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Abstract	  
For	  a	  long	  time	  our	  material	  and	  energy	  resources	  have	  been	  exploited	  for	  human	  
consumption.	  It	  seemed	  at	  first	  like	  our	  resources	  were	  infinite,	  until	  it	  was	  proved	  
differently.	  Since	  the	  issue	  was	  brought	  to	  light	  efforts	  have	  been	  made,	  for	  instance	  by	  
changing	  our	  way	  of	  consuming.	  Additionally	  our	  waste	  management	  is	  now	  established	  
which	  seeks	  to	  reimport	  material	  and	  energy	  to	  the	  cycle	  to	  form	  a	  more	  cyclic	  flow	  of	  
material	  and	  energy.	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  report	  is	  to	  analyze	  the	  waste	  management	  of	  the	  municipality	  of	  
Stockholm,	  and	  the	  energy	  and	  material	  flow	  in	  particular.	  It	  will	  handle	  the	  
management	  of	  recyclable	  material,	  food	  waste	  and	  domestic	  waste	  but	  not	  the	  
hazardous	  waste,	  electric	  waste	  or	  bulky	  waste.	  	  
	  
The	  energy	  and	  material	  analysis	  was	  made	  through	  calculations	  on	  energy	  recovery,	  
material	  recovery	  and	  biogas	  production.	  This	  was	  made	  for	  three	  different	  scenarios.	  
Calculating	  the	  energy	  recovery	  that	  would	  be	  gained	  if	  all	  household	  waste	  were	  put	  
through	  combustion	  made	  the	  first	  scenario.	  The	  second	  scenario	  was	  a	  calculation	  of	  
the	  material	  recovery,	  energy	  recovery	  and	  the	  energy	  through	  biogas	  production	  if	  the	  
amounts	  of	  waste	  and	  sorting	  were	  the	  same	  as	  today.	  The	  last	  scenario	  showed	  what	  
energy	  recovery,	  material	  recovery	  and	  biogas	  production	  could	  be	  made	  if	  a	  maximum	  
sorting	  was	  made.	  A	  calculation	  of	  energy	  saves	  from	  material	  recovery	  was	  also	  made.	  
Additionally,	  energy	  losses	  from	  transportations	  when	  gathering	  household	  waste	  were	  
calculated	  based	  on	  the	  transportations	  today.	  	  
	  
The	  results	  from	  this	  investigation	  showed	  that	  the	  energy	  from	  when	  all	  household	  
waste	  was	  put	  through	  combustion	  was	  larger	  than	  the	  total	  energy	  from	  biogas	  and	  
combustion	  in	  both	  the	  second	  and	  third	  scenario.	  However,	  the	  energy	  save	  from	  
material	  recovery	  together	  with	  the	  energy	  from	  biogas	  and	  combustion	  was	  larger	  than	  
when	  all	  household	  waste	  was	  put	  through	  combustion	  in	  both	  the	  second	  and	  third	  
case.	  It	  also	  showed	  that	  the	  energy	  losses	  from	  the	  transportations	  are	  small	  in	  
comparison	  to	  the	  energy	  recovery.	  This	  proves	  that	  material	  recovery	  should	  always	  be	  
prioritized	  and	  that	  efforts	  must	  be	  made	  to	  improve	  the	  collection	  of	  household	  
materials.	  
	  
Correspondingly,	  the	  waste	  management	  in	  the	  municipality	  of	  Stockholm	  must	  be	  
enhanced.	  It	  is	  showed	  both	  in	  customer	  research	  and	  the	  low	  amount	  of	  gathered	  
recyclable	  materials	  and	  food	  waste	  that	  improvements	  can	  be	  made.	  The	  suggestion	  is	  
to	  instate	  curbside	  collection,	  preferably	  bins	  with	  four	  pockets	  for	  houses	  and	  separate	  
bins	  for	  apartment	  blocks.	  These	  systems	  have	  proved	  to	  lead	  to	  both	  increased	  
amounts	  of	  food	  waste	  and	  recyclable	  material	  and	  customer	  satisfaction.	  	  
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Sammanfattning	  
Under	  en	  lång	  tid	  har	  jordens	  befolkning	  levt	  över	  sina	  resurser	  och	  förbrukat	  material	  
och	  energi	  som	  att	  det	  fanns	  i	  all	  oändlighet.	  När	  det	  uppmärksammats	  att	  så	  inte	  är	  
fallet	  har	  man	  börjat	  tänka	  allt	  mer	  på	  konsumtionen	  men	  även	  hur	  avfallshanteringen	  
sker.	  	  Man	  har	  börjat	  återvinna	  energi	  och	  material	  ur	  avfallet	  för	  att	  frångå	  våra	  tidigare	  
linjära	  material-‐	  och	  energiflöden.	  
	  
