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Förord 
Med en utbildning i Industriell ekologi så upplever jag att vi fått en utbildning som ligger i den 

hållbara utvecklingens framkant. Detta examensarbete har gått i samma anda och jag har fått 

förmånen att utvärdera ett hämtsystem för trädgårdsavfall, något nytt i Norrländska sammanhang, 

och gjort en plockanalys och metodförsök på trädgårdsavfall, vilket mig veterligen ingen i Sverige 

gjort förut. Det känns mycket roligt att tillsammans med Umeva och KTH få driva den hållbara 

utvecklingen framåt.  

Jag skulle särskilt vilja tacka följande personer för dess hjälp i sammanställningen av detta 

examensarbete: 

Jan-Olof Åström, min handledare på Umeva 

Monika Olsson, min handledare på KTH. 

Övrig personal på Umeva och som hjälpt mig med stort och smått. 

Personalen på Dåva deponi och avfallscenter. 

Min opponent på KTH Lina Youhanan för mycket värdefull feedback på rapporten 

Jagdeep Singh, för att hjälpt mig med Easewaste. 

Micael Ottosson, Karin Wigström, Kristina Sjöblom och Roland Schedin i Södertälje, Sollentuna och 

Örebro för svaren på kommunenkäten. 

Johan Larsson och Ulla-Karin på Viva resurs för hjälpen med enkäten 
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Sammanfattning 
I Umeå idag bortskaffas trädgårdsavfall från villor av villaägarna själva till återvinningscentraler med 

egen bil. Detta är relativt ineffektivt och tidsödande, och problem har uppstått med olaglig 

deponering av avfall i tätortsnära skogsdungar. Ett hämtsystem för trädgårdsavfall där avfallet 

hämtas i kärl är vanligt i Mellansverige, men finns inte i Norrland. Därför utreds nu möjligheterna och 

hållbarheten och förutsättningarna för ett sådant hämtsystem även i Umeå. Kostnaderna för ett 

sådant system beräknas bli störst det första året, men systemet beräknas kunna bära sina egna 

kostnader med en liten avgift om ca 400 kr per år. Miljömässigt så visar beräkningar på att systemet 

innebär en förbättring gällande utsläppen av växthusgaser och vattenekotoxiska ämnen jämfört med 

det nuvarande systemet med enskild inlämning. Dock står behandlingen av avfallet, dvs. 

kompostering för den största andelen av utsläppen. En enkätundersökning visar också att upp till 30 

% av de svarande verkar intresserade, vilket innebär att det bedöms finnas ett underlag om ca 1000 

villor som vill ha tjänsten, vilket är i linje med motsvarande kommuner i södra Sverige.   

Slutligen kan sägas att det bör finnas möjligheter till ett införande av ett sådant system i Umeå, och 

systemet kan sägas vara mer hållbart än dagens system, men mycket arbete återstår ännu innan 

riktigt långsiktig hållbarhet uppnås.   
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Abstract 
In Umeå today, garden waste from single family houses is removed by the house owners themselves 

using their own vehicles. This is a rather ineffective and time consuming process, and problems have 

arisen with illegal dumping of garden waste in nearby green areas. A collection system for garden 

waste, where the waste is collected in bins, is common in the south of Sweden, however not in the 

North. Therefore the possibilities for and sustainability of such a collection system in Umeå are 

analyzed in this report. Such as system is expected to be most expensive during the first year, but  it 

is expected by the system to carry its own costs with only a small fee of about 400 SEK per year. 

Environmentally, calculations show that there would be a decrease in the emissions of greenhouse 

gases and water eco toxic substances compared to the current system with individual transports. 

However, the treatment of the waste, the composting process, today stands for the largest portion 

of emissions. A customer survey shows that about 30 % of the respondents are interested in paying 

for such a system, and given that the real outcome is much lower, calculations still shows that there 

will be about 1000 households that would buy the service, which is in line with other comparable 

municipalities that already have such systems.  

Finally it can be said that a waste collection system for garden waste is possible in Umeå, and it 

would be reasonable to call such a system more sustainable today, however; there is still a long way 

to go to reach a sustainable society. 
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1. Introduktion 
Trädgårdsavfall från villor bortskaffas idag ofta av villaägarna själva med släpvagnar till 

återvinningscentraler. Detta kan vara tidsödande, och ibland dumpas avfallet olovligt vid olika 

platser, där det lätt drar till sig skadedjur, oönskad växtlighet och annat avfall. Dessutom är 

transporterna ofta ineffektiva (Easewaste, 2012) 

I syfte att underlätta hushållens borttransport av trädgårdsavfall, minska miljöbelastningen från 

transporter och öka mängden insamlat material så kan det vara lämpligt med fastighetsnära 

trädgårdsavfallshämtning i kärl. Denna studie kommer att undersöka om detta är möjligt i Umeå, och 

utvärdera ett system för hantering av trädgårdsavfall ur ett brett hållbarhetsperspektiv.  

Dumpning av trädgårdsavfall i tätortsnära skogsdungar är ett ökande problem för den urbana miljön, 

då avfallet ger upphov till oönskad växtlighet, skadedjur, och annat ansamling av annat avfall. I syfte 

att stävja en ökande dumpning behövs andra typer av avfallshanteringssystem som komplement till 

hemkompostering och egen inlämning på återvinningscentral. Fastighetsnära hämtning i kärl är ett 

sådant system, men frågor om hur hållbart systemet är måste utredas med avseende på ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekter (Umeå Kommun, 2010a).  

 

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att utvärdera ur ett systemperspektiv ifall fastighetsnära 

trädgårdsavfallshämtning i kärl är ett mer hållbart system för hantering av trädgårdsavfall från villor 

än att villaägarna själva kör bort avfallet till en återvinningscentral. 

En målsättning med rapporten är att den ska kunna ligga till grund för ett beslut i frågan om att 

införa fastighetsnära hämtning av trädgårdsavfall i Umeå. 

1.2 Mål 
För att uppnå syftet, är arbetet uppdelat i följande delmål 

 Redovisa bakgrundsinformation om Umeå, om andra kommuner, och om hållbar utveckling. 

 Presentera miljöeffekterna för olika hämtsystem  

 Redogöra för Umevas kostnader och intäkter ur ett livscykelperspektiv för insamlingen. 

 Redovisa de bearbetade resultaten från kundundersökning 

 Presentera resultaten från utförd plockanalys av trädgårdsavfall 

 Presentera behövlig statistik som beslutsunderlag. 

1.3 Metod  
Inledningsvis kommer en omfattande genomgång av tillgänglig litteratur och en omvärldsanalys 

göras. Bland annat en genomgång av hur trädgårdsavfall hanteras i andra kommuner i landet 

kommer att ske, för att få en uppfattning om vilka tekniker, priser osv som är vanligt förekommande. 

De större kommunerna längs norrlandskusten, samt utvalda kommuner i Mellansverige analyseras. 

Ett fåtal kommuner som redan har infört liknande system utfrågas kring deras hämtsystem. 
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Vidare kommer miljöeffekter utredas med hjälp av ett modeleringsverktyg kallat Easewaste som 

bygger på livscykelanalyser. Både effekter från bortskaffning med bilsläp och hämtsystem med kärl 

kommer att modelleras. Dessa kommer att studeras över hela livscykeln, från hämtningen vid 

tomtgränsen via behandling till färdig kompost, och analysen kommer på denna punkt inkludera mer 

än bara själva hämtsystemet.  

En kundenkätundersökning skickas ut till ca 700 hushåll i Umeå, och en enklare statistisk analys av 

svaren kommer genomföras.  

Även en insamling av bilsläpvagnslass kommer utföras för vidare plockanalys. Denna plockanalys 

kommer i huvudsak följa avfall Sveriges manual för plockanalys av hushållsavfall, men kommer 

anpassas till trädgårdsavfall. Mer information om detta finns i bilaga 1. 

Metod kostnadsanalys 

I syfte att utvärdera systemets ekonomiska hållbarhet så analyseras kostnaderna för införandet av 

ett eventuellt trädgårdsavfallshämtningssystem över hela livscykeln. Priser beräknas exklusive moms. 

Kostnaderna omfattar följande poster: 

Containerhantering, kundavgifter, upphandling, inköp av kärl, uppstart, ihopsättning av kärl, 

utställning av kärl, underhåll och kostnader för entreprenör. Övriga kostnader bedöms vara 

försumbara. 

Metod kundenkätundersökning 

En flervalsenkät med sju slutna frågor skickas ut till 677 hushåll boendes i villa eller radhus i 

områdena Grubbe, Grisbacka och Söderslätt i Umeå. Områdena valdes ut av Umeva anställda 

tjänstemän. Syftet är att kartlägga intresset för en hämttjänst för trädgårdsavfall. Därefter görs en 

sammanställning av resultatet, och en djupare analys hur olika frågor förhåller sig till varandra.  

1.4 Avgränsningar 
I syfte att tydliggöra rapportens innehåll kommer vissa avgränsningar för arbetets omfattning här att 

presenteras. 

Omvärldsanalysen kommer enbart behandla Svenska kommuner. Ett antal kommuner i 

Mälardalsregionen med redan befintliga system kommer analyseras.  

Olika behandlingstekniker för avfallet utöver den nuvarande kommer ej undersökas. Detta då Umeva 

redan har befintlig teknik för behandling av trädgårdsavfallet från återvinningscentraler. Detta sker 

idag med strängkompost vid Umevas anläggning på Dåva deponiområde och det insamlade 

trädgårdsavfallet kommer behandlas med samma metod. 

Vidare kommer hantering utförd av villaägaren ej behandlas, exempelvis avfallskvarnar, 

gräsklippare/uppsamlare och liknande, inklusive miljöeffekter av dessa. Ej heller effekter av 

hemkompostering kommer ingå. 

Miljöeffekterna kommer att studeras med hjälp av en livscykelanalys (LCA)-baserade datormodell 

kallad Easewaste, utvecklad av danska DTU i Köpenhamn. Resultatet i denna rapport kommer ej följa 

ISO-standarden för livscykelanalyser (ISO 14040–14043) 
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Arbetsmiljörisker t.ex. risken för mögel, skadedjur, självantändning osv, kommer endast att ingå i 

begränsad omfattning. Ingen analys av risker för villaägare i samband med bortskaffning med 

släpvagn kommer alltså att ske.  

Gällande olika maskiner, släpvagnar och liknande som behövs i de analyserade systemen, så kommer 

inte effekter från annat än användningsfasen studeras, förutom det som ingår i 

avfallsmodelleringsprogrammet.  

De ekonomiska kostnaderna och intäkterna sett över hela livscykeln kommer att vara begränsade till: 

 Kostnader för kärl och kärlhantering 

 Kostnader för administration och ledning 

 Kostnader för hämtning 

 Intäkter från hushållen för tjänsten 

 Minskade kostnader för ev. minskade volymer från återvinningscentraler  

Kostnader kopplade till behandlingen av avfallet utelämnas, då dessa kostnader ej kommer ändras, 
eftersom hämtsystemet enbart antas ändra avfallets väg. De eventuella mängder som samlas in 
istället för att olagligt deponeras i naturen anses försummbara. 

Endast hämtsystem erbjudna i kommunens regi kommer analyseras. Eventuella privata aktörers 
lösningar analyseras ej. 

Tidsmässigt är utredningen begränsad till 7 år framåt i tiden, d.v.s. 2020 års utgång.  

Alla utsläpp från enskild bortskaffning med släpvagn allokeras till trädgårdsavfallet, d.v.s. ingen 

samkörning med annat avfall beräknas ske. 

Kostnadsanalysen är begränsad till avskrivningstiden för inköpta kärl, vilken är 7 år, därför ingår inte 
kostnaden bortskaffning av kärl. Inflationen är 0,0 % januari 2013 och -0,2 % för februari (SCB, 2013), 
och den ekonomiska utvecklingen bedöms vara långsiktigt volatil, därför kommer ingen diskontering 
göras. 

Analysen av miljöeffekterna begränsas till effekterna på den globala uppvärmningen, övergödningen, 
försurningen och den kroniska vattenekotoxiciteten. 

2. Bakgrund 
Nedan ges en bakgrund till begreppet hållbar utveckling och hur det påverkar lagstiftningen inom 

området, samt övrigt lagstiftning och hur trädgårdsavfall hanteras idag i Umeå och i andra 

kommuner. Vidare presenteras övergripande statistik om trädgårdsavfall och annat avfall från 

återvinningscentral. Till sist lite data över klimatet och förutsättningarna för växtligheten i området. 

2.1 Hållbarhetsbegreppet 
Begreppet hållbar utveckling är ett relativt nytt begrepp, som man brukar härleda till den så kallade 

Bruntlandrapporten från 1988.  Där definieras hållbar utveckling som en utveckling där man möter 

dagens behov utan att försämra förmågan för framtida generationer att möta deras behov. (FN, 

1987)  

När man tittar på hållbar utveckling kan det vara en god idé att fastslå en tidrymd som man 

anlyserar. I ett mycket kort perspektiv så är nästan allting hållbart, men i kosmiskt långa perspektiv så 

är inget hållbart (Graedel and Allenby, 2010).  Detta kan även kallas mjuk respektive hård hållbarhet. 
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När man talar om hållbarhet kan man tala om tre olika dimensioner; En social, en ekonomisk och en 

ekologisk dimension. En lösning är alltså hållbar om den är socialt accepterad, ekonomisk gångbar 

och ekologiskt möjlig. (Wright och Boorse, 2011) Detta kan illustreras med ett venndiagram, se Figur 

1, där röd, gul och blå är den sociala, ekonomiska respektive ekologiska delen, och endast den vita 

delen i mitten står för riktig hållbarhet. 

 

Figur 1 Hållbar utveckling och dess tre dimensioner. 

2.2 Mer Hållbara hämtsystem 
Ett hämtsystem för avfall kan anses leda till en mer hållbar utveckling om det uppfyller dessa tre 

kriterier 

 Ekonomiskt hållbart: Systemet anses i denna rapport vara mer ekonomiskt hållbart om det 

kan bära sina egna kostnader och inte kräva extern finansiering. 

