfallsområdet.  

 

Utbildning bör kontinuerligt 

ske med det anställda och 

med medlemmarna i form av 

broschyrer och föreläsningar.  

 

 

 

 



 
 

MB Kap 2. 3 §. 

Försiktighetsprincipen - Alla 

som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skall utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de 

begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden 

medför skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller 

miljön. I samma syfte skall vid 

yrkesmässig verksamhet 

användas bästa möjliga teknik. 

Golfklubben 

kontrollerar och 

värderar alla eventuellt 

nya miljöaspekter när 

en förändring uppstår. 

 

MB Kap 2. 5 §. 

Hushållningsprincipen - Alla 

som bedriver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd skall 

hushålla med råvaror och 

energi samt utnyttja 

möjligheterna till 

återanvändning och 

återvinning. I första hand skall 

förnybara energikällor 

användas. 

Golfklubben tar hänsyn 

till hushållsprincipen 

genom källsortering. 

Idag källsorterar 

golfklubben upptill 20 

fraktioner.  

Golfklubben bör ta ett större 

ansvar och se till att det avfall 

som källsorteras tas om hand 

på bästa möjliga sätt. Utvalda 

fraktioner från miljöstationen 

bör hämtas och hanteras 

enligt avfallshierarkin. 

MB Kap 2. 7 §. Skälighetsregeln - 

Kraven i 2-5 § och 6 § första 

stycket gäller i den utsträckning 

det inte kan anses orimligt att 

uppfylla dem. Vid denna 

bedömning ska särskild hänsyn 

tas till nyttan av skyddsåtgärder 

och andra försiktighetsmått 

jämfört med kostnaderna för 

sådana åtgärder. När det är 

fråga om en 

totalförsvarsverksamhet eller 

en åtgärd som behövs för 

totalförsvaret, ska vid 

avvägningen hänsyn tas även 

till detta förhållande. 

 

Vid bedömning tas inte 

bara miljöpåverkan in, 

utan även ekonomi för 

att se om åtgärden är 

rimlig. 

 



 
 

MB Kap 26. 19 §. Egenkontroll - 

Den som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärder som kan 

befaras medföra olägenheter 

för människors hälsa eller 

påverka miljön skall 

fortlöpande planera och 

kontrollera verksamheten för 

att motverka eller förebygga 

sådana verkningar. 

 

 

  

Allmänna lagar och regler 

MB Kap 15. 5 a § Den som innehar 

avfall skall se till att avfallet 

hanteras på ett hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt.  

 

Golfklubben källsortera 

och har en miljöstation. 

Förvaring sker i 

godkända kärl från Sita. 

För farligt avfall finns en 

EcoSimplex container.  

Rutiner angående städning 

och inventering bör införas. 

Rutinerna är till för att 

upprätthålla en god standard 

och arbetsmiljö. 

MB Kap 15. 6 § Producentansvar - 

Regeringen eller den 

myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela 

föreskrifter om skyldighet för 

producenter att se till att avfall 

samlas in, transporteras bort, 

återvinns, återanvänds eller 

bortskaffas på ett sätt som kan 

krävas för en hälso- och 

miljömässigt godtagbar 

avfallshantering. 

 Golfklubben bör ta hänsyn till 

producentansvaret och se till 

att det fraktionerna som 

berörs går till återvinning 

enligt avfallshierarkin. 

MB Kap 15. 8 § Varje kommun skall, 

om inte annat föreskrivs med 

stöd av 6 §, svara för att 

1. hushållsavfall inom 

kommunen transporteras till en 

behandlingsanläggning, om det 

behövs för att tillgodose såväl 

skyddet för människors hälsa 

och miljön som enskilda 

intressen, och 

2. hushållsavfall från 

kommunen återvinns eller 

bortskaffas. 

Golfklubben har avtal 

med kommunen 

angående golfklubbens 

hushållsavfall från 

kansli och restaurang. 

 

 

Avtal med kommunen för 

verkstadens 

hushållsavfall/brännbara 

avfall bör införas då 

kommunen ansvarar över allt 

hushållsavfall inom 

kommunen. Genom att 

kommunen tar hand om 

avfallet fås en lägre 

avfallskostnad enligt tidigare 

beräkningar. 