Rapporten	  syftar	  till	  att	  utreda	  hanteringen	  av	  hushållsavfallen	  i	  Stockholms	  kommun,	  
där	  energi	  och	  materialflöden	  granskas	  särskilt.	  En	  utredning	  av	  vad	  enbart	  
förbränning-‐,	  dagens	  sortering-‐	  och	  fullständig	  källsortering	  av	  hushållsavfallet	  kan	  ge	  i	  
form	  av	  material	  och	  energi	  gjordes.	  Även	  vilka	  energibesparingar	  som	  görs	  vid	  
framställning	  av	  produkt	  med	  återvunnet	  material	  beräknades.	  De	  energiförluster	  som	  
uppstår	  vid	  insamling	  av	  hushållsavfallet	  ingick	  också	  i	  beräkningarna.	  
	  
De	  faktiska	  energivinsterna	  som	  görs	  vid	  enbart	  förbränning	  är	  större	  än	  de	  idag	  och	  vid	  
fullständig	  sortering.	  Dock	  är	  energibesparingen	  vid	  återvinning	  sammantaget	  med	  
energin	  som	  utvinns	  ur	  matavfall	  samt	  säck-‐och	  kärlavfall	  större	  än	  vid	  enbart	  
förbränning.	  Det	  går	  därmed	  att	  säga	  att	  det	  inte	  bara	  är	  materialmässigt	  försvarbart	  att	  
återvinna	  utan	  även	  energimässigt.	  Förutom	  dessa	  fördelar	  minskas	  även	  
koldioxidutsläppen	  vid	  återvinning.	  Detta	  visar	  att	  återvinning	  alltid	  bör	  prioriteras	  och	  
att	  ansträngningar	  bör	  göras	  för	  att	  öka	  den.	  
	  
Slutsatsen	  av	  detta	  var	  att	  avfallshanteringen	  i	  Stockholms	  kommun	  skulle	  kunna	  ske	  på	  
ett	  enklare	  sätt,	  framförallt	  ur	  hushållens	  perspektiv.	  Detta	  visas	  tydligt	  genom	  
kundundersökningar	  samt	  de	  låga	  insamlingsmängder	  av	  matavfall	  samt	  förpackningar	  
och	  tidningar	  som	  uppnåtts	  i	  kommunen.	  För	  att	  öka	  dessa	  rekommenderas	  
fastighetsnära	  insamling,	  lämpligen	  med	  fyrfackskärl	  för	  villor	  och	  separata	  kärl	  för	  
lägenheter.	  	  
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Terminologi	  
Här	  förklaras	  begrepp	  som	  används	  i	  rapporten.	  	  
	  

Begrepp	   Beskrivning	  

Jungfruligt	  material	   Material	  som	  inte	  återvunnits	  tidigare	  utan	  framställts	  av	  ny	  
råvara	  

Manuell	  insamling	   Insamling	  som	  sker	  genom	  att	  hämtningspersonal	  flyttar	  
kärlet	  eller	  säcken	  till	  sopbilen	  där	  avfallet	  dumpas	  

Säck-‐	  och	  kärlavfall	   De	  vanliga	  hushållssoporna.	  

Producentansvarsavfall	   Avfall	  som	  samlas	  in	  på	  producenternas	  ansvar	  såsom	  glas,	  tidningar,	  metall-‐,	  plast-‐	  och	  pappersförpackningar.	  

Fraktion	   En	  kategori	  som	  avfallet	  delas	  in	  i,	  exempelvis	  matavfall,	  glas,	  
pappersförpackningar	  eller	  liknande.	  
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1. Introduktion	  
En	  fråga	  som	  fått	  allt	  mer	  plats	  i	  den	  politiska	  och	  sociala	  debatten	  är	  miljön.	  Allt	  sedan	  
problemen	  uppdagats	  har	  intresset	  växt.	  Det	  talas	  mycket	  om	  utsläpp	  men	  även	  
avfallshanteringen	  har	  fått	  en	  del	  uppmärksamhet.	  Alltför	  länge	  lades	  en	  majoritet	  av	  
avfallet	  på	  deponi	  innan	  man	  insåg	  problemen	  och	  presenterade	  avfallshierarkin.	  I	  den	  
introducerades	  en	  prioriteringsordning	  om	  hur	  avfallet	  ska	  behandlas.	  Där	  visades	  att	  
systemet	  som	  så	  länge	  använts,	  att	  lägga	  avfallet	  på	  deponi,	  skulle	  ske	  i	  allra	  sista	  hand.	  	  
	  