 Ekologiskt hållbart: Systemet anses i denna rapport vara mer ekologiskt hållbart om det leder 

till lägre miljöpåverkan än det nuvarande systemet.  

 Socialt hållbart: Precis som wright och Boorse skriver i sin bok så bör utveckling ske på ett 

socialt acceptabelt sätt. (Wright och Boorse, 2011) Att införa ett system som ingen vill ha är 

inte socialt accepterat, och således inte heller socialt hållbart. Ett hämtsystem anses i denna 

rapport vara mer hållbart ur ett socialt perspektiv att genomdriva om det finns tillräckligt 

med kundunderlag. Med tillräckligt kundunderlag menas att det finns motsvarande underlag 

som i liknande kommuner som redan infört liknande system. 

 

2.3 Definition av trädgårdsavfall 
Avfall definieras i miljöbalkens 15 kapitel 1§ som: ” varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig 

av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” (Miljöbalken (1998:808)). 

För trädgårdsavfall däremot finns ingen entydig definition, varken i miljöbalken eller i 

naturvårdsverkets föreskrifter. I EU:s avfallsdirektiv regleras biologiskt avfall i allmänhet, men inte 

trädgårdsavfall specifikt. Där står i artikel 22 att medlemstaterna skall främja separat insamling av 

biologiskt avfall i syfte att röta eller kompostera detta. (EUs avfallsdirektiv, 2008/98/EG). I 



 
 

5 
 

miljöbalken faller trädgårdsavfall från hushåll in under hushållsavfall, och ansvaret för detta faller på 

kommunen under den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15e kapitlet i miljöbalken 

(Miljöbalken (1998:808)).  

Hushållsavfall definieras enligt miljöbalkens 15 kapitel 2§ enligt följande: ” Med hushållsavfall avses 

avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.” (Miljöbalken 

(1998:808)) 

Grovavfall definieras enligt naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2004:4) som ” hushållsavfall 

som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 

samla in i säck eller kärl”. Trädgårdsfall går delvis in under denna definition. 

2.4 Umeå kommuns avfallsplan 
Varje kommun skall enligt miljöbalken upprätta en avfallsplan som ” skall innehålla uppgifter om 

avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet”. I 

Umeå antogs 2010 en ny avfallsplan som sträcker sig till 2020. Avfallstrappan, som innehåller 

trappstegen ”Minimera”, ”Återanvända”, ”Återvinna material”, ”Återvinna energi” och ”Deponera” 

beskriver en rangordning för hur avfall skall hanteras och är en central del i Avfallsplanen. Införandet 

av ett nytt system för hantering av trädgårdsavfall återfinns under det första trappsteget, 

”Minimera”, och anger att en översyn av hämtsystem för trädgårdsavfall bör göras för att minimera 

mängderna olagliga dumpningar i naturen. (Umeå Kommun, 2010a) 

I Umeå kommun samlas trädgårdsavfall idag in på återvinningscentraler eller komposteras enskilt 

eller i grannkompost. På återvinningscentralerna skiljer man på ris och löv, vilka båda kan anses vara 

trädgårdsavfall. Riset, dvs. grövre grenar, större buskar och motsvarande, flisas och blir till 

biobränsle, och löven, alltså gräsklipp, löv, mindre kvistar och liknande, komposteras vid Umevas 

anläggning på Dåva deponiområde. Därefter används komposten som täckmaterial på 

deponiområdet.(Umeå Kommun, 2010b) 

2.5 Trädgårdsavfall i andra kommuner 
En undersökning av vilka system som större, nordliga, utvalda kommuner; både kustkommuner i 

Norrland och i kommuner i Mellansverige, redovisas nedan. Alla priser nedan är inklusive moms. 

Luleå 

Luleå kommun har inget system för hämtning av trädgårdsavfall utan kommunens innevånare 

hänvisas till återvinningscentraler med avfallet. Därefter behandlas avfallet med kompostering. 

(Luleå Kommun, 2013)  

Skellefteå, 

Skellefteå kommun erbjuder flera olika alternativ för hantering av trädgårdsavfall.  Möjlighet finns att 

skicka avfallet i en speciell och förtryckt papperssäck som kostar 50 kr. Avfallet ställs fram och 

hämtas sedan av sopbil inom en vecka. Även möjlighet att beställa särskild hämtning av 

trädgårdsavfall finns, då till en kostnad av 215 kr per kubikmeter. Vidare uppmanar även kommunen 

till kompostering, antingen enskilt eller med grannarna. Det finns även möjlighet att lämna avfallet 

till återvinningscentral. Komposterbart avfall komposteras sedan. (Skellefteå kommun, 2013)  
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Sundsvall 

Trädgårdsavfall i Sundsvall hanteras via inlämning på återvinningscentral eller egen kompostering. 

(Reko Sundsvall, 2013) Problemet med dumpning av trädgårdsavfall har ansetts ganska litet, och få 

resurser har lagts ner på sanering av sådana områden. Kommunen har också haft en tjänst med 

hämtning vår och höst av trädgårdsavfall, men på grund av låg efterfrågan har priset per ton blivit 

orimligt högt. Kommunen förslår i avfallsplanen att ett alternativ med hämtning i storsäck som 

rymmer ca 1 kubikmeter, 800 kg, med kranbil, skall undersökas. (Sundsvalls kommun, 2008) 

Gävleregionen 

Trädgårdsavfallet inlämnas på återvinningscentral, och flisas sedan och komposteras tillsammans 

med matavfall.  Som alternativ erbjuds containrar i olika storlekar, Dessutom erbjuds hämtning av 

olika typer av avfall i storsäck. (Gästrike Återvinnare, 2013) 

Södertäljeregionen 

I Södertälje erbjuds hushållen hämtning av trädgårdsavfall i 370 liters kärl. Detta sker varannan vecka 

under perioden v.16-45, totalt 15 hämtningar. Detta kostar 740 kronor per år.  Utöver detta kan man 

beställa containrar för större mängder trädgårdsavfall. På återvinningscentraler kan hushåll också 

lämna in sitt trädgårdsavfall. Där skiljer man på ris och större grenar, och gräsklipp och 

komposterbart. Avfallet komposteras sedan och säljs som mull och jordprodukter. (Telge 

Återvinning, 2013) Ca 805 trädgårdsavfallsabonnemang finns i kommunen (se bilaga 4)  

Eskilstuna 

Eskilstuna kommun har ett system med hämtning av trädgårdsavfall i kärl. Detta sker varannan vecka 

under perioden v. 15 – 46, och kostar 490 kr. Dessutom erbjuds som extratjänst hämtning av säck 

eller löst avfall för 102 kr per gång i samband med annan hämning i samma område Utöver detta 

finns återvinningscentraler där hushållen själv kan lämna sitt trädgårdsavfall. Behandling av avfallet 

sker med kompostering. (Eskilstuna energi och miljö, 2013)  

Örebro 

Örebro kommun erbjuder flera olika typer av trädgårdsavfallshämtning. Avfallet hämtas i ett 240-

liters kärl, och kostar 803 kr för hämtning varannan vecka, och 516 kr för var fjärde vecka. Detta sker 

under perioden 14-47. Dessutom erbjuds hämtning året runt för 2149 kr och 1201 kr för hämtning 

varannan respektive var fjärde vecka. Utöver detta kan det beställas enstaka hämtning mot en avgift. 

I övrigt så uppmanas till kompostering eller inlämning av sitt trädgårdsavfall på återvinningscentral., 

där man skiljer man på ris och kompost. (Örebro kommun, 2013) Allt trädgårdsavfall komposteras. Ca 

1063 trädgårdsavfallsabonnemang finns i kommunen  

Täby 

Även i Täby går det att teckna ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Hämtningen sker 16 

gånger under sommarperioden april till oktober. Kostnaden för detta är 520 kr och kärlet som 

används rymmer 370 liter. I övrigt så ingår 3 hämttillfällen av trädgårdsavfall med upp till 20 kollin i 

grundavgiften. Utöver detta finns möjlighet för hämtning av enstaka kollin för 318 kr + 35 för varje 

extra kolli. Även storsäck och container finns att köpa som extratjänst. (Täby Kommun, 2013) 

Sollentuna  

Sollentuna kommuns innevånare erbjuds via ett företag som drivs i privat regi en tjänst där 

trädgårdsavfallet hämtas 16 gånger per år varannan vecka under perioden april till november i ett 
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370-liters kärl. Detta kostar 720 kr per år. Annars erbjuds hämtning i container på beställning, och 

inlämning på ÅVC. Vid Hagby återvinningscentral (där även boende i Täby kan lämna trädgårdsavfall), 

kan man även lämna fallfrukt som sedan blandas med matavfall och blir till biogas. Under sommaren 

är också en anläggning enbart för mottagning av trädgårdsavfall öppen. (Sörab, 2013, Sollentuna 

kommun, 2013) Ca 950 trädgårdsavfallsabonnemang finns i kommunen  

2.6 Fakta om Umeå 
I Umeå kommun bor ca 117000 innevånare, varav ca 90 000 i centralorten. (Umeå kommun, 2013). 

Inom områdena där hämtningen bedöms ske, beräknas det finnas 8100 fastigheter mindre än 1000 

m2, och 9600 fastigheter mindre än 1500 m2. (Umeå Kommuns kartmaterial, 2013).  Av dessa är en 

mindre del affärsfastigheter eller motsvarande. 

Inom det tänkta hämtningsområdet bedöms det finnas ca 7000 villor. Vid en deltagandegrad om ca 

15 % (se kapitel 5, fråga 6), så bedöms ca 1000 abonnenter köpa tjänsten.  

I Tabell 1 nedan visas andelen trädgårdsavfall som andel av den totala mängden avfall som lämnas till 

återvinningscentralen på Gimonäs i Umeå per person och månad. 

Tabell 1 Beräknat avfall per besök 2012 (Umevas Intranät, 2013) 

Avfall per besök. 
Kg, 2012 

Totalt, 
kg 

Trädgårdsavfall, 
kg 

Andel 
trädgårdsavfall 

Januari 53,4 0,0 0 % 

Februari 48,3 0,0 0 % 

Mars 68,4 0,0 0 % 

April 62,1 0,0 0 % 

Maj 76,2 19,5 26 % 

Juni 98,8 31,9 32 % 

Juli 73,4 8,0 11 % 

Augusti 113,8 36,1 32 % 

September 115,8 46,4 40 % 

Oktober 105,5 36,3 34 % 

November 142,2 56,9 40 % 

December 73,0 9,1 12 % 
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3. Kostnadsanalys 
Kostnaderna för införandet av ett eventuellt trädgårdsavfallshämtningssystem analyserasnedan över 

en period på sju år. Alla kostnader redovisas även nedan i tabell 5. 

3.1 Lönetabell 
Lönen beräknas utifrån ett av UMEVA framtaget schablonbelopp. En månad är 165 timmar.(Wilson, 

2013) 

Tabell 2 Umevas schablonbelopp för löner (Wilson, 2013) 

 Månadslön PO-
påslag 

Totalt Sjuk/vakans Netto lönekostnad Timpris 

Utredningsingenjör 32000 12480 44480 667,2 43 812,8 265,5 

Avfallsingenjör 26000 10140 36140 542,1 35 597,9 215,7 

Drifttekniker 24000 9360 33360 500,4 32 859,6 199,1 

3.2 Kostnader 
Ett 370 liters kärl med två hjul kostar 550 kr exklusive moms. Kärlen kommer staplade och måste 

monteras ihop. Vid tidigare utställningar av kärl har UMVEA köpt den tjänsten till en kostnad av 18 kr 

per kärl. (Lindberg, 2013). 

Utställningen av 1000 kärl för en driftstekniker bedöms ta mellan 160 – 267 timmar, räknat på att det 

hinns med 30-50 kärl per dag. (Hagberg, 2013). Vidare tillkommer kostnader för upphandling med 

bedömt 40 timmar för en utredningsingenjör.  Underhåll bedöms till en manmånad (165 timmar) och 

uppstarten till två manmånader (330 timmar). (Åström, 2013) 

Hämtningen 

En entreprenör som sköter själva hämtningen kostar 700 kr per timme, och det bedöms att man 

hinner 333 abonnenter per dag, vilket blir tre arbetsdagar för 1000 abonnenter. Intäkterna vid ett 

medelpris 455 kr per år (Se kapitel 5) blir 455 000 för 1000 abonnemang. Ett fyllt kärl med 

trädgårdsavfall väger ca 40 kg (se bilaga 1), och med 1000 abonnenter ger detta 40 ton per vecka. 

Med en 75 % utställningsgrad och 3 hämtningsdagar ger det en last per dag på 10 ton vid 100 % 

fyllningsgrad av kärlen.   

I Södertälje har Telge Återvinning hämtning av trädgårdsavfall under fyra dagar, under vilka de hinner 

230, 217, 194 respektive 166 kärl. Dock inbegriper deras hämtningsområde inte bara själva 

Södertälje, utan även ytterområden som Järna, Mölnbo och Enhörna, med avstånd från Södertälje på 

upp till ca 25 kilometer. Snittet för dessa fyra dagar blir 201,75.(Wigström, 2013) 

I Örebro sker hämtning av trädgårdsavfall varje vecka under en veckodag med två bilar. Avfallet 

hämtas över hela kommunen utom de allra yttersta delarna av kommunen. Detta ger 4 

biltömmningsdagar, och vid 1063 kärl ger det ca 265 kärl per dag och bil. (Schedin, 2013) 

Bortkörning av containrar 

Kostnaden för bortkörning av containrar från Gimonäs ÅVC till Dåva är 593 kr per container, om 

dessa körs tre och tre.(Linerudt, 2013) Statistik förs endast över antal containrar och den totala 

mängden avfall, så mängden trädgårdsavfall i varje bortkörd container går alltså ej att utläsa ur 
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statistiken direkt. Ett medelvärde justerat för enbart lass över 20 ton ger ett medelvärde på 31,0 ton, 

vilket vid tre containrar per lass skulle ge 10,33 ton per container, vilket avrundas till 10. 