 
 

När kommunen planlägger och 

beslutar hur denna skyldighet 

skall fullgöras, skall hänsyn tas 

till fastighetsinnehavares och 

nyttjanderättshavares 

möjligheter att själva ta hand 

om hushållsavfallet på ett sätt 

som är godtagbart med hänsyn 

till skyddet för människors 

hälsa och miljön.  

MB Kap 15. 10 § Om det behövs av 

hälso- eller miljöskäl, får 

regeringen i fråga om annat 

avfall än hushållsavfall inom en 

kommun meddela föreskrifter 

om  

1. att avfallet skall 

transporteras bort genom 

kommunens försorg, 

2. att kommunen skall se till att 

avfallet återvinns eller 

bortskaffas. 

Detta gäller inte i de fall som 

föreskrifter om 

producentansvar har meddelats 

med stöd av 6 §. 

  

MB Kap15. 16 § Regeringen får 

föreskriva att den som 

yrkesmässigt bedriver 

verksamhet som ger upphov till 

avfall skall lämna kommunen 

de uppgifter som behövs som 

underlag för kommunens 

renhållningsordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En årlig rapport till 

kommunen. Rapporten 

gäller främst farligt 

avfall och hushållsavfall 

men även övrigt avfall 

rapporteras som en del 

av egenkontroll.  

Rutiner för rapportering bör 

införas . Ansvars för 

rapportering bör även 

tilldelas. 



 
 

MB Kap 15. 22 § Om det behövs av 

återanvändnings- eller 

återvinningsskäl eller andra 

hälso- eller miljöskäl, får 

regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer 

meddela föreskrifter om 

yrkesmässig förbehandling av 

avfall, såsom demontering och 

sortering, som utgörs av 

elektriska och elektroniska 

produkter. 

Golfklubben sorterar ut 

elektroniskt avfall, 

enligt föreskrifter. 

 

MB Kap 15. 25 § Om det behövs av 

hälso- eller miljöskäl, får 

regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer 

meddela föreskrifter om 1. att 

avfall får transporteras 

yrkesmässigt endast av den 

som har tillstånd eller är 

anmäld hos den myndighet 

som regeringen bestämmer 

eller att andra särskilda villkor 

skall gälla för sådan 

verksamhet, och 2. att den som 

i yrkesmässig verksamhet ger 

upphov till annat avfall än 

hushållsavfall skall lämna det 

för borttransport till den som 

innehar tillstånd till 

transportverksamhet eller är 

anmäld hos föreskriven 

myndighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontroll av tillstånd via 

länsstyrelsen bör införas 

kontinuerligt vart 5:e år. 



 
 

MB Kap 15. 26 § Regeringen eller 

den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela 

föreskrifter om att den som i 

yrkesmässig verksamhet ger 

upphov till annat avfall än 

hushållsavfall eller yrkesmässigt 

hanterar annat avfall än 

hushållsavfall skall lämna 

uppgift om avfallets art, 

sammansättning och mängd 

samt uppgift om varifrån 

avfallet kommer och var 

avfallet lämnas. Uppgifterna 

skall lämnas till den 

kommunala nämnd som är 

tillsynsmyndighet. 

Årlig rapport skickas in 

till Kommunen. 

Rapporten innehåller: 

1. Gödselanvändning i 

tre 

avrinningsområden 

2. Kontrollprogram för 

avtalstiden bif. 

3. Växtskyddsmedel 

-användning 

4. Avfallshantering  

 

För avfall rapporteras 

följande: 

1. Art 

2. Sammansättning 

3. Mängd 

4. Varifrån avfallet 

kommer 

5. Mottagare 

Golfklubben bör kontinuerligt 

fortsätta väga det 

källsorterade avfallet som 

lämnar golfklubben. Detta bör 

göras i det fall som 

mottagaren inte väger 

avfallet. Genom vägning kan 

statistik lättare skapas för 

vidare analys över 

verksamheten. 

MB Kap 15. 30 § Ingen får skräpa 

ned utomhus på en plats som 

allmänheten har tillträde eller 

insyn till. 

 

 

 

 

På golfbanan finns kärl 

för insamling av avfall. 

På golfbana sorteras 

även avfallet utifrån tre 

fraktioner (blandat 

avfall, organiskt och 

pantbart). 

 

AF 19 § Brännbart avfall skall 

förvaras och transporteras bort 

skilt från annat avfall. 

Naturvårdsverket får meddela 

närmare föreskrifter om 

sortering av brännbart avfall. 