En	  fråga	  som	  fått	  mycket	  utrymme	  i	  Sverige	  är	  materialåtervinningen.	  Från	  början	  fanns	  
mycket	  tvivel	  om	  huruvida	  det	  verkligen	  lönade	  sig	  att	  materialsortera	  och	  den	  
allmänna	  uppfattningen	  verkade	  vara	  att	  de	  som	  skötte	  återvinningen	  ändå	  lade	  ihop	  
alla	  fraktioner	  och	  brände	  det.	  Då	  gjorde	  det	  ju	  ingen	  skillnad	  om	  man	  sorterade	  
material	  eller	  slängde	  det	  i	  vanliga	  hushållssoporna.	  	  
	  
Än	  idag	  finns	  det	  några	  som	  har	  kvar	  dessa	  uppfattningar.	  Naturligtvis	  resulterar	  detta	  i	  
att	  somliga	  ser	  omotiverat	  på	  ansträngningen	  att	  källsortera	  och	  lägga	  materialet	  i	  
återvinningsstationer.	  Liknande	  problem	  samt	  okunskap	  leder	  även	  till	  att	  matavfallet	  
inte	  sorteras	  ut	  i	  dess	  potentiella	  utsträckning.	  
	  
Syftet	  med	  denna	  rapport	  är	  att	  uppmärksamma	  vitaliteten	  med	  en	  väl	  fungerande	  
avfallshantering	  samt	  hur	  energi-‐	  och	  materialflödet	  påverkas	  av	  detta.	  Rapporten	  
kommer	  fokusera	  på	  Stockholms	  kommun	  eftersom	  storstäder	  i	  Sverige	  står	  för	  största	  
bidraget	  av	  hushållssopor.	  (Avfall Sverige, 2012)	  I	  hushållsavfall	  ingår	  allt	  avfall	  som	  
uppstår	  i	  hushållet	  men	  rapporten	  behandlar	  enbart	  säck-‐	  och	  kärlavfall,	  matavfall	  samt	  
förpackningar	  och	  tidningar.	  Frågan	  som	  skulle	  besvaras	  var	  hur	  energi-‐	  och	  
materialflödet	  påverkas	  vid	  förändring	  av	  insamlingen	  av	  hushållsavfall	  mot	  dagens	  
system	  samt	  hur	  detta	  skulle	  verka	  mot	  en	  hållbar	  utveckling.	  Frågeställningen	  kunde	  
därefter	  brytas	  ned	  i	  delmål	  som	  utreddes	  under	  arbetets	  gång.	  
	  

l Ta	  reda	  på	  hur	  avfallshanteringen	  sker	  i	  Stockholms	  kommun	  i	  dagsläget	  samt	  
vilka	  avfallsmängder	  som	  uppstår	  årligen	  

l Beräkna	  vilka	  energiförluster	  som	  sker	  vid	  insamling	  av	  hushållsavfallet	  
l Utreda	  hur	  energi-‐	  och	  materialflödet	  påverkas	  av	  mängden	  insamlat	  

återvinningsbart	  material,	  matavfall	  samt	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  
l Studera	  hur	  återvinningsgraden	  påverkas	  av	  sociala	  faktorer	  såsom	  förtroende	  

till	  återvinning	  och	  ansträngning	  att	  källsortera	  
l Analysera	  vilka	  insamlingssystem	  skulle	  vara	  lämpliga	  att	  implementeras	  i	  

Stockholms	  kommun	  för	  förbättrad	  avfallshantering	  
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2. Bakgrund	  
2.1	  Avfallshierarkin	  
Det	  fanns	  en	  tid	  då	  man	  trodde	  att	  jordens	  resurser	  var	  obegränsade.	  Material	  användes	  
slösaktigt	  och	  gick	  senare	  till	  förbränning	  eller	  deponi.	  Man	  strävar	  numera	  åt	  att	  gå	  
ifrån	  det	  linjära	  flödet	  och	  gå	  mot	  ett	  mer	  cykliskt	  materialflöde	  där	  man	  återinför	  
material	  och/eller	  energi	  i	  kretsloppet.	  En	  modell	  för	  hur	  man	  skulle	  prioritera	  sattes	  av	  
EU,	  den	  så	  kallade	  avfallshierarkin,	  se	  Figur	  1.	  (Stockholms Stad, 2013)	  
	  

	  
	  

	  
Figur	  1.	  Avfallstrappan	  med	  dess	  fem	  steg.	  