Datat ovan, och en enkel regressionsanalys (se bilaga 2), ger att det inte är orimligt att anta att varje 

container rymmer 10 ton trädgårdsavfall. Vid ett pris på då 59,3 kr per ton enligt ovan, och en 

hämtad mängd på 400 ton per år, så ger detta 23720 kr i minskade kostnader för 

trädgårdsavfallstransporter från ÅVC.  Med hämtsystem transporteras avfallet i hämtningsfordonet 

direkt till deponiområdet, vilket ingår i kostnaden för entreprenören. 

Kostnaden på ÅVC för traktorkörning och liknande hantering av trädgårdsavfall uppskattas till en 

timme per vecka. Den stora avfallsmängden gör att utslaget per ton så blir den kostnaden försumbar.  

Resultatanalys kostnadsanalys 
Kostnaden för entreprenören bör kunna hållas till 3 hämtningsdagar. I Örebro och Södertälje 

kommuner hämtas ca 250 hushåll per hämtningsdag. Dock är detta i hela kommunen, med långa 

körsträckor som följd. Så att hinna hämta 1000 hushåll på 3 dagar inte bör vara orimligt då man i 

Umeå endast kommer hämta i centralorten. Dessutom, enligt kommentarerna till kundenkäten 

(Bilaga 3), och statistiken från ÅVC gällande trädgårdsavfallsmängder, bedöms de största mängderna 

avfall komma vår och höst, varvid utställningsgraden under sommaren bedöms bli lägre, vilket är 

ytterligare ett argument för att 3 hämtningsdagar är rimligt.  

Vid beräkningen av kostnaden hamnar detta system en bra bit under Sollentunas kostnader för 

motsvarande system. Detta beror mest troligen på att avfallet hämtas under en längre period än det 

skulle i Umeå.  

 

  



 
 

10 
 

3.3 Sammanställning kostnader 
Kostnaderna för systemets första 7 år presenteras nedan. De är uppdelade på det första året, och 

övriga 6 år. 

Tabell 3 Kostnader och intäkter för hämtsystemet 

År 1 
  Intäkter och minskade kostnader 
 

Kommentar 

Minskad containerhantering 23 720,00 kr  Vid 400 ton per år  

Kundavgifter 364 000,00 kr 
Vid 1000 abonnenter à 455 kr (inkl. 
moms) (Från enkätundersökningen) 

Summa intäkter och minskade kostnader 387 720,00 kr  
 

   

   Utgifter och kostnader 
  Upphandling av entreprenör 10 621,28 kr 40 tim., utredningsingenjör 

Inköp av kärl 78 571,43 kr Avskrivningskostnad (7 år) 

Uppstart 71 195,80 kr 330 tim., avfallsingenjör 

Ihopsättning av kärl 18 000,00 kr  

Utställning av kärl 31 863,85 kr 50 kärl per dag 

Underhåll 32 859,60 kr  165 tim., driftstekniker 

Kostnader entreprenör 235 200,00 kr 3 hämtningsdagar 

Summa Utgifter och kostnader 478 311,97 kr  

  
 Totalt År 1 -90 591,97 kr Ett underskott 

   År 2-7 (per år) 
  Intäkter och minskade kostnader 
  Minskad containerhantering 23 720,00 kr  Vid 400 ton per år  

Kundavgifter 364 000,00 kr 1000 abonnenter 

Summa intäkter och minskade kostnader 387 720,00 kr  
 

   

   Utgifter och kostnader 
  Avskrivning kärl 78 571,43 kr 

 Underhåll 32 859,60 kr  165 tim., driftstekniker 

Kostnader entreprenör 235 200,00 kr 3 hämtningsdagar 

Summa Utgifter och kostnader 346 631,03 kr 
 

   Totalt År 2-7 (per år) 41 088,97 kr  
 

   Totalt över hela perioden 155 941,86 kr  Ett överskott 
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4. Miljöeffekter 
Miljöeffekterna beräknas med en modell, kallad Easewaste 2012, utvecklad av Danmarks tekniska 

universitet, DTU. Modellen är baserad på livscykelanalyser, även kallad life cycle asessment, eller 

LCA, och är speciellt framtagen för att modellera miljöeffekter från avfallshantering.  

LCA är ett är ett standardiserat tillvägagångssätt för att analysera miljöeffekterna från en produkt 

eller tjänst från ”vagga till grav”, alltså från det att råmaterial utvinns till dess att produkten eller 

tjänsten är förbrukad, blir till avfall och återgår till de naturliga systemen eller tillbaka in i 

teknosfären.  

Miljöeffekterna kategoriseras i Easewaste i 15 olika kategorier, visade nedan Tabell 4enligt EDIP97 – 

2004 NR.  

Tabell 4 Termer i Easewaste, med dess svenska översättning (Se diagrammen nedan: Figur 4 etc.) 

 

  

Förkortning Engelsk term Svensk term Enhet 

RD Resource depletion Resursförbrukning (sammanvägd) kg 

HTw Human Toxicity via water Humantoxicitet via vatten m3 vatten 

GW100 Global warming Global uppvärmning kg CO2 ekv 

SGR Spoiled groundwater Förorenat grundvatten 
m3 förorenat 
vatten 

ETs Ecotoxicity in soil Ekotoxicitet i jord m3 jord 

OD Stratosph. Ozone depletion Stratosfärisk ozonutarmning kg CFC11 ekv 

Hta Human toxicity via air Humantoxicitet via luften m3 luft 

AC Acidification Försurning kg SO2 ekv 

SETw Stored ecotoxicity in water Lagrad ekotoxicitet i vattnet m3 vatten 

HTs Human toxicity via soil Humantoxicitet via jord m3 jord 

POFh 
Photochemical ozone formation, 
high nox Fotokemisk ozon, hög Nox kg C2H4 ekv 

SETs Stored ecotoxicity in soil Lagrad ekotoxicitet i jord m3 jord 

NE Nutrient enrichment Övergödning kg NO3 ekv 

POFl 
Photochemical ozone formation, 
low nox Fotokemisk ozon, låg Nox kg C2H4 ekv 

Etwc Ecotoxicity in water, chronic Ekotoxicitet i vatten, kronisk m3 vatten 
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4.1 Presentation av modellen av systemen 
Nedan presenteras en översiktlig modell för de olika modellerade systemen. 

Hämtsystem 

Det modellerade hämtsystemet visat nedan i Figur 2 innebär att avfallet hämtas i kärl hos kunden. 

Därefter körs avfallet i avfallshämtningsfordonet till Dåva depniområde där det töms och sedan 

komposteras i strängkompost. Komposten luftas med hjullastare/traktor. 

 

Figur 2 En modell över hur hämtsystemet modelleras. 

Släpvagnsinlämning 

Det nuvarande systemet där innevånarna själva lämnar sitt avfall på ÅVC, innebär att de enskilt kör 

ett fordon till ÅVC och lämnar avfallet där på avsedd plats. Därefter lastas avfallet upp i containrar 

och körs därifrån till Dåva deponiområde där det tippas och sedan komposteras i strängkompost på 

samma sätt som för hämtsystemet. Se Figur 3.  

Avfallshämtning 

Avfallet uppstår 

Borttransport 

Kompostering 

Energi 
Utsläpp till luft, 

jord och vatten 

Avfallets väg 

Energi och utsläpp 
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Figur 3 Nuvarande systemet med enskild inlämning med släp 

Använda data 
Tabell 5 I Easewaste använda dataset och parametrar 

Process Dataset Kommentarer 

Avfallshämtning 
 

”Residual waste, Curbside 
collection, Single family, 
Aarhus, DK, 2007” 

1 fraktion 

Borttransport 
 

”Collection truck, Residual 
waste, Single family, Aarhus, 
DK, 2007” 

10 km 

   

Borttransport med släpvagn 
 

”Bulky waste, Private car 
delivery to recycling center, 
Aarhus, DK, 2007” 

1 fraktion 

Transport från ÅVC 
 

”Road, long haul truck, 25t, 
Generic, 2006” 

13 km 

Kompostering 
 

”Composting, Windrows 
(Garden waste), Århus, DK, 
2007” 

Samma för båda systemen 

 

Ett medelavstånd till närmaste ÅVC uträknades med ett GIS-verktyg (Umeå kommun kartdata). 

Fågelvägen var medelavståndet på över 5000 fastigheter ca 4,3 km, och korrigerad med en uträknad 

faktor på 1,35 för att kompensera för den längre verkliga resvägen, ger detta ett avstånd på 5,9 km, 

vilket ligger i linje med det som använts i Easewaste för uträkning av borttransport med släpvagn, på 

6 km. (Larsen et al, 2009) 

Borttransport med 

släpvagn 

Avfallet uppstår 

Transport från ÅVC 

 

Kompostering 

Energi 
Utsläpp till luft, 

jord och vatten 

Avfallets väg 

Energi och utsläpp 
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4.2 Utsläpp och miljöpåverkan 
Insamlat data klassificerades manuellt in i Easewastes olika avfallskategorier enligt dataseten 

nedan,och matades in i programmet. Beräkningarna är gjorda på en avfallsgenerering på 100 ton per 

år. Detaljerna från plockanalysen och insamlingen av data återfinns i bilaga 1. Inget farligt avfall eller 

elavfall påträffades. 

Tabell 6 Trädgårdsavfallets sammansättning. Data för sammansättningen av yard waste, wood, other combustables och 
stones, concrete kommer från datasettet ”Garden waste [SF], Aarhus, DK, 2007”; för soil kommer från datasettet 
”Garden waste [SF], Herning, DK, 2004” och övrig metall från ”Bulky waste, ”small size combustable”, recycling station, 
(SF + MF), Denmark, 2020”. 

Kategori  Kategori (Easewaste) % kg Kommentarer 

Trädgårdsavfall Yard waste, flowers 89,18% 528,906 

 Trä Wood 7,73 % 45,85 

 Övrigt brännbart Other combustables 0,19 % 1,12 

 Sten, betong och 

oorganiskt Stones, concrete 1,04 % 6,169 

 Övrig metall Other metal 0,04 % 0,228 

 Jord 

Soil 1,8 % 10,794 

Uppskattat till 
2 % 
(avdraget från 
yard waste) 

Summa 

 
100,00%    593,07 kg     

  

Utsläppsberäkning 

En beräkning av utsläppen från ovanstående system uträknades med Easewaste. Kolumnen 

”Hämtsystem/Släpvagn” visar en kvot på hur stor andel av utsläppen som hämtsystemet ger upphov 

till i jämförelse med systemet med släpvagnar för respektive livscykelstadie. Sista kolumnen, ”Enbart 

hämtsystem”, visar hämtsystemets relativa miljöpåverkan jämfört med släpvagnssystemet om 

komposteringen utelämnas, att alltså bara själva hämtningen/transporterna jämförs. 
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Tabell 7 Utsläppstabell. Sista kolumnen, ”Enbart hämtsystem” avser hur stor andel hämtningen och transporten med ett 
hämtsystem står för jämfört med det nuvarande systemet 

Global 
Warming Global uppvärmning 

   

Släpvagn kg CO2 ekv %-andel Hämtsystem/Släpvagn 
Enbart 
hämtsystem 

Borttransport 3600 34 % 
  Transport 120 1 % 
  Kompost 7000 65 % 
  Totalt 10720 

   

     Hämtsystem 
    Hämtning 1000 12 % 28 % 

 Transport 280 3 % 233 % 
 Kompost 7000 85 % 100 % 
 Totalt 8280 

 
77 % 34 % 

     Nutrient 
enrichment Övergödning 

   

Släpvagn kg NO3 ekv %-andel Hämtsystem/Släpvagn 
Enbart 
hämtsystem 

Borttransport 5,3 5 % 
  Transport 1,2 1 % 
  Kompost 92 93 % 
  Totalt 98,5 

   

     Hämtsystem 
    Hämtning 12 11 % 226 % 

 Transport 3,3 3 % 275 % 
 Kompost 92 86 % 100 % 
 Totalt 107,3 

 
109 % 235 % 

     Acidification Försurning 
   

Släpvagn kg SO2 ekv %-andel Hämtsystem/Släpvagn 
Enbart 
hämtsystem 

Borttransport 6,6 12 % 
  Transport 0,71 1 % 
  Kompost 48 87 % 
  Totalt 55,31 

   

     Hämtsystem 
    Hämtning 6,8 12 % 103 % 

 Transport 1,9 3 % 268 % 
 Kompost 48 85 % 100 % 
 Totalt 56,7 

 
103 % 119 % 
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Chronic Water 
ecotoxicity Kronisk vattenekotoxicitet 

   

Släpvagn m3 vatten %-andel Hämtsystem/Släpvagn 
Enbart 
hämtsystem 

Borttransport 1100000 77 % 
  Transport 37000 3 % 
  Kompost 290000 20 % 
  Totalt 1427000 

   

     Hämtsystem 
    Hämtning 310000 45 % 28 % 

 Transport 86000 13 % 232 % 
 Kompost 290000 42 % 100 % 
 Totalt 686000 

 
48 % 35 % 

 

Vad gäller miljöeffekterna så står komposteringen för den allra största delen av miljöpåverkan i dessa 

fyra ovan redovisade kategorier, förutom gällande den kroniska vatten ekotoxiciteten. Gällande den 

globala uppvärmningen så visar datat på tydligt minskade miljöeffekter från hämtsystemet jämfört 

med släpvagnssystemet. Gällande påverkan på försurningen och övergödningen så påvisas högre 

miljöpåverkan från hämtsystemet. För den kroniska vattenekotoxiciteten, som främst orsakas av 

polyaromatiska kolväten och tungmetaller, så framgår en klar minskning av utsläppen med ett 

hämtsystem. 

Miljöpåverkan 

Nedanstående grafer visar samtlig miljöpåverkan och olika processers påverkan. De olika 

förkortningarna och dess svenska översättning samt enhet visas i tabellen ovan (Tabell 7)Den blå 

delen avser själva hämtningen, den röda transporten till deponiområdet, och den ljusa avser 

komposteringen. Detta gäller för samtliga fyra nedanstående grafer. 
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Figur 4 Potentiell miljöpåverkan från hämtsystemet. Den blå delen står för insamlingen, den röda för borttransporten, 
och den gula för komposteringen. 

Släpvagnssystemet 

 

Figur 5 Potentiell miljöpåverkan från släpvagnssystemet. Den blå delen står för bortskaffningen till ÅVC, den röda för 
borttransporten från ÅVC till deponiområdet, och den gula för komposteringen. 