 

 

 

 

 

 

Brännbart avfall 

sorteras separat från 

annat avfall. Idag sker 

sortering via container 

som hämtas av apelns. 

Det avfall som lämnas i 

containern kommer 

främst från verkstad 

och golfbana.  

 

Kommunen hämtar via 

kärl från kansli och 

restaurang, där 

verksamhetens 

brännbara 

hushållsavfall placeras.  

Det blandade/brännbara 

avfallet, bortsett från 

brännbart grovavfall, bör 

hämtas av kommunen då 

definitionen av hushållsavfall, 

via miljöbalken, även 

omfattas av detta. 

Utsortering av blandat 

hushålls avfall sker då via det 

kärl som kommunen 

tillhandahåller. 

 

 



 
 

NK 7 § Varje fastighetsinnehavare 

skall sortera ut sådana 

avfallsslag som anges i bilaga 2 

till dessa föreskrifter. Avfall skall 

transporteras bort från 

fastigheten så ofta att sanitär 

olägenhet inte uppstår. 

Fastighetsinnehavare ansvarar 

för transport av avfall till 

anvisad plats. 

Följande fraktioner 

källsorteras: 

1. Batterier 

2. Lysrör/glödlampor 

3. Farligt avfall 

4. Grovavfall 

5. El-avfall 

6. Papp-förpackningar 

7. Wellpapp/kartong 

8. Glas (färgat och 

ofärgat) 

9. Plast (hårt och 

mjukt) 

10. Metall 

11. Petflaskor/burkar 

Hushållsavfall från 

kansli och restaurang 

hämtas av kommunen 1 

gång i veckan. Blandat 

avfall från container 

hämtas efter anrop. 

 

Organiskt avfall lämnas 

i kompost cirka 1 gång i 

veckan, beroende på tid 

under säsong. Tömning 

ute på golfbanan sker 

cirka 1 gång i veckan 

samt efter behov. 

 

NK 11 § Fastighetsinnehavaren är 

skyldig att ge tillräcklig 

information om gällande regler 

för avfallshanteringen till de 

som bor eller är verksamma i 

fastigheten. 

Fastighetsinnehavaren är 

ansvarig för att reglerna 

efterlevs. 

 

 

 

 

 

 Information ang. golfklubbens 

miljöarbete bör kontinuerligt 

informeras via hemsidan och 

på klubbhuset till 

medlemmarna. 

NK 45 § Den som i yrkesmässig Årlig rapport skickas in  



 
 

verksamhet ger upphov till 

annat avfall än hushållsavfall 

samt den som yrkesmässigt 

omhändertar sådant avfall, 

skall, om avfallet lämnas till 

avfalls- förbränningsanläggning 

eller för deponering, lämna 

uppgift om 

1. avfallets art, 

sammansättning och mängd, 

2. varifrån avfallet kommer, och 

3. vart avfallet lämnas 

Uppgiftsskyldighet enligt första 

stycket gäller även den som 

yrkesmässigt transporterar 

annat avfall än hushållsavfall 

och som omfattas av tillstånds- 

eller anmälningsplikt enligt 29 

och 34§§ avfallsförordningen 

(2001:1063). Uppgifter skall på 

anmodan lämnas till respektive 

områdesnämnd. 

till Kommunen. 

 

För avfall rapporteras 

följande: 

 

1. Art 

2. Sammansättning 

3. Mängd 

4. Varifrån avfallet 

kommer 

5. Mottagare 

Tillstånd 

MB Kap 15. 27 § Om det behövs av 

hälso- eller miljöskäl, får 

regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer 

meddela föreskrifter om att de 

som yrkesmässigt samlar in 

eller för någon annans räkning 

yrkesmässigt ombesörjer 

bortskaffande eller återvinning 

av avfall skall vara anmälda hos 

den myndighet som regeringen 

föreskriver. Detta gäller inte 

den som omfattas av tillstånds- 

eller anmälningsplikt enligt 

föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 25 § eller annars 

enligt denna balk. 

 

 

 

Kontroll av tillstånd sker 

vid hämtning. 

Kontroll av tillstånd via 

länsstyrelsen bör införas 

kontinuerligt vart 5:e år. 

Farligt avfall 



 
 

AF 21 § Olika slag av farligt avfall 

får inte blandas med varandra. 

Farligt avfall får inte heller 

blandas med andra slag av 

avfall eller andra ämnen eller 

material.  