Det	  första	  steget	  i	  avfallstrappan	  är	  att	  undvika	  uppkomst	  av	  avfall,	  det	  andra	  är	  att	  
återanvända	  materialet,	  det	  tredje	  att	  materialåtervinna,	  det	  fjärde	  att	  ta	  tillvara	  på	  
energin	  i	  materialet	  och	  det	  sista	  steget	  är	  att	  låta	  materialet	  gå	  till	  deponi.	  Genom	  att	  
sortera	  ut	  återvinningsmaterial	  i	  hushållsavfallet	  kan	  det	  gå	  till	  materialåtervinning	  men	  
om	  man	  inte	  sorterar	  utan	  slänger	  allt	  i	  hushållssoporna	  går	  materialet	  till	  
energiåtervinning	  istället.	  (Stockholms Stad, 2013)	  
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2.2	  Hantering	  av	  hushållsavfall	  
I	  benämningen	  hushållsavfall	  ingår	  allt	  avfall	  som	  uppstår	  i	  hushållet.	  Den	  största	  delen	  
av	  hushållsavfall	  är	  säck-‐	  och	  kärlavfall,	  det	  vill	  säga	  den	  vanliga	  soppåsen.	  Utöver	  detta	  
kan	  man	  sortera	  ut	  återvinningsbart	  material	  såsom	  förpackningar	  av	  glas,	  plast,	  papp,	  
metall	  samt	  tidningar.	  Även	  matavfall	  kan	  sorteras	  ut	  och	  bereds	  då	  till	  biomedel. 
(Hämta Avfall, 2009a)	  
	  
Hanteringen	  av	  hushållsavfallet	  kan	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  vilken	  kommun	  man	  
befinner	  sig	  i.	  Det	  beror	  också	  på	  vilken	  typ	  av	  avfall	  det	  är,	  det	  vill	  säga	  om	  det	  är	  
matavfall,	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  eller	  återvinningsbart	  avfall.	  	  
	  
Alla	  företag	  i	  Sverige	  lyder	  under	  producentansvarsförordningen.	  
Producentansvarsförordningen	  innebär	  att	  alla	  företag	  som	  tillverkar	  produkter	  som	  
ingår	  i	  producentansvarsförordningen	  är	  ansvariga	  för	  att	  det	  efter	  användning	  tas	  om	  
hand	  på	  ett	  miljövänligt	  sätt.	  Detta	  innefattar	  förpackningar,	  elektriska	  och	  elektroniska	  
produkter	  samt	  övriga	  produkter	  som	  är	  definierade	  i	  respektive	  
producentansvarsförordning.	  För	  förpackningar	  och	  tidningar	  görs	  detta	  genom	  
materialbolagen	  metallkretsen,	  plastkretsen,	  pressretur,	  returkartong	  samt	  svensk	  
glasåtervinning.	  (Papperskretsen, 2014)	  
	  
Insamlingen	  av	  återvinningsbart	  material	  sker	  på	  olika	  sätt.	  Det	  finns	  dels	  
återvinningsstationer	  som	  förpacknings-‐	  och	  tidningsinsamlingen	  tillhandahåller,	  dels	  
återvinningscentraler	  och	  dels	  fastighetsnära	  insamling.	  (Nilsson-Djerf, 2011)	  På	  de	  
obemannade	  återvinningsstationerna	  kan	  hushållet	  sortera	  tidningar	  samt	  
förpackningar	  av	  papp,	  plast,	  glas	  och	  metall.	  De	  bemannade	  återvinningscentralerna	  
drivs	  av	  kommunerna	  och	  samlar	  in	  övrigt	  avfall	  såsom	  farligt	  avfall	  från	  hushåll,	  
trädgårdsavfall,	  elavfall	  eller	  liknande.	  Dessa	  två	  system	  kallas	  ”Bring”-‐system	  eftersom	  
hushållen	  måste	  ta	  med	  sitt	  avfall	  till	  ett	  uppsamlingsställe	  vilket	  hämtas	  och	  sorteras	  
och	  sedan	  transporteras	  till	  materialbolagen	  som	  hanterar	  återvinningen.	  (Nilsson-Djerf, 
2011)	  
	  