Skillnaderna mellan Figur 4och Figur 5är att den blå delen, vilket representerar själva 

hämtningen/framkörningen av avfallet är större för systemet med egen borttransport med släpvagn. 

Däremot är den röda, alltså påverkan från transporter till deponiområdet mindre, vilket kan förklaras 

med den mer effektiva transporten med stora mängder samtidigt. 

 

Normalisering 

En normaliserad bild ger de olika utsläppen relaterat till en genomsnittlig persons utsläpp under ett 

år. Detta för att kunna på något sätt jämföra de olika kategorierna. Global uppvärmning, försurning, 
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övergödning och kronisk ekotoxicitet i vatten bedöms vara de största, varvid de fyra också redovisats 

i Tabell 7 

 

Figur 6 Normaliserad bild över den potentiella miljöpåverkan från hämtsystemet. Den blå delen står för insamlingen, den 
röda för borttransporten, och den gula för komposteringen. 

 

Figur 7 Normaliserad bild över den potentiella miljöpåverkan från det nuvarande systemet. Den blå delen står för 
bortskaffningen till ÅVC, den röda för borttransporten från ÅVC till deponiområdet, och den gula för komposteringen. 

För de båda normaliserade graferna kan en tydlig skillnad ses. Skalan för det nuvarande systemet 

med egen transport med släpvagn är betydligt högre, vilket innebär allmänt högre utsläpp, vilket 

också framgick i Tabell 7 

Resultatanalys miljöeffekter 
Gällande vikter så räknas i Easewaste (Larsen et al, 2009) med en medelvikt på 100 kg per besök till 

ÅVC. Insamlade data i samband med plockanalysen i denna rapport ger ett medelvärde på ca 51 kg 

trädgårdsavfall per besök, se bilaga 1. Dock ingår i den siffran inte övrigt grovavfall, varvid siffran 
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använd i Easewaste ligger på en rimlig nivå då olika typer av avfall ofta lämnas samtidigt, som visas i 

Tabell 1. 
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5. Enkätundersökning 
För att få uppgifter om intresset hos villaägarna för en hämttjänst för trädgårdsavfall så skickades en 

enkät ut till 677 hushåll boendes i villa eller radhus i områdena Grubbe, Grisbacka och Söderslätt i 

Umeå.  

 

Figur 8 Utskicksområden för enkätundersökningen 

Totalt inkom 496 svar (inklusive ofullständiga) fram tills sista svarsdag, vilket ger en svarsfrekvens på 

73,3%. Svar som inkommit efter svarstidens utgång är inte med i resultaten. Antalet ofullständiga 

svar uppgår till tre st., och vid sju av enkäterna har svaret på fråga fem, alternativ två, blivit bortklippt 

i samband med kuvertöppning. Enkäten innehöll följande sju frågor: 

1. Ålder 

2. Boendeform 

3. Brukar det uppstå trädgårdsavfall d.v.s. gräsklipp, löv, fallfrukt, mindre kvistar mm, på er 

fastighet? 

4. Vad brukar ni göra med trädgårdsavfallet som uppstår? 

5. Om ni angett alternativet ”Lämnar på närmaste Återvinningscentral...” Hur många gånger per 

år gör ni det? 

6. Skulle ni vara intresserad av att få hämtning av ert trädgårdsavfall direkt vid fastigheten i ett 

kärl varannan vecka under säsongen 15 maj – 15 okt? 
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7. Hur mycket skulle ni kunna tänka er att betala för en sådan tjänst per år? Hämtningen skulle i 

sådana fall ske var annan vecka under perioden 15 maj – till 15 okt, d.v.s. 9 tillfällen. Pris inkl. 

moms per år.  

En kopia av enkäten återfinns i bilaga 4. Svarsfrekvernserna återfinns i bilaga 3, men svaret på 

fråga 6 redovisas särskilt nedan, då det har särskild betydelse för resultatet av denna rapport. 

Fråga 6: Intresse av hämtning 

Sjätte frågan på enkäten löd: ”Skulle ni vara intresserad av att få hämtning av ert trädgårdsavfall 

direkt vid fastigheten i ett kärl varannan vecka under säsongen 15 maj – 15 okt?” och innehöll 

följande svaralternativ 

 Ja 

 Nej 

Tabell 8 Alternativ och svarsfrekvenser för enkätfråga 6 

Alternativ Svarfrekvens % 

Ja 146 30 % 

Nej 336 70 % 

Summa 482 100 % 

 

I tabellen ser man tydligt att 30 % av de tillfrågade var intresserade av en hämttjänst för 

trädgårdsavfall. 

 

Resultatanalys kundenkätundersökning 
Tidigare studier kring skillnaden mellan den uttryckta viljan visar och det faktiska deltagandet eller 

motsvarande är stor; det är inte ovanligt med skillnader upp till en faktor 2. (Dahlen, 2008) I 

enkätundersökningen i denna rapport uppger ca 30 % att de är intresserade av en hämttjänst för 

trädgårdsavfall. Vid korrigering med en faktor 2 för att den uttryckta viljan är högre än det egentliga 

utfallet så kan det uppskattas att ca 15 % av Umeås 7000 villaägare kommer köpa en sådan tjänst. 

Detta ger 1050 intresserade, vilket är i linje med deltagandet i Sollentuna, Örebro och Södertälje (se 

bilaga 4).  
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6. Diskussion 
Nedan diskuteras ovanstående resultat och relateras till syftet med rapporten för att underbygga och 

komma fram till en slutsats. 

6.1 Enkätundersökningen 
Enkäten skickades ut till två olika områden i Umeå. En eventuell hämtning av trädgårdsavfall kommer 

ske i hela Umeå tätort, och därför borde enkäten ha skickats ut till ett slumpmässigt urval i hela 

området. Detta för att ålder, inkomst, möjlighet till illegal dumpning av trädgårdsavfall, m.m. kan 

skilja sig åt mellan olika bostadsområden. Söderslätt och Grubbe angränsar båda till grönområden i 

söder där dumpning är möjligt, vilket kanske inte är fallet på andra ställen. Resultatet kan därför vara 

något missvisande och inte 100 % överförbara till övriga stadsdelar.  

Gällande utformningen av svarsalternativen för vilket pris den svarande var villig att betala, så kunde 

den ha kompletterats med ett alternativ där man själv kunde få fylla i en summa. Att ha fasta priser 

behövs nog för att ge en rimlig bild över prisnivån utan att ge falska förhoppningar, men bör alltså ha 

kompletterats med möjlighet att fylla i själv. I de ekonomiska uträkningarna kan det utläsas att 

prisnivåer mycket lägre än 400 kr inte skulle vara rimligt om systemet ska betala sig självt, varvid det 

minsta svarsalternativet var lagt på en rimlig nivå.  

Baserat på resultaten ifrån enkätundersökningen så kan det sägas att det finns ett intresse som 

motsvarar intresset i övriga kommuner, och hämtsystemet kan därför anses mer socialt hållbart 

enligt den smala definitionen av hållbarhet som används i denna rapport. 

6.2 Kostnadsanalysen 
Datakvaliteten för kostnadsanalysen är till viss del baserad på uppskattningar. Detta gör att utfallet 

av analysen inte skall anses exakt på kronan, utan ger mer en generell bild. Denna bild visar dock att 

det inte är orimligt att anta att systemet kan bära sina egna kostnader. Systemets livslängd är längre 

än de år som redovisats här, varvid de ekonomiska förutsättningarna för att driva systemet åren 

därefter blir ännu bättre. 

För att systemet ska bli tillgängligt till så många som möjligt och få så stort genomslag som möjligt 

bör priserna hållas ner så mycket det går. Beräkningarna som är gjorda med ett pris taget från 

kundenkätundersökningen visar ett visst överskott, varvid priset bör gå att sänka till närmare 400 kr. 

Vid ett sådant lågt pris bör det för ett hushåll vara billigare med hämtsystemet än att med bil och 

eventuellt släp frakta bort sitt trädgårdsavfall, särskilt inräknat arbetstiden det tar. Med ett lågt pris 

kan systemet också bli tillgängligt för de med begränsade inkomster som kanske inte har tillgång till 

bil eller släp, t.ex. pensionärer. 

Baserat på resultatet från kostnadsanalysen i denna rapport så är det rimligt att anta att ett 

hämtsystem kan bära sina egna kostnader. Systemet kan därför anses vara ekonomiskt hållbart enligt 

den smala definitionen av hållbarhet som används i denna rapport. 

6.3 Miljöeffekterna 
Det största problemet med att beräkna miljöeffekterna av ett sådant system är tillgängligheten på 

data. Gällande de egna mätningarna av avstånd, trädgårdsavfallets sammansättning och vikt, där 

egna mätningar har utförs bedöms kvalitén på datat väl överensstämma med verkligheten. I övriga 

fall har i huvudsak danska data används, vilka i vissa fall är rimliga; t.ex. för avstånden till ÅVC och 
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mängden avfall per lass, medan i andra fall har det varit svårt att bedöma kvaliteten på datat, t.ex. 

för utsläppen från komposteringen. Därför skall de exakta värdena ej tolkas bokstavligen, utan mer 

ge en generell och kvalitativ uppskattning om hur det är.  

Gällande utsläppsnivåerna från de olika processerna så är en tydlig trend att de största utsläppen 

inte kommer från själva transportsystemen, utan från komposteringen. Detta gäller särskilt för 

hämtsystemet, där t.ex. ca 85 % av utsläppen av växthusgaser kommer från komposten. Därför bör 

detta ses som en tydlig indikation på att en utredning för alternativa komposteringsmetoder bör ske.  

Vidare kan man utröna att transporten av avfallet till deponiområdet ger ca tre gånger större utsläpp 

än att frakta detta med långtradare. Borttransport står dock ofta för en mycket liten del av de totala 

utsläppen, varvid problemet är relativt litet. 

Att rapporten är begränsad till att i huvudsak analysera den globala uppvärmningen, övergödningen, 

försurningen och den kroniska vattenekotoxiciteten, bedöms inte vara något problem. Detta då 

dessa fyra ger störst normativ miljöpåverkan, samtidigt som de bedöms vara mest allmänt kända 

(kanske med undantag för den kroniska vattenekotoxiciteten) 

Miljöpåverkan på den globala uppvärmningen samt den kroniska vattenekotoxiciteten blir betydligt 

lägre med ett hämtsystem, medans miljöpåverkan på  övergödningen och försurningen ligger på 

högre nivåer. Sett ur ett större livscykelperspektiv är de sistnämnda enbart marginellt högre för 

hämtsystemet, och  givet den låga datakvalitén kan det sägas att utsläppen ligger ungefär på samma 

nivå för dessa två miljöeffekter. Detta resonemang summeras i Tabell 9. 

Tabell 9 Sammanställning av systemets miljöpåverkan 

Miljöeffekt Högre/lägre med ett hämtsystem Kommentar 

Globala uppvärmningen Lägre  

Övergödningen Lika Ur ett livscykelperspektiv 

Försurningen Lika Ur ett livscykelperspektiv 

Kroniska vattenekotoxiciteten Lägre  

 

Baserat på resultatet av analysen av miljöeffekterna i denna rapport (kapitel 4), vilket summeras i 

Tabell 9, så kan det sägas att hämtsystemet är mer ekologiskt hållbart enligt den smala definitionen 

av hållbarhet som används i denna rapport. 

6.4 Hämtsystemet 
Vid planering av hämtningsdagar bör det planeras så att hämtningsdagen för trädgårdsavfall inte 

sammanfaller med den för hushållsavfall. Detta då uppställningsutrymmet vid fastighetsgränsen 

bedöms vara begränsat i vissa fall, samt att risken för sammanblandning av kärl vid tömning(vid lika 

kärlfärg) minimeras. 

I de tillfrågade kommunerna (Se bilaga 4) så körs systemet uteslutande med baklastare, men det bör 

gå bra att köra med sidolastare också. Kärlvikten bedöms ej vara begränsande, förutom möjligen på 

hösten med mycket fallfrukt. Viss fallfrukt bör kunna läggas i det bruna matavfallskärlet i sådana fall. 

Det kan vara en fördel att köra med samma typ av bil som hämtar ordinarie hushållssopor, annars 

bedöms det finnas risk för felvändning av kärl med dålig arbetsmiljö och onödig tidsspillan som följd. 
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Gällande insamlingsområdet så behöver inte insamlingen vara begränsad till villor och 

radhus/kedjehus. Insamlingen skulle kunna ske även från flerfamiljsbostäder, samfälligheter och 

liknande. Att samla in från Umeå kommuns övriga kommundelar och i grannkommunerna bedöms 

inte vara försvarbart. Dels bedöms kundunderlaget mindre, möjligheten för egen borttransport 

högre, och avstånden för hämtsystemet längre, varvid en sådan utvidgning inte skulle ha samma 

positiva egenskaper som det nuvarande förslaget inom Umeå tätort. 

6.5 Olaglig dumpning 
Löser då systemet problemet med olaglig dumpning av trädgårdsavfall? De kommuner som har infört 

liknande system har enligt den lilla kommunenutfrågningen (se bilaga 4) dålig vetskap om det har 

gjort någon skillnad eller ej. Detta kan bero på att frågan om olaglig dumpning kanske ofta hamnar 

hos park eller miljöskyddsförvaltningen eller motsvarande, och enkäten som skickades ut nu gick i 

första hand till avfallsansvariga, vilka ofta inte arbetar på dessa förvaltningar.  

Dock bedöms det att om man i ett förvaltningsöverskridande sammarbete skapar ett tillräckligt 

attraktivt erbjudande för kommuninnevånarna för fastighetsnära hämtning, så kan det systemet, 

tillsammans med informationsinsatser och andra åtgärder, som kartläggning av dumpningsställen, 

skyltning osv., bidra till att en långsiktig lösning av problemet. 