 

Golfklubben har en 

EcoSimplex container 

placerad utanför 

verkstaden där allt 

farligt avfall sorteras i 

specifika kärl. 

 

AF 23 § Den som innehar avfall 

som innehåller eller utgörs av 

elektriska eller elektroniska 

produkter ska: 

1. sortera ut de elektriska och 

elektroniska produkterna och 

hantera dem skilt från annat 

avfall, och  

2. hantera de elektriska och 

elektroniska produkterna på ett 

sätt som främjar 

återanvändning av hela eller 

delar av produkterna och i 

övrigt underlättar återvinning 

eller annan hantering som är 

godtagbar från miljösynpunkt. 

Om ett batteri är inbyggt eller 

på annat sätt ingår i en annan 

vara och batteriet med lätthet 

kan avlägsnas från den andra 

varan, ska batteriet vid 

tillämpningen av första stycket 

1 avlägsnas från den andra 

varan. 

Ett specifikt kärl för 

elektronikprodukter 

finns på miljöstationen. 

Det elektronikavfall som 

inte är klassat som 

farligt avfall lämnas där, 

övrigt lämnas i 

EcoSimplex. 

Batteriholk finns både 

på miljöstation och vid 

EcoSimplex. 

 

AF 26 § Avfall får transporteras 

yrkesmässigt endast av den 

som har särskilt tillstånd. 

Tillstånd krävs dock inte för 

transport för återanvändning av 

avfall som inte är farligt avfall. 

 

 

 

 

 

 

Allt farligt avfall 

transporteras av SITA. 

Kontroll av dokument 

sker via den 

tömningsrapport som 

fås vid hämtning. 

 

AF 27 § Den som bedriver Inget farligt avfall  



 
 

verksamhet där farligt avfall 

uppkommer, och som inte har 

tillstånd enligt 26 §, får inte 

utan särskilt tillstånd själv 

transportera det farliga avfallet 

om den mängd som 

transporteras i fråga om något 

av följande avfallsslag uppgår 

till mer än: 

1. 2 fat (400 liter) oljeavfall per 

år,  

2. 1 fat (200 liter) 

lösningsmedelsavfall per år,  

3. 1 fat (200 liter) färg- eller 

lackavfall per år,  

4. 300 hela lysrör eller andra 

ljuskällor per transport,  

5. 300 kilogram använt 

köldmedium per transport,  

6. 300 kilogram avfall av 

elektriska och elektroniska 

produkter per transport, eller  

7. sammanlagt 100 kilogram 

övrigt farligt avfall per år.   

Särskilt tillstånd enligt första 

stycket krävs även för att 

transportera avfall som 

innehåller PCB, kvicksilver (med 

undantag för hela lysrör eller 

andra ljuskällor), cyanid eller 

kadmium. Undantag finns 

enligt 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transporteras bort av 

golfklubben själva. Allt 

farligt avfall hämtas och 

hanteras av SITA. 

AF 34 § Den som avser att Inget farligt avfall  



 
 

transportera farligt avfall skall 

anmäla detta till länsstyrelsen 

om 1. avfallet uppkommit i 

yrkesmässig verksamhet och 

avfallet inte skall transporteras 

av någon som har tillstånd 

enligt 26 eller 27 §, eller 2. 

transporten avser avfall som 

anges i 28 §. Anmälan enligt 

första stycket skall göras vart 

femte år så länge transporterna 

utförs. 

transporteras bort av 

golfklubben själva. Allt 

farligt avfall hämtas och 

hanteras av SITA. 

AF 39 § Den som lämnar över 

annat avfall än hushållsavfall 

för transport är skyldig att 

kontrollera att transportören 

har tillstånd enligt 26 eller 27 §, 

är anmäld enligt 34 eller 37 § 

eller enligt föreskrifter som 

meddelats med stöd av 35 § 

eller har undantagits från 

anmälningsplikt. I fråga om 

farligt avfall skall 

avfallslämnaren även 

kontrollera att mottagaren har 

det tillstånd som krävs för att 

hantera avfallet. 

Kontroll av tillstånd sker 

vid hämtning. Ingår i 

leverantörsbedömning. 

 

Kontroll bör ske via rutin 

minst vart 5:e år via 

länsstyrelsen. 

AF 41 § För varje transport av 

farligt avfall inom Sverige skall 

en avsändare upprätta ett 

transportdokument. 