6.6 Är systemet mer hållbart? 
Definitionen av hållbarhet är i denna rapport uppdelat i tre delar. Gällande den sociala och 

ekonomiska delen så kan systemet anses mer hållbart; det finns nog med folk som kan tänkas köpa 

en hämttjänst, och systemet kan bära sina egna kostnader utan extern finansiering. Även gällande 

den ekologiska delen av hållbarhetsbegreppet så kan det sägas att systemet är mer hållbart, då 

systemet innebär mindre miljöpåverkan än det nuvarande systemet, även om detta resultatet är 

mindre tydligt. Hämtsystemet kan bedömmas som mer hållbart än dagens system. 

Observera att systemet endast är mer hållbart än dagens utifrån de tre villkoren specificerade i 

denna rapport. Bara för att något är mer hållbart än något annat innebär inte nödvändigtvis att det 

är helt hållbart, utan innebär bara ett steg på vägen. 

6.7 Åtgärdsförslag och vidare studier 
Då ordet ”Minimera” förekommer i avfallstrappan så avses en minimerad uppkomst av avfall, alltså 

att man genomför åtgärder så att mindre avfall skapas i första taget. I Umeå kommuns avfallsplan så 

syftar man på att minimera i naturen olaglig deponering av redan uppkommet avfall, vilket kan 

diskuteras om det ska ingå under ”minimera”. Satsningar bör göras för att trädgårdsavfall inte ska 

uppstå i första taget, kanske genom kampanjer för ökad användning av gräsklippare med bio 

clip/mulching. Detta inte bara minskar avfallsmängderna, utan får även andra positiva miljöeffekter, 

och t.ex. minskar även behovet av konstgödsel genom att mindre näringsämnen förs ut ur 

trädgården.  

Man bör även utreda alternativa användningsmöjligheter för den färdiga komposten. Det bör finnas 

bättre sätt att ta hand om näringsämnena i komposten än att använda den som täckmaterial på 

deponin, där mer lågvärdigt jordmaterial bör vara tillräckligt. 

Eftersom en stor del av miljöpåverkan kommer från komposteringen, bör en genomgång av 

komposteringsmetoden göras för att ta reda på om det finns någon annan metod som minskar 
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utsläppen. Ett exempel skulle kunna vara tunnel/bag-kompostering där man kan rena utsläppen på 

olika sätt, till exempel med ett kompostfilter. 

Plockanalysen på trädgårdsavfall är gjord under maj månad, men avfallets sammansättning bedöms 

variera över året. Därför bör kompletterande analyser genomföras under övriga tider på året för att 

få en bättre bild över läget. En analys av avfallets kemiska sammansättning, fukthalt osv bör också 

göras för att på ett bättre sätt kunna utvärdera miljöeffekterna. 

 

7. Slutsats 
Det är möjligt att med en låg kostnad för kunden införa ett system som bär sina egna kostnader, och 

det bedöms finnas ett tillräckligt intresse för en sådan tjänst. Ett hämtsystem för trädgårdsavfall 

skulle innebära lägre miljöbelastning än det nuvarande systemet med enskild inlämning till ÅVC. 

Hämtsystemet kan bedömas vara mer hållbart än det nuvarande systmet, och kan som en del i ett 

åtgärdspaket hjälpa till att lösa problemen i Umeå med olaglig dumpning av trädgårdsavfall.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Plockanalys trädgårdsavfall 
Först genomfördes en insamling av trädgårdsavfall vid Gimonäs ÅVC i Umeå. Därefter genomfördes 

metodförsök med skiktskopa, och därefter en plockanalys på avfallet. 

Insamling 
Det fanns tre huvudsakliga syften med insamlingen.  

 Att samla in material till den kommande plockanalysen av trädgårdsavfall 

 Att utveckla metoder för insamling och plockanalys av trädgårdsavfall 

 Att mäta mängden trädgårdsavfall som varje kund kommer med till en ÅVC 

Är syftet att bara göra en plockanalys av trädgårdsavfall, så bedöms det inte vara några problem att 

göra det på en container fylld enligt den normala rutinen för borttransport av trädgårdsavfallet. Då 

det ej finns personal på plats under insamlingen kan detta till och med ge en bättre bild av 

verkligheten, då fler kanske slänger annat avfall i lövhögen än om personal finns på plats. 

Insamlingsförfarande 
En låsbar container ställdes upp vid platsen för avlämning av löv på Gimonäs Återvinningscentral. 

Därefter stod en person och säger till varannan kommande besökare att tömma sitt avfall i 

tillhandahållna kärl. Hanns inte vartannat tas nästa bil man hann, och sedan varannan igen. Därefter 

vägdes kärlen och tippades i containern. Därefter under första dagen handskottades avfallet ihop, 

och under andra dagen tippades kärlen i en traktorskopa, som sedan tömdes maskinellt i containern 

eftersom den blev full. Att använda skopa är att rekommendera då handskottning är både 

tidsödande och innebär dålig arbetsmiljö. När kunden lämnar avfallet ges ett informationsblad om 

vad som försegår (se bilaga 4), och kunden besökaren upplyses om att det inte är fråga om en 

kontroll, utan uppmanas lämna avfall som de brukar. Säckar tömmes som vanligt. Containern 

låstes/stängdes då den ej övervakades. När insamlingen var klar stängdess containern och täcktes 

över för att skydda mot regn. Morgonen efter lastades den upp på lastbil och kördes till Dåva 

deponiområde. Där tippades avfallet i en hög. 
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Figur 9 Uppställning Insamling 

Genomsnittligt vikt av avfallet i kärlen var 34,8 kg, med en genomsnittlig fyllnadsgrad på 73 %. 

Justerades vikten för att kompensera för ej fyllda kärl så blev medelvikten 60,5 kg. Dock innehöll flera 

kärl stora mängder sand och jord, varvid en felvisande bild uppträder. Räknas endast de 100 % fyllda 

kärlen ges en genomsnittlig vikt på 39,6 kg, vilket torde vara den mest korrekta vikten.  

En nackdel med att samla in från ÅVC till plockanalys är att ingen information om vilka som lämnar 

avfallet finns tillgänglig. Vid insamling i kärl kan särskilda områden väljas ut beroende på inkomst, 

ålder eller andra faktorer för att få ett bättre underlag och kunna jämföra olika platser. 

Metodförsök skiktskopa 
För att sortera ut löv, gräs osv från större föremål, kvistar, skräp mm så gjordes ett försök med en 

skiktskopa med 50 mm sållstorlek av modell Remu 170. Avfallet lastades i skopan, och skiktades 

ovanför en container. 

Detta försök visade sig inte fungera. Detta då trägårdsavfallet klumpade ihop sig, och innan skopan 

lösgjort klumpen så hade alla kvistar antingen brutits av eller fallit igenom. Vid ett tillfälle fastnade 

även en plastsäck i maskineriet. I övrigt så var maskinen relativt skonsam; En tunn plastpåse med löv 

åkte runt i skopan länge utan att gå sönder. Kompletterande försök med en mindre storlek på sållet 

kan vara mer lyckade. Dessutom varierar avfallets egenskaper under året, varvid samma metod kan 

fungera under andra tider av året. 
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En nackdel med maskinell skiktning är att alla små föremål faller igenom, t.ex. batterier, sten och 

jord, varvid en kompletterande manuell plockanalys ändå bör genomföras. 

Försöket pågick i ca 1 timme, varav en stor del var förberedelser, fotografering, tester osv. Ca 1 m3, 

ungefär 150 kg, eller 3 st. fyllda 370 liters kärl, löv skiktades under ca 5 minuter. Tre större 

plastföremål hittades, varav ett fastnade i maskineriet. 

 

Figur 10 Traktor med skiktskopa 

 

Manuell plockanalys 
Då försöket med maskinell sortering misslyckades så genomfördes istället en manuell plockanalys.  

Metodiken är i huvudsak hämtad från avfallsveriges manual för plockanalys av hushållsavfall. Först 

formades en ca 20 meter lång limpa med traktor, därefter togs stickprov var 3e meter. Två kärl 

ställdes upp vid varsin sida av provtagningsområdet för att markera området, och avfall skottades 

fram från området mellan kärlen. Avfallet sorterades i fyra fraktioner: 

 Löv (trädgårdsavfall + en okänd mängd jord) 

 Kvistar 

 Sten  

 Övriga föremål 
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Löv definierades som trädgårdsavfall annat än kvistar. Jord och sand ingår i löv då plockmetodiken 

(med händerna) inte medger utskiljning av alltför små partiklar. Kvistar definierades som träföremål 

med längd större än 10 cm och/eller diameter större än 3 mm. Kottar och bark definieras som 

kvistar. Stenar definierades som sten (natursten eller krossad sten) med diameter större än 20 mm. 

Kompletteras metodiken med ett fint såll (2 mm) och noggrannare insamling skulle även en 

jordfraktion kunna mätas. Dit kan även gräsmattsdelar och andra större jordklumpar sorteras. Vid 

plockanalyser på senare under sommaren/hösten kan det eventuellt vara lämpligt med en fraktion 

för fallfrukt också. 

Ett kärl användes för löv och ett annat för kvistar. Påsar för sten och övrigt tejpades på ett av kärlen. 

Därefter togs ett spadtag mellan kärlen, och spaden lades på kärlet för löv, och kvistar, stenar och 

övrigt plockades ur löven.  Totalt togs 7 delprov under 14,5 mantimmar, ca 2,5 timme per delprov 

I genomsnitt sorterades 40 kg per timme och person. Varje person hade sin egen analysplats, med 

två kärl och en spade. Till mätningen sedan användes en våg med noggrannheten 0,05 kg samt 

kapacitet på max 150 kg. Analysen skedde under bar himmel. Vid framtida plockanalyser bör en 

mindre våg med noggrannhet på 1 gram användas för att kunna väga även övriga fraktioner efter 

varje delprov och då få ordentliga jämförbara delprov. Nu slogs i praktiken samtliga delprov ihop till 

ett resultat. 

 

Figur 11 Analysuppställningen 
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Tabell 10 Insamlade vikter från de olika delproven. Vikten anges i kilogram (kg) 

 Delprov 1 30,45 Löv 6,2 Kvistar Totalvikt 36,65   

  11,7 Löv 
    

  

                

Delprov 2 29,5 löv 10,3 Kvistar Totalvikt 143,65   

  36,65 löv 
    

  

  67,2 löv 
    

  

                

Delprov 3 43,5 löv 7,25 kvistar Totalvikt 82,2   

  31,45 löv 
    

  

                

delprov 4 59 löv 8 kvistar Totalvikt  117,6   

  38,3 löv 
    

  

  12,3 löv 
    

  

                

Delprov 5 38,8 löv 5,8 kvistar Totalvikt 99,9   

  55,3 löv 
    

  

                

Delprov 6  57,2 löv 7 kvistar Totalvikt 78,05   

  13,85 löv 
    

  

                

Delprov 7 14,5 löv 1,3 kvistar Totalvikt 15,8   

                

 

 

Innehållet av övrigt 
Tabell 11 Övrigt funnet material i plockanalysen 

Föremål Vikt Enhet Kategorier 

glasbit 10 gram glas 

krukdelar 44 gram keramik 

papperssäck 222 gram pappersförp 

tegel 114 gram Sten och betong 

blandade betongbitar 358 gram Sten och betong 

Sten 5643 gram Sten och betong 

vante 42 gram textil 

metallband 112 gram övrig metall 

metallspik 8 gram övrig metall 

metallstav 58 gram övrig metall 

takränneplåt 46 gram övrig metall 

skruvar 2st 4 gram övrig metall 

julgransstjärna 12 gram övrigt brännbart 

plastblomställning 16 gram övrigt brännbart 

Övrigt brännbart 192 gram övrigt brännbart 



 
 

vi 
 

gummiduk med jord 273 gram övrigt brännbart 

PVC-rör 92 gram övrigt brännbart 

Övrigt brännbart 271 gram övrigt brännbart 

 

Totalt återfanns 7517 gram föremål andra än kvistar och löv, 539,7 kg löv och 45,85 kg kvistar. Detta 

kategoriserade in i olika kategorier för att passa Easewaste. Inget farligt avfall eller elavfall 

påträffades. 

Kategori  Kategori (Easewaste) i % i kg Kommentarer 

Trädgårdsavfall Yard waste, flowers 89,18% 528,906 

 Trä Wood 7,73 % 45,85 

 Övrigt brännbart Other combustables 0,19 % 1,12 

 Sten, betong och 

oorganiskt Stones, concrete 1,04 % 6,169 

 Övrig metall Other metal 0,04 % 0,228 

 Jord 

Soil 1,8 % 10,794 

Uppskattat till 2 
% av 
trädgårdsavfallet 
(avdraget från 
yard waste) 

Summa 

 
100,00%    593,07 kg     

  

Reviderad utrustningslista för insamling och plockanalys av trädgårdsavfall 

Insamlingen 

Gärna 2 personer 

6-8 st. rena 370-kärl. 

Våg upp till 150 kg. 

Container, täckt och låsbar 

Arbetskläder och arbetshandskar 

Miniräknare 

Pennor 

Insamlingsprotokoll 

Tejp att skriva kärlens vikter på och fästa på kärlen 

Spade och/eller grep 
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Kvast/sop 

Platt underlag till vågen. 

Presenning till container 

Stor skopa att tippa i 

Tillgång till traktor 

Informationsblad 

Plockanalysen 

3-4 st. rena 370-kärl per person. 

Våg upp till 150 kg. 

Platt underlag till vågen. 

Mindre våg upp till 5 kg, 1 grams noggrannhet. 

Arbetskläder och arbetshandskar 

Munskydd mot damm och ev. virus och sporer  

Spade, typ snöspade att skyffla med.  

Kvast/sop 

Tuschpennor. 

Papperssäckar 

Tejp 

Kniv 

Penna, papper och miniräknare 

Analysprotokoll 
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Bilaga 2: Kostnadsanalys 
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Figur 12 En regressionsanalys vilken hämtad andel trädgårdsavfall bland allt avfall hämtat från ÅVC, och hur många ton 
containrarna väger. 

Avfallet från Gimonäs ÅVC hämtas container viss och redovisas per månad. Data erhålls per avfallstyp 

och månad och redovisas längs x-axeln, medans antal containrar redovisas på y-axeln. 
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Bilaga 3: Kundenkätundersökningen 

Svarsfrekvenser 
Svarsfrekvensen för de olika frågorna redovisas nedan, både i tabell- och diagramform. Alla svar är 

medräknade, även de där enkäten ej var korrekt ifylld. Tabellerna med samtliga svarsfrekvenser 

återfinns nedan under Statistikberäkningar. 

Fråga 1: Ålder 

Första frågan på enkäten löd: ”Ålder”, och innehöll följande svaralternativ 

 Yngre än eller 34 år 

 35-54 

 55 år eller äldre 

Svarsfrekvenser för fråga 1 redovisas nedan i Tabell 12 och Figur 13  

 

Figur 13 Svarsfrekvenser för fråga 1 

Tabell 12 Alternativ och svarsfrekvenser för enkätfråga 1 

Alternativ Svarfrekvens % 

Yngre än eller 34 år 22 4 % 

35-54 231 47 % 

55 år eller äldre 242 49 % 

Summa 495 100 % 
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Fråga 2: Boendeform 

Andra frågan på enkäten löd: ”Boendeform”, och innehöll följande svaralternativ. 

 Villa 

 Radhus/kedjehus 

Svarsfrekvenser för fråga 2 redovisas nedan i Tabell 14 och Figur 14 

 

Figur 14 Svarsfrekvenser för fråga 2 

Tabell 13 Alternativ och svarsfrekvenser för enkätfråga 2 

Alternativ Svarfrekvens % 

Villa 392 79 % 

Radhus/kedjehus 104 21 % 

Summa 496 100 % 

 

Fråga 3: Uppstår avfall? 

Tredje frågan på enkäten löd: ” Brukar det uppstå trädgårdsavfall d.v.s. gräsklipp, löv, fallfrukt, 

mindre kvistar mm, på er fastighet?”, och innehöll följande svaralternativ. 

 Ja  

 Nej 

Svarsfrekvenser för fråga 3 redovisas nedan i Figur 15 och Tabell 14 

392 

104 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Boendeform

Villa

Radhus



 
 

xi 
 

 

Figur 15 Svarsfrekvenser för fråga 3 

Tabell 14 Alternativ och svarsfrekvenser för enkätfråga 3 

Alternativ Svarfrekvens % 

Ja 482 98 % 

Nej 9 2 % 

Summa 491 100 % 

Fråga 4: Vad brukar ni göra med trädgårdsavfallet som uppstår? 

Fjärde frågan på enkäten löd: ” Vad brukar ni göra med trädgårdsavfallet som uppstår?”, och innehöll 

följande svaralternativ 

 Kompostera det på fastigheten 

 Grannkompost, tillsammans med flera grannar 

 Lämnar trädgårdsavfall på närmaste Återvinningscentral  

 Annat: 

Procentsatsen anger vilken andel av de som svarat ja på fråga 3 som markerat respektive alternativ. 

Många fyllde i flera alternativ, varav summan av svarsfrekvenserna i % överstiger 100. 

Svarsfrekvenser för fråga 4 redovisas nedan i Tabell 15 och Figur 16. 
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Figur 16 Svarsfrekvenser för fråga 4 

Tabell 15 Alternativ och svarsfrekvenser för enkätfråga 4 

Alternativ Svarfrekvens % 

Kompostera det på fastigheten 205 43 % 

Grannkompost, tillsammans 
med flera grannar 19 4 % 

Lämnar trädgårdsavfall på 
närmaste Återvinningscentral 417 87 % 

Annat: 25 5 % 

 

Fråga 5: Antalet besök till ÅVC 

Femte frågan på enkäten löd: ” Om ni angett alternativet ”Lämnar på närmaste 

Återvinningscentral...” Hur många gånger per år gör ni det?”, och innehöll följande svaralternativ 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 eller fler 

Svarsfrekvenser för fråga 5 redovisas nedan i Tabell 16 och Figur 17 
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Figur 17 Svarsfrekvenser för fråga 5 

Tabell 16 Alternativ och svarsfrekvenser för enkätfråga 5 

Alternativ Svarfrekvens % 

1 43 10 % 

2 152 36 % 

3 86 20 % 

4 63 15 % 

5 eller fler 78 18 % 

Summa 422 100 % 

 

Fråga 6: Intresse av hämtning 

Sjätte frågan på enkäten löd: ”Skulle ni vara intresserad av att få hämtning av ert trädgårdsavfall 

direkt vid fastigheten i ett kärl varannan vecka under säsongen 15 maj – 15 okt?” och innehöll 

följande svaralternativ 

 Ja 

 Nej 

Svarsfrekvenser för fråga 5 redovisas nedan i och Tabell 17 och Figur 18 

 

 

43 

152 

86 

63 

78 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Om ni anget: Lämnar på närmaste
Återvinningscentral, Hur många gånger per år

gör ni det?

En

Två

Tre

Fyra

Fem eller fler



 
 

xiv 
 

 

Figur 18 Svarsfrekvenser för fråga 6 

Tabell 17 Alternativ och svarsfrekvenser för enkätfråga 6 

Alternativ Svarfrekvens % 

Ja 146 30 % 

Nej 336 70 % 

Summa 482 100 % 

 

Fråga 7: Betalvilja 

Sjunde frågan på enkäten löd: ” Hur mycket skulle ni kunna tänka er att betala för en sådan tjänst per 

år? Hämtningen skulle i sådana fall ske var annan vecka under perioden 15 maj – till 15 okt, d.v.s. 9 

tillfällen. Pris inkl. moms per år.” och innehöll följande svaralternativ 

 400 kr 

 600 kr 

 800 kr 

 1000 kr 

Ett fåtal hade kryssat i två alternativ, t.ex. 400 och 600, och ibland också även skrivit t.ex. 500 kr. Vid 

senare sammanräkning används medelvärdet av samtliga ikryssade alternativ. 

Svarsfrekvenser för fråga 7 redovisas nedan i Tabell 18 Figur 19 Svarsfrekvenser för fråga 7och Figur 

19 
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Figur 19 Svarsfrekvenser för fråga 7 

Tabell 18 Alternativ och svarsfrekvenser för enkätfråga 7 

Alternativ Svarfrekvens % 

400 104 74 % 

600 28 20 % 

800 7 5 % 

1000 2 1 % 

Summa 141 100 % 

 

Statistisk analys 
Nedan är resultatet analyserat ytterligare, t.ex. för att se om det är någon skillnad på t.ex. intresse 

eller betalvilja mellan olika grupper, t.ex. åldergrupper. 

Åldersfördelning 

Av de som svarat så verkar de yngre mer positiva till denna tjänst än de äldre. För åldergrupperna 35-

54 år och <35 år så är dock inte resultatet statistiskt säkerställt. Ja/Nej-svaren avser fråga 6. 

Tabell 19 Ålderns påverkan på intresset för tjänsten 

 <35 35-54 55+ 

Antal ja 12 95 37 

Antal nej 9 131 192 

Summa 21 226 229 

Andel ja-svar 57 % 42 % 16 % 

Medelbetalviljan 500,00 kr 465,56 kr 311,49 kr 
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Figur 20 Medelbetalviljan med avseende på ålder 

 

Boendesituationens påverkan 

En beräknad korrelation mellan antalet Ja-svar på fråga 6 och boendesituationen 

Tabell 20 Boendets påverkan på intresset för tjänsten 

 
Villa  Radhus/Kedjehus 

Antal ja 122 22 

Antal nej 253 80 

Summa 375 102 

Procent Ja 33 % 22 % 

 

Skillnaden är statistiskt säkerställd, se nedan under Statistikberäkningar. 

Nuvarande hanterings påverkan 

Nedan beräknas sambandet mellan Ja/Nej-svaren på fråga 6, om intresset för tjänsten, med 

nuvarande hantering av trädgårdsavfallet. 

Tabell 21 Nuvarande hantering och intresset 

 Kompostera Grannkompost ÅVC Annat 

Antal ja 48 5 138 5 

Antal nej 152 13 271 18 

Summa 200 18 409 23 

Andel Ja-svar 24 % 28 % 34 % 22 % 

Medelbetalviljan 476,6 400,0 463,9 520,0 
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Skillnaden mellan andelen Ja-svar på alternativen för hemkompost och ÅVC är statistiskt säkerställda, 

medan en analys av samtliga alternativ samtidigt inte är säkerställd. Detta då analysen begränsas till 

det alternativ som har minst inkomna svar, dvs. 23 stycken för alternativ annat.  

Antalet besök till ÅVC och intresset och betalviljan för tjänsten 

Sambandet mellan Ja/Nej-svaren på fråga 6, om intresset för tjänsten, och antalet besök till ÅVC visas 

nedan. Procentsatsen visar alltså antalet Ja-svar i jämförelse med totala antalet ja/nej-svar om 

intresset för tjänsten. 

Tabell 22 Antalet besök, intresse och betalvilja 

Antalet besök till ÅVC 1 2 3 4 5+ 

Antal ja 8 36 32 37 37 

Antal nej 31 105 49 41 38 

Summa 39 141 81 78 75 

Procent Ja 21 % 26 % 40 % 47 % 49 % 

Medelbetalviljan 500,0 461,1 445,2 466,7 477,1 

 

 

 

Figur 21 Antalet besök och intresset 
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Figur 22 Antalet besök till ÅVC och den genomsnittliga betalviljan 

Intresset ökar tydligt med antalet besök, medan det inte går att säga något om betalviljan. För 

detaljerad analys se nedan under Statistikberäkningar. 

Antal besök 

I Tabell 23 ges antalet besök till ÅVC i genomsnitt relaterat till ålder i den övre delen, och 

boendeform i den nedre delen. Längst ner till höger ges ett totalt medelvärde oavsett ålder eller 

boendeform. 

Resultatet kan jämföras med snittet för kommunen som 2012 var 2,3 besök per person och år (se 

kapitel 1) 

 

Tabell 23 Antal besök till ÅVC med avseende på ålder och boendeform 

 <35 35-54 55+ 

Antal besök i 
medel 

2,9 2,9 3,1 

Antal hushåll 18 199 199 

    

 Villa  Radhus/Kedjehus Totalt medel 

Antal besök 3,0 2,8 3,0 

Antal hushåll 325 92 412 

 

Skillnaden mellan resultaten är inte statistiskt säkerställd, se nedan under Statistikberäkningar. Det 

går alltså inte att säga utifrån ovanstående resultat att antalet besök per år till ÅVC är olika för olika 

grupper baserat på ålder eller boendeform. 

8.1 Kommentarer 
Totalt inkom 65 enkäter med kommentarer. Dessa delades in kategorierna Utrymmesbrist, Vår och 

höst, Tar han om avfallet på egen fastighet, Tar hand om avfallet på annans fastighet, eldas upp, 
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färre gånger/lägre pris, och övrigt. I kategorin övrigt fanns kommentarer om att de ville ha större 

kärl, önskar tidigare start än Maj, ej har drag på bilen, och liknande svar. Antal svar i de olika 

kategorierna redovisas i Tabell 24 och Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Exempelkommentarer 

"Vi bor nära en slänt/skogsbuskage där halva kvarteret lämnar trädgårdsavfall - perfekt och 

miljövänligt! Om vi inte bodde så här skulle jag absolut vilja få hämtning varannan vecka till ett 

maxpris av 600: -" 

”Skulle räcka med hämtning 1 gång i månaden maj, juni, aug, sept. = 4ggr” 

 […]”odlar potatis i gräsklippet” 

En lista med samtliga kommentarer återfinns längre ner i denna bilagan. 

 

Tabell 24 Antal kommentarer i de olika kategorierna 

Utrymmesbrist för kärl 2 

Majbrasa 2 

Vår och höst 7 

Tar hand om avfallet på annans 
fastighet 

7 

Färre gånger/lägre pris 14 

Övrigt 15 

Tar hand om avfallet på egen 
fastighet 

18 

  

Summa 65 
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Statistikberäkningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om skillnaden mellan de olika boendesituationerna och antalet ja-svar är signifikant testades med ett 

Cochran-Q test. P-värdet ovan (Asymp. Sig.) visar att det är ca 6 % chans att både villaägare och 

radhusägare svarat ja lika ofta. De 104 första värdena användes utav villaägarnas svar.  

Cochran Test 
Frequencies 

 Value 

0 1 

Villa 70 34 

Radhus 82 22 

 

 

Test Statistics 

N 104 

Cochran's Q 3,600
a
 

df 1 

Asymp. Sig. ,058 

a. 0 is treated as a success. 

 
Figur 23 Signifikanstest för Tabell 20 Boendets 
påverkan på intresset för tjänsten 
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Figur 24 Regressionsanalys av antalet besök och intresset för tjänsten; Jämför med Figur 21 

Som Figur 24 visar så finns en tydlig trend att intresset ökar med antalet besök. 
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Figur 25 Regressionsanalys av betalviljan och antalet besök till ÅVC per år. Jämför med Figur 22 



 
 

xxii 
 

Observera ovan att varje punkt kan innehålla flera antal svar. R-Sq. visar sambandet, där 100 % är ett 

nära samband.  Testerna visar på ett tydligt samband för intresset, men inget tydligt samband för 

betalviljan, kopplat till antalet besök. 

 

 

 

 

 

 

 

Analys av data till Tabell 23 Antal besök till ÅVC med avseende på ålder och boendeform 

En analys av konfidensintervallet för medelvärdet visar att det inte kan utslutas att det egentliga 

medelvärdet kan vara samma för alla tre åldersgrupper, med ett värde på t.ex. 3.00 

 

 

 

 

 

 

Detsamma gäller för boendeformen. Att medelvärdet är samma går inte att utesluta. 

 

Kommentarer 

Kommentarerna är uppställda i kategoriordning och avbildade som de stod på respektive enkät. 

Frågetillhörighet, valt alternativ eller liknande visas i syfte att tydliggöra kommentarens 

sammanhang. En enkät redovisas per stycke, även om samma enkät har flera kommentarer. 

Utrymmesbrist 

Fråga 4 (annat): ”lämnar på tillfällig upphämtning som brukar finnas ett par gånger ex. på hösten”. Ej 

frågespecifik: ”Beror också på formen. Blir det en tredje tunna blir det också en utrymmesfråga. Är 

det i säckar är det enklare.” 