Dokumentet skall innehålla 

uppgift om avsändare, 

mottagare, transportör, 

avfallsslag och avfallsmängd 

samt undertecknas av 

avsändaren och vid 

mottagandet av mottagaren. 

Kravet på transportdokument 

enligt första stycket gäller inte 

för transporter som är 

undantagna från tillståndsplikt 

enligt 27 § 

Transportdokument fås 

idag av SITA vid 

hämtning. Dokumentet 

innehåller följande:  

(1) Avsändare, 

(2) Transportör,  

(3) Avfallsslag,  

(4) Avfallsmängd,  

(5) Underskrift och  

(6) Datum. 

 

AF 43 § Den som bedriver Det transportdokument  



 
 

verksamhet där farligt avfall 

uppkommer skall föra 

anteckningar om   

1. den mängd avfall som 

uppkommer årligen,  

2. de slag av avfall som 

uppkommer i verksamheten, 

och  

3. de anläggningar som olika 

slag av avfall transporteras till. 

Anteckningarna skall bevaras i 

minst fem år. 

som fås av SITA sparas i 

speciell pärm. Minst 

fem år tillbaka i tiden 

finns  

 

Alla rapportering före 

farligt avfall sker till 

Nacka kommun. 

Kompostering 

MB Kap 15. 18 § När avfall skall 

transporteras genom 

kommunens eller en 

producents försorg, får avfall 

inte komposteras eller på annat 

sätt återvinnas eller bortskaffas 

av fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren. Det 

gäller dock inte om avfallet kan 

tas om hand på fastigheten 

utan risk för olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

Kompostering sker av 

matavfall från verkstad 

och golfbana genom 

godkända komposter 

som inte ger upphov till 

risk eller olägenhet för 

människor hälsa och 

miljö. 

Kansli bör kompostera sitt 

organiska avfall. Genom 

införandet kan ett mindre kärl 

från kommunen användas, 

samt kan dispens fås av 

kostnader. 

NK 33 § Fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare som avser 

att på fastigheten kompostera 

eller på annat sätt återvinna 

eller bortskaffa annat avfall än 

trädgårdsavfall skall anmäla 

detta till Miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden. 

Anmälan är inskickad.  

NK 8 § Trädgårdsavfall bör 

komposteras på fastigheten 

under förutsättning att det kan 

ske utan olägenhet för 

omgivningen. 

 

 

 

 

 

Trädgårdsavfall läggs 

på hög i skogen. 

 

NK 9 § Köksavfall får komposteras Enbart matavfall och  



 
 

på fastigheten enligt 

renhållningsavdelningens 

anvisningar. Annat avfall än 

trädgårdsavfall och köksavfall 

får ej bortskaffas eller 

återvinnas på fastigheten utan 

att detta först har anmälts till 

den tillsynsansvariga nämnden. 

trädgårdsavfall 

komposteras på 

golfklubben. 

Kompostering av 

matavfall sker genom 

sluten behållare och 

anmälan om detta 

finns. 

NK 34 § Trädgårdsavfall får och bör 

komposteras under 

förutsättning att det sker utan 

risk för olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

 Vegetabiliskt hushållsavfall 

inklusive trädgårdsavfall får 

komposteras i sluten och 

ändamåls- enlig behållare eller 

anordning under förutsättning 

att det sker utan risk för 

olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Anmälan skall 

göras till Miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden.  

Allt biologiskt hushållsavfall, 

exklusive latrin, får 

komposteras i sluten, 

kompostbehållare om det sker 

utan risk för olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

Anmälan skall göras till Miljö- 

och stadsbyggnadsnämnden. 

Trädgårdsavfall 

komposteras på hög i 

skogen. 

 

Sluten behållare för 

kompostering av 

organiskt/vegetabiliskt 

hushållsavfall används 

som lagen föreskriver. 

 

 

Anmälan till miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden 

är gjord.  

 

Eldning 

NK 25 § Det är normalt förbjudet 

att elda trädgårdsavfall. 

Trädgårdsavfall som inte 

komposteras på den egna 

fastigheten kan lämnas till en 

återvinningscentral eller 

hämtas på fastigheten efter 

beställning. 