Fråga 4: ”Vi gör alltså både och. Grovt avfall från [svårläsligt] förvarar vi i sopsäckar ett tag innan vi 

kör iväg det. Vi samlar på oss. Nackdelen är att visst avfall börjar mögla”. Ej frågespecifik: ”Viktigt: 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level    N   Mean  StDev  --+---------+---------+---------+------- 

34      18  2.944  1.259  (-------------------*-------------------) 

35-54  199  2.884  1.233              (-----*-----) 

55+    195  3.062  1.350                    (-----*-----) 

                          --+---------+---------+---------+------- 

                          2.40      2.70      3.00      3.30 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

Villa   322  3.016  1.265                        (-------*--------) 

Radhus   90  2.811  1.375   (----------------*---------------) 

                            -+---------+---------+---------+-------- 

                           2.56      2.72      2.88      3.04 
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Om kärlet ska användas vid endast 9 tillfällen vill vi INTE helårsvara kärlet. Då får UMEVA hämta in 

det på hösten köra ut det till våren” 

 

 

Övrigt 

Ej frågespecifik: ”Kommentar: Jag vänder mig emot begreppet avfall ty det är en resurs och inte ett 

avfall!” 

Fråga 4 (annat): ”Bruna tunnan” 

Fråga 4 (annat): ”Fallfrukt i bruna kärlet” 

Fråga 4(ÅVC-alt): ”ca 10 bil och släp resor vår och höst”. ”Samt grovsopor 2-4 gånger/år” 

Fråga 4: ”Någon gång per år till återvinning” 

Fråga 4 (ÅVC-alt):”2*2” Fråga 5 (alt 2): ”*2 liten släp” 

Fråga 5: ”Kvistar och liknande med släp” 

Ej frågespecifik: ”Tidigare kom ni med en sopbil till någon plats i grannskapet [oläsbart avsnitt pga. 

dålig handstil]. Nu sedan ni tyvärr har slutat med denna service har jag, då vår Renault Clio saknar 

kula för påhäng av släpvagn, fått anlita någon som hjälper oss eller ställer upp med släpvagn e.d. ” 

Fråga 6: ”Om våren kommer tidigt vill man inte vänta till mitten av maj innan ma blir av med 

trädgårdsavfallet. När man kör avfallet tar man med annat skrot också. Så det är ingen x-tra tur eller 

x-tra jobb för trädgårdsavfallet.” 

Fråga 4 (annat): ”Löpande kompostera på tomten. 1A vårstädet till återvinnings C”. Ej frågespecifik: 

”Det är för ojämt och ryms ej i tunna” 

Fråga 7: ”men bara värt 400 kr . annars ej :)” Fråga 6: ”Vi har släpvagn och håller på att renovera 

huset. Oavsett trädgårdsavfall el. ej så måste vi åka till återvinningen minst en gång i månade. Om vi 

ej haft tillgång till eget släp hade vi varit intresserade!” 

Fråga 6 (nej): ”kommentar: Ett kärl är alldeles för litet om man har säckar med löv. En lastbil som for 

runt vår och höst vore bättre! Det skulle vi betala för!!” 

Fråga 4 (annat): ”Ibland åker lite ner i vanliga soptunnan”. Fråga 6 (ja): ”bara om man kunde ha ett 

kärl för hela radhuslängan (5 familjer)” 

Fråga 6: ”ett kärl till hela radhus länga om [oläsligt pga dålig handstil]”. Fråga 7 (400): ”För hela 

radhus längan” 

Fråga 4: ”Löv och gräs i komposten. Kvistar osv till ÅTVcentralen” 
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Vår och höst 

Fråga 3: ”Höst + vår! (släpvagn)” 

Fråga 6: ”(Ev. 2 tillfällen höst)vår” 

Ej frågespecifik: ”Hej Erik! Vi har behov av att trädgårdsavfall hämtas två till fyra gånger per år mellan 

15 maj – 15 okt. Det skulle vara toppen! (Det räcker om dessa tillfällen är under våren och under 

hösten. Det är då mängderna är störst)” 

Fråga 6: ”Hellre en container i kvarteret vår och höst” 

Fråga 6: ”Höst och vår 15-20 säckar + ris.” Under bilden på kärlet: ”För liten kapasitet” 

Fråga 6 (Nej): ”Jag skulle vara intresserad av 2 hämtn maj och 2 i sept/okt med stort släp” 

Ej frågespecifik: ”Hej! Kul tanke. För oss skulle det vara mer intressand om merparten av 

tömningarna skedde vår och höst. Mvh [namn och telefon ej utskrivet]” 

 

Tar hand om avfallet på egen fastighet 

Fråga 4 (annat): ”gräs får brytas ner på gräsmattan” 

Fråga 4: ”(gräs och löv i egen kompost, grenar m.m.till återvinningscentral)” 

Fråga  4 (annat): ”Det mesta av gräsklippet och löv har grävts ned i den öppna jorden i 

köksväxtlandet på tomten årligen sedan 1969. (Numera högvärdig jord)” 

Fråga 4 (annat): ”Matar rådjur och räv på landet med matavfall” 

Fråga 4 (annat): ”har även möjlighet att kompostera på egen mark” 

Fråga 4 (kompostera): ”Gräsklipp” 

Fråga 4 (kompostera): ”mindre del” 

Fråga 4 (ÅVC-alt): ”Stora kvistar när träd beskärs på våren + julgransrester” 

Fråga 4 (annat): ”kompostera i sommarstugan” 

Fråga 4 (annat): ”anlitar gräs- och häckklippare som tar med sig avfallet” 

Fråga 4 (annat):: ”lämnar ibland löv, grenar på återvinningscentral” 

Fråga 4(annat): ”komposterar i stugan ([ortnamn borttaget])” 

Fråga 4 (annat): ”och odlar potatis i gräsklippet” 

Ej frågespecifik: ”om ok med häck-klipp” 

Fråga 4 (annat): ”gräst komposterar jag själv + löv. Kvistar ogräs och dyl. åker till återvinningscentral” 
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Fråga 4: (ÅVC-alt): ”dvs grenar och större mtrl som ej går i trädgårdskompost” 

Fråga 4 (ÅVC-alt): ”större grenar el. grästuvor” 

 

Tar hand om avfallet på annans fastighet 

Fråga 4 (annat): ”Lämnar på grannens markegendom” 

Fråga 4 (annat): ”slänger det på angränsande kommunal mark” 

Fråga 4 (annat): ”lämnar det till en granne som driver egen rörelse ’markplanering’” 

Fråga 4 (annat): ”komposterar i skogen i samverkan med andra grannar” 

Fråga 4 (annat): ”äpplen brukar vi slänga i skogsbrynet i närheten av huset” 

Fråga 4 (annat): ”dumpa på ej tillåtet ställe” 

Fråga 4 (annat): "Vi bor nära en slänt/skogsbuskage där halva kvarteret lämnar trädgårdsavfall - 

perfekt och miljövänligt! Om vi inte bodde så här skulle jag absolut vilja få hämtning varannan vecka 

till ett maxpris av 600:-". ”Lycka till med examensarbetet!” 

 

Eldas upp 

Fråga 4: ”Elda i maj-brasa” 

Fråga 4: ”En del till valborgsbrasan, en del till klockarbackens återvinningsstation” 

 

Färre gånger/lägre pris 

Fråga 6: ”möjligen 2-3ggr/sommar” Fråga 7: ”150-200kr för 2-3ggr” ”9 ggr/år är för ofta!” 

Fråga 6: ”varannan vecka alldeles för ofta” 

Fråga 6: ”För vår del är det för ofta.” 

Fråga 7: ”Maj+ 5-10 säckar. Oktober 5-10 säckar. 2 tillfällen löv” 

Fråga 6 (Ja-alt): ”Beror på kostnaden!! Varför varannan vecka. längre intervall under mitten på juni 

och hela juli/mest avfall vår och höst”. Fråga 7 (400kr): ”inte mera, det borde finnas färre tillfällen 

och billigare” 

Fråga 7 (inget alternativ valt): ”Om det hade varit gratis eller kostat mindre än 400:- okey!” 

Fråga 6 (både ja och nej ikryssat): ”varannan vecka för tätt Max 1 gång/mån” Fråga 7 (inget alternativ 

valt): ”Bör ingå i ord. taxa!” 
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Fråga 7 (400): ”Maximalt” 

Fråga 6 (nej):” Men 1 gång el 2 gånger under denna säsong” 

Ej frågespecifik: ”8. Istället för varannan vecka skulle en1 gång per månad vara tillräckligt” 

Fråga 7: ”200 kr eller gratis!” 

Ej frågespecifik: ”4-5 tillfällen för 250:-. Möjligt?” 

Fråga 6 (nej): ”ENDAST 2ggr/år – varannan vecka är för ofta!!” 

Ej frågespecifik: ”Skulle räcka med hämtning 1 gång i månaden maj, juni, aug, sept = 4ggr” 
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Bilaga 4 Enkäter, blanketter och dylikt 
Nedan presenteras diverse enkäter, blanketter och dylikt enligt ordningen nedan. Dokumenten ingår 

ej i rapportdokumentet, utan består av PDFer som lagts till rapportdokumentet. Detta för att öka 

läsbarheten på de bifogade dokumenten. 

Enkäten till kommuninvånarna  

Försättsbladet till densamma 

Enkäten till kommunerna 

Svaren från kommunerna 

Infobladet om insamlingen för plockanalysen 

Inskannade data från insamlingen 

Inskannade data från plockanalysen 
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Undersökning av hämtning av trädgårdsavfall i kärl från villor 
 

Umeå kommun och UMEVA ska som en del i Avfallsplan 2020 utreda möjligheten för insamling 

av trädgårdsavfall i kärl från villor. Som ett led i detta genomför vi nu en enkätundersökning för att 

kartlägga intresset för en sådan tjänst.  

 

Denna utredning utförs som ett examensarbete, och jag som skriver detta heter Erik Marklund och 

läser masterprogrammet i Industriell ekologi vid Kungliga tekniska högskolan KTH.  

Examensarbetet ingår som sista del i utbildningen, och jag hoppas ni kan ta er tid att fylla i enkäten. 

 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen, men det skulle betyda mycket för utredningen om ni 

tog er tid att fylla i och skicka in den. Utskicket och pappershanteringen sköts av Viva Resurs, och 

en kod används för att kunna skicka en påminnelse att svara. Alla inkomna svar behandlas anonymt, 

och inga individuella svar kommer kunna urskiljas ur resultaten.   

 

Enkäten skickas ut till ca 700 villaägare på Grubbe, Grisbacka och Söderslätt, och resultatet i form 

av det färdiga examensarbetet kommer att publiceras på www.umeva.se sommaren 2013. Eventuell 

hämtning av trädgårdsavfall beslutas av kommunfullmäktige och påbörjas tidigast sommaren 2014. 

 

Fyll i och posta enkäten i det portofria svarskuvertet senast 2013-02-04  

 

Har du frågor om enkäten är du välkommen att höra av dig till mig, Erik Marklund på mail 

erik.marklund@umeva.se eller via telefon  090-161900 (UMEVA Kundservice) 

 

Tack på förhand 

 

AVFALL OCH ÅTERVINNING 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Erik Marklund 
 

http://www.umeva.se/
mailto:erik.marklund@umeva.se


Intresseundersökning - Trädgårdsavfallshämtning 
 
1. Ålder 

o Yngre än eller 34 år 
o 35-54 
o 55 år eller äldre 

 
2. Boendeform 

o Villa 
o Radhus/Kedjehus 

 
3. Brukar det uppstå trädgårdsavfall d.v.s. gräsklipp, löv, fallfrukt, mindre kvistar mm, på er 
fastighet? 

o Ja 
o Nej   

Om nej så tackar vi nu för er medverkan! Sänd in denna blankett i det portofria kuvertet. 
 
4. Vad brukar ni göra med trädgårdsavfallet som uppstår? 

o Kompostera det på fastigheten 
o Grannkompost, tillsammans med flera grannar 
o Lämnar trädgårdsavfall på närmaste Återvinningscentral  
o Annat:___________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
5. Om ni angett alternativet ”Lämnar på närmaste Återvinningscentral...”  
Hur många gånger per år gör ni det? 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 eller fler 

 
6. Skulle ni vara intresserad av att få hämtning av ert trädgårdsavfall direkt vid fastigheten i 
ett kärl varannan vecka under säsongen 15 maj – 15 okt? 

o Ja  
o Nej   

Om nej så tackar vi nu för er medverkan! Sänd in denna 
blankett i det portofria kuvertet. 
 
7. Hur mycket skulle ni kunna tänka er att betala för en 
sådan tjänst per år? Hämtningen skulle i sådana fall ske 
var annan vecka under perioden 15 maj – till 15 okt, d.v.s. 
9 tillfällen. Pris inkl. moms per år. 

o 400 kr  
o 600 kr  
o 800 kr 
o 1000 kr 

 
 
Tack för er medverkan! 
 



Umeå 2013-02-26 

 

 

 

 

 

 

Undersökning av hämtsystem för trädgårdsavfall 

 

Tack för att ni tar er tid att fylla i denna enkät. Den är en del i ett examensarbete som utförs av mig 

Erik Marklund, på Umeå Vatten och Avfall, UMEVA, som läser Industriell Ekologi på Kungliga tekniska 

högskolan, KTH. 

Enkäten skickas endast till ett fåtal kommuner med trädgårdsavfallshämtning i mellansverige, så 

därför är din insats extra värdefull. Resultatet kommer vara en del i ett beslutsunderlag till Umeå 

Kommun och UMEVA, om införandet av ett system för hämtning av trädgårdsavfall ska ske i Umeå 

kommun, och sedan eventuellt i Umeå-regionen. 

Jag har gjort mitt bästa för att enkäten ska gå fylla i direkt i Word, men annars går det bra att skriva 

ut, fylla i och scanna in den också. Skulle det vara så att någon fråga av någon anledning inte kan 

besvaras, skicka då in enkäten ändå hellre än att strunta i det. Maila resultatet till 

erik.marklund@umeva.se  

Resultaten av undersökningen kommer att publiceras i form av det färdiga examensarbetet både på 

UMEVAs hemsida, http://www.umeva.se/ samt KTHs publikationsdatabas för examensarbeten 

http://www.kth.se/samverkan/exjobb.  Jag kan även maila er resultatet om ni så önskar. 