 

 

 

  

NK 39 § Undantag från förbudet Eldning av  



 
 

att elda trädgårdsavfall gäller 

för torrt vedartat 

trädgårdsavfall under högst två 

veckor på våren och två veckor 

på hösten om inte allmänna 

brandskyddsregler anger 

annorlunda. För övrig tid kan 

undantag medges efter särskild 

prövning av respektive 

områdesnämnd. Eldning ska 

ske så att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. 

trädgårdsavfall sker, 

dock sker det under 

begränsade former för 

att inte olägenhet skall 

uppstå för människors 

hälsa och miljö. 

 

 



 
 

Bilaga 9. Hantering av kärl via Nacka kommun  

Nedan ses en kortare sammanställning av utvalda lagar och krav från Nacka kommuns 

renhållningsordning för kärl och hämtning inom kommunen. 

 

Lagstiftning Åtgärder Kommentarer 

7 § Fastighetsinnehavaren ska se till att väg 

från ordinarie hämtningsfordonets stannställe 

fram till behållarplatsen hålls lätt framkomlig. 

Allmän såväl som enskild väg och tomtmark 

som utnyttjas vid hämtning skall hållas i 

sådant skick att den är farbar för ordinarie 

hämtningsfordon. Det innebär bl a att buskar 

och grenar ska röjas och att fri bredd och höjd 

ska vara minst 3,5 m. Vintertid skall allmän 

såväl som enskild väg snöröjas och 

halkbekämpas.  

Kärl från kansli placeras 

idag lättåtkomligt på 

klubbhusets baksida. 

 

 

Kärl från restaurang 

skall förvaras i kylrum 

för att inte skapa 

olägenhet för människor 

och miljö.  

13 § För hämtningsområde a, b, c och e enligt 

12 § gäller följande hämtningsintervall: minst 

1 gång i veckan, dock högst 3 gånger i veckan. 

  

15 § Behållaren skall placeras så att den kan 

hämtas med det hämtningsfordon som 

används i området. Med behållare avses kärl 

av plast, säck eller någon annan av 

kommunen godkänd behållare.  

  

18 § Renhållaren skall ha tillträde till de 

utrymmen på fastigheten där arbetet skall 

utföras. Nycklar, portkoder och dylikt skall vid 

begäran om hämtning lämnas till renhållaren. 

 Kommunen skall ha 

tillgång till 

restaurangens soprum 

vid hämtning. 

19  § För hämtningsområde e (storkök el. 

liknande) enligt 12 § gäller följande: Kylt 

avfallsutrymme bör finnas. Komprimatorer får 

användas. Rengöring av avfallsutrymmen 

såväl som av komprimatorkärl åligger 

fastighetsinnehavaren. Speciella 

matavfallssäckar ska användas. 

Kylt avfallsutrymme finns 

för restaurangen.  

 

 

Rengöring av utrymmen 

och kärl bör omgående 

förbättras genom att 

införa rutiner för 

städning. 

20 § I behållare, soprum samt annat utrymme 

för avfall får endast läggas sådant avfall som 

de är avsedda för. Avfallet skall vara väl 

emballerat så att det inte uppkommer någon 

skada, arbetsmiljöproblem eller någon annan 

olägenhet. 

 

 

  



 
 

Säck får inte fyllas mer än att den lätt kan 

tillslutas. Den får inte heller vara så tung att 

det blir svårigheter att lyfta den. Detta 

innebär att säckar inte får fyllas högre än 20 

cm från överkant eller väga mer än 15 kg. Om 

säcken är för full eller för tung eller innehåller 

dåligt emballerade föremål som är skärande 

eller stickande hämtas den inte. Det åligger då 

fastighetsinnehavaren att vidta åtgärder så att 

säcken kan hämtas. 

 

Avfall i kärl får inte packas på sådant sätt att 

kärlet inte lätt kan tömmas. Kärlet får inte 

fyllas mer än att locket kan stängas. Vid 

permanent överfylld behållare skall större 

behållare väljas av abonnenten. Sker inte 

detta trots uppmaning från renhållaren kan 

denne besluta om större kärl. 

21 § Renhållaren tillhandahåller behållare för 

avfallet.  

Behållaren ägs av renhållaren, men 

fastighetsinnehavaren har ansvar för 

rengöringen. Renhållaren kan mot ersättning 

utföra denna tjänst. Behållaren skall handhas 

med normal försiktighet. 

Fastighetsinnehavare vilken brister i detta 

avseende kan bli ersättningsskyldig för 

behållaren. 

 Rengöring av utrymmen 

och kärl bör förbättras 

genom att införa rutiner 

för städning. 
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