Bifoga gärna statistik, excelfiler, undersökningar, eller motsvarande kring ert hämtsystem för 

trädgårdsavfall när ni skickar tillbaka den ifyllda enkäten. 

Har ni några frågor så hör gärna av er, via mail eller 090-161447 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

Erik Marklund 

mailto:erik.marklund@umeva.se
http://www.umeva.se/
http://www.kth.se/samverkan/exjobb


Namn och befattning:        

   

Datum:  

 

Organisation: 

Kommuner som använder ert system:  

Frågor om fastighetsnära trädgårdsavfallshämtning i kärl 

1. Hur många trädgårdsavfallsabonnemang har ni i dagsläget? 

  

 

 

2. Hur mycket trädgårdsavfall hämtar ni varje år? 

 

 

3. Vilken typ av fordon används (sidlastare, baklastare, tvåfack osv)? 

 (Flera alternativ kan väljas, markera med X i rutan) 

(  ) Baklastare 
(  )  Sidolastare (1 eller 2 fack) 
(  ) Tvåfack baklastare 
(  ) Annat, Var god ange:   

 

  

4. Vilken typ av kärl använder ni?  

Storlek  liter 
Antal hjul  (    )   2 st  (    )   3st 
Ventilerade (    )    Ja  (    )   Nej 
Färg  

 

 

5. Hur stor är insamlingskostnaden för er för trädgårdsavfallet per år?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ton) 

 



6. Har ni eller har ni haft problem har med dumpningsplatser för trädgårdsavfall?  

(    )    Ja  (    )   Nej 
 Om Ja, ange gärna något konkret, t.ex. kostnader, antalet platser eller liknande 

  

7. Om Ja, har isåfall problemet blivit mindre sedan hämtsystemet infördes? 

(  ) Nej, det är ett växande problem 
(  )  Ingen skillnad    
(  ) 1-30% mindre 
(  ) 30-60% mindre 
  
Kommentarer   

 

8. Har ni utfört undersökningar av kundnöjdheten för trädgårdsavfallstjänsten? 

(    )    Ja  (    )   Nej 
 

9. Bedöm kundnöjdheten för er trädgårdsavfallstjänst (uppskatta om ni inte gjort någon 

undersökning) 

(  ) God 
(  )   Varken god eller dålig 
(  ) Dålig 
  
Kommentar   

 

10. Har ni haft dokumenterade arbetsmiljöproblem relaterat till er trädgårdsavfallshämtning? 

(    )    Ja  (    )   Nej 
 

Antal fall per år:  
 

 

  

 

Kommentarer    



11. Har ni dokumenterat andra typer av säkerhetsrisker t.ex. brand? 

(    )    Ja  (    )   Nej 
 

Antal fall per år:  

 

 

12. Vad skulle ni vilja förbättra med ert system? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Specificera/kommentera:    

 



Namn och befattning:        

   

Datum:  

 

Organisation: 

Kommuner som använder ert system:  

Frågor om fastighetsnära trädgårdsavfallshämtning i kärl 

1. Hur många trädgårdsavfallsabonnemang har ni i dagsläget? 

  

 

 

2. Hur mycket trädgårdsavfall hämtar ni varje år? 

 

 

3. Vilken typ av fordon 

används (sidlastare, baklastare, tvåfack 

osv)? 

 (Flera alternativ kan väljas, markera 

med X i rutan) 

( x ) Baklastare 
(  )  Sidolastare (1 eller 2 fack) 
(x ) Tvåfack baklastare 
(  ) Annat, Var god ange:   

 

  

4. Vilken typ av kärl använder ni?  

Storlek 240,370 liter 
Antal hjul  (  x  )   2  (    )   3st 
Ventilerade (    )    Ja  (  x  )   Nej 
Färg Grön  

 

 

5. Hur stor är insamlingskostnaden för er för trädgårdsavfallet per år?  

Roland Schedin   Gruppchef 

2013-03-01 

Örebro Kommun Tekniska Förvaltningen 

 

1063st 

Vi har kört allt matavfall 
ihop med 
trädgårdsavfallet tom 
20121001. Så vi har inga 
siffror på det. 
Anledningen till att vi 
idag kör trädgård som 
en egen fraktion är att vi 
idag skickar matavfallet 
till rötning.   

(Ton) 



 

 

 

6. Har ni eller har ni haft problem har med dumpningsplatser för trädgårdsavfall?  

( x   )    Ja  (    )   Nej 
 Om Ja, ange gärna något konkret, t.ex. kostnader, antalet platser eller liknande 

  

7. Om Ja, har isåfall problemet blivit mindre sedan hämtsystemet infördes? 

(  ) Nej, det är ett växande problem 
(  )  Ingen skillnad    
(  ) 1-30% mindre 
(  ) 30-60% mindre 
  
Kommentarer Vet ej  

 

8. Har ni utfört undersökningar av kundnöjdheten för trädgårdsavfallstjänsten? 

(    )    Ja  (  x  )   Nej 
 

9. Bedöm kundnöjdheten för er trädgårdsavfallstjänst (uppskatta om ni inte gjort någon 

undersökning) 

( x ) God 
(  )   Varken god eller dålig 
(  ) Dålig 
  
Kommentar   

 

10. Har ni haft dokumenterade arbetsmiljöproblem relaterat till er trädgårdsavfallshämtning? 

(    )    Ja  (  x  )   Nej 
 

Antal fall per år:  
 

 

  

Vet ej 

I tätortsnära skogsdungar 

Kommentarer   Trädgårdskärlen är fruktansvärt tunga på hösten.(Frukt) 



11. Har ni dokumenterat andra typer av säkerhetsrisker t.ex. brand? 

(    )    Ja  (  x  )   Nej 
 

Antal fall per år:  

 

 

12. Vad skulle ni vilja förbättra med ert system? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Kompletteringar 8/3 

Ringde roland om hur många kärl dom tar per dag.  

1 dag, tisdagar, två bilar. varje vecka, nästan hela kommunen, ej 6-7 mil.  

 

Specificera/kommentera:    

Fungerar bra i stort 



Namn och befattning:        

   

Datum:  

 

Organisation: 

Kommuner som använder ert system:  

Frågor om fastighetsnära trädgårdsavfallshämtning i kärl 

1. Hur många trädgårdsavfallsabonnemang har ni i dagsläget? 

  

 

 

2. Hur mycket trädgårdsavfall hämtar ni varje år? 

 

 

3. Vilken typ av fordon används? 

 (Flera alternativ kan väljas, markera med X i rutan) 

( x ) Baklastare 
(  )  Sidolastare (1 eller 2 fack) 
(  ) Tvåfack baklastare 
(  ) Annat, Var god ange:   

 

  

4. Vilken typ av kärl använder ni?  

Storlek 370 liter 
Antal hjul  (  2  )   2 st  (    )   3st 
Ventilerade (    )    Ja  (  x  )   Nej 
Färg grön 

 

 

5. Hur stor är insamlingskostnaden för er för trädgårdsavfallet per år?  

 

 

 

Kristina Sjöblom, chef Ao Avfall 

2013-02-26 

Sollentuna Energi AB 

Ett antal i Stockholms området 

950 st 

360 (Ton) 

608 000 kr 



6. Har ni eller har ni haft problem har med dumpningsplatser för trädgårdsavfall?  

(    )    Ja  (    )   Nej 
 Om Ja, ange gärna något konkret, t.ex. kostnader, antalet platser eller liknande 

  

7. Om Ja, har problemet blivit mindre sedan hämtsystemet infördes? 

(  ) Nej, det är ett växande problem 
(  )  Ingen skillnad    
(  ) 1-30% mindre 
(  ) 30-60% mindre 
  
Kommentarer Vet ej, dumping förekommer fortfarande, är en fråga 

om info och ett bra insamlingssystem, där fler 
förvaltningar måste jobba ihop 

 

 

8. Har ni undersökt kundnöjdheten för trädgårdsavfallstjänsten? 

(    )    Ja  (  x  )   Nej 
 

9. Bedöm kundnöjdheten för er trädgårdsavfallstjänst (uppskatta om ni inte gjort någon 

undersökning) 

(x  ) God 
(  )   Varken god eller dålig 
(  ) Dålig 
  
Kommentar   

 

10. Har ni haft dokumenterade arbetsmiljöproblem relaterat till er trädgårdsavfallshämtning? 

(    )    Ja  (  x  )   Nej 
 

Antal fall per år:  
 

 

  

I samband med radhusområden förekommer platser på allmän mark för dumping av 
trädgårdsavfall 

Kommentarer    



11. Har ni dokumenterat andra typer av säkerhetsrisker t.ex. brand? 

(    )    Ja  (   x )   Nej 
 

Antal fall per år:  

 

 

12. Vad skulle ni vilja förbättra med ert system? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Specificera/kommentera:    

Vi har en kompostmottagning kommunen kronåse, www.sorab.se öppet mars till nov, mycket 
uppskattat, omgår i grundavgiften. 

http://www.sorab.se/


Namn och befattning:        

   

Datum:  

 

Organisation: 

Kommuner som använder ert system:  

Frågor om fastighetsnära trädgårdsavfallshämtning i kärl 

1. Hur många trädgårdsavfallsabonnemang har ni i dagsläget? 

  

 

 

2. Hur mycket trädgårdsavfall hämtar ni varje år? 

 

 

3. Vilken typ av fordon används (sidlastare, baklastare, tvåfack osv)? 

 (Flera alternativ kan väljas, markera med X i rutan) 

( X ) Baklastare 
(  )  Sidolastare (1 eller 2 fack) 
(  ) Tvåfack baklastare 
(  ) Annat, Var god ange:   

 

  

4. Vilken typ av kärl använder ni?  

Storlek 370  liter 
Antal hjul  (  x  )   2 st  (  )   3st 
Ventilerade (    )    Ja  ( X )   Nej 
Färg Grön 

 

 

5. Hur stor är insamlingskostnaden för er för trädgårdsavfallet per år?  

 

 

 

Micael Ottosson, Driftchef 

2013-03-15 

Telge Återvinning AB 

Södertälje 

805 st 

365 ton år 2012 (Ton) 

 



6. Har ni eller har ni haft problem har med dumpningsplatser för trädgårdsavfall?  

(    )    Ja  (  X  )   Nej 
 Om Ja, ange gärna något konkret, t.ex. kostnader, antalet platser eller liknande 

  

7. Om Ja, har isåfall problemet blivit mindre sedan hämtsystemet infördes? 

(  ) Nej, det är ett växande problem 
( X )  Ingen skillnad    
(  ) 1-30% mindre 
(  ) 30-60% mindre 
  
Kommentarer Fastighetsägare slipper transporter till ÅVC  

 

8. Har ni utfört undersökningar av kundnöjdheten för trädgårdsavfallstjänsten? 

(    )    Ja  (  x  )   Nej 
 

9. Bedöm kundnöjdheten för er trädgårdsavfallstjänst (uppskatta om ni inte gjort någon 

undersökning) 

(x  ) God 
(  )   Varken god eller dålig 
(  ) Dålig 
  
Kommentar   

 

10. Har ni haft dokumenterade arbetsmiljöproblem relaterat till er trädgårdsavfallshämtning? 

(    )    Ja  ( x   )   Nej 
 

Antal fall per år:  
 

 

  

 

Kommentarer    



11. Har ni dokumenterat andra typer av säkerhetsrisker t.ex. brand? 

(    )    Ja  ( x   )   Nej 
 

Antal fall per år:  

 

 

12. Vad skulle ni vilja förbättra med ert system? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Specificera/kommentera:    

Utöka informationen till våra kunder gällande resterande delar av återbruket av avfallet. Vi 
producerar idag jord i egen regi. 



  

 

Umeå 2013-05-08 

 

Insamling av trädgårdsavfall för vidare plockanalys 

Umeå kommun och UMEVA ska som en del i Avfallsplan 2020 utreda 

möjligheten för insamling av trädgårdsavfall i kärl från villor. Som en del i detta 

genomför vi nu insamling under två dagar av trädgårdsavfall, som sedan ska 

analyseras vidare gällande innehåll av olika material i en plockanalys. 

Denna utredning utförs som ett examensarbete, och jag som utför detta heter Erik 

Marklund och läser masterprogrammet i Industriell ekologi vid Kungliga tekniska 

högskolan KTH.  Examensarbetet ingår som sista del i utbildningen, och jag är 

tacksam att ni bidragit till insamlingen. 

Resultatet i form av det färdiga examensarbetet kommer att publiceras på 

www.umeva.se under 2013. Eventuell hämtning av trädgårdsavfall beslutas av 

kommunfullmäktige och påbörjas tidigast sommaren 2014. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig, Erik Marklund på mail 

erik.marklund@umeva.se eller via telefon  090-161900 (UMEVA Kundservice) 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 

 

AVFALL OCH ÅTERVINNING 

Med vänliga hälsningar 

Erik Marklund 
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Insamling av trädgårdsavfall för vidare plockanalys 

Umeå kommun och UMEVA ska som en del i Avfallsplan 2020 utreda 

möjligheten för insamling av trädgårdsavfall i kärl från villor. Som en del i detta 

genomför vi nu insamling av trädgårdsavfall, som sedan ska analyseras vidare 

gällande innehåll av olika material i en plockanalys. 

Denna utredning utförs som ett examensarbete, och jag som utför detta heter Erik 

Marklund och läser masterprogrammet i Industriell ekologi vid Kungliga tekniska 

högskolan KTH.  Examensarbetet ingår som sista del i utbildningen, och jag är 

tacksam att ni bidragit till insamlingen. 

Resultatet i form av det färdiga examensarbetet kommer att publiceras på 

www.umeva.se under 2013. Eventuell hämtning av trädgårdsavfall beslutas av 

kommunfullmäktige och påbörjas tidigast sommaren 2014. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig, Erik Marklund på mail 

erik.marklund@umeva.se eller via telefon  090-161900 (UMEVA Kundservice) 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 

 

AVFALL OCH ÅTERVINNING 

Med vänliga hälsningar 

Erik Marklund 

http://www.umeva.se/
http://www.umeva.se/
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