Förpacknings-‐	  och	  tidningsinsamlingen(FTI)	  som	  förser	  landet	  med	  
återvinningsstationer	  ägs	  av	  metallkretsen,	  plastkretsen,	  pressretur	  samt	  returkartong	  
vilka	  i	  sig	  ägs	  av	  olika	  företag	  och	  organisationer.	  FTI	  har	  även	  samarbete	  med	  svensk	  
glasåtervinning.	  (FTI AB, u.d. a)	  FTI	  sköter	  återvinningsstationerna	  samt	  tömningen	  av	  
behållarna	  genom	  entreprenörer.	  Tömningsfrekvensen	  varierar	  för	  varje	  
återvinningsstation	  och	  sker	  enligt	  schema,	  men	  det	  kan	  även	  göras	  extratömningar	  ifall	  
behållarna	  skulle	  bli	  fulla	  mellan	  tömningar.	  (Gunnarsson, 2014)	  
	  
Fastighetsnära	  insamling	  skiljer	  sig	  mot	  ”Bring”-‐systemen	  då	  hushållen	  lämnar	  
förpackningar	  och	  tidningar	  vid	  fastighetsgränsen.	  Fastighetsnära	  insamling(FNI)	  kan	  
ske	  på	  olika	  sätt.	  Det	  finns	  dels	  system	  som	  bygger	  på	  att	  materialet	  sorteras	  i	  
olikfärgade	  påsar	  beroende	  på	  fraktion	  och	  dels	  system	  där	  materialet	  sorteras	  i	  kärl	  
med	  fack	  eller	  separata	  kärl	  för	  respektive	  fraktion.	  Systemen	  är	  ofta	  lämpade	  för	  en	  viss	  
typ	  av	  bostad,	  exempelvis	  villa	  eller	  flerbostadshus,	  och	  behöver	  därför	  anpassas	  om	  
den	  ska	  implementeras	  för	  andra	  bostadstyper.	  (Kretsloppsnämnden Göteborgs Stad, 
2012)	  	  	  
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FNI	  som	  görs	  genom	  olikfärgade	  påsar	  sorteras	  antingen	  manuellt	  eller	  genom	  optisk	  
sortering.	  Eskilstuna	  kommun	  är	  den	  enda	  kommunen	  som	  använder	  sig	  av	  optisk	  
sortering	  för	  flera	  fraktioner,	  totalt	  sex	  stycken.	  Endast	  glasförpackningar	  är	  uteslutet	  
från	  deras	  system.	  Det	  finns	  dock	  andra	  kommuner	  som	  använder	  sig	  av	  optisk	  
sortering,	  men	  endast	  för	  matavfall	  och	  brännbart	  avfall.	  I	  detta	  system	  behövs	  inga	  
specialkärl,	  inga	  nya	  rutter	  för	  insamling,	  inga	  specialfordon	  och	  inga	  specialutrymmen.	  
Detta	  gör	  det	  relativt	  enkelt	  att	  implementera	  systemet.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
För	  FNI	  med	  flerfackskärl	  är	  nya	  kärl,	  anpassade	  fordon,	  nya	  insamlingsrutter	  och	  
specialutrymmen(större	  utrymmen)	  ofta	  nödvändiga	  för	  implementering.	  Liknande	  
anpassningar	  kan	  även	  behövas	  för	  FNI	  med	  separata	  behållare	  för	  respektive	  fraktion	  
samt	  FNI	  med	  kompletterande	  kärlsystem.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
Insamling	  av	  matavfall	  sker	  i	  dagsläget	  i	  ungefär	  170	  kommuner	  i	  Sverige,	  i	  vissa	  dock	  
bara	  för	  restauranger	  eller	  storkök (Blom, Avfall Sverige, 2014a).	  Insamlingen	  sker	  på	  
olika	  sätt	  beroende	  på	  vilka	  system	  som	  används	  i	  övrigt.	  Det	  vanligaste	  är	  att	  
matavfallet	  lämnas	  i	  ett	  separat	  kärl.	  I	  de	  kommuner	  som	  använder	  optisk	  sortering	  eller	  
sortering	  utifrån	  påsar	  med	  olika	  färg	  är	  det	  vanligt	  att	  matavfallet	  läggs	  i	  speciella	  
påsar,	  vanligtvis	  en	  grön	  påse,	  och	  lämnas	  sedan	  i	  samma	  kärl	  som	  övrigt	  avfall.	  För	  
kommuner	  med	  FNI	  med	  fyrfackssystem	  finns	  ett	  separat	  fack	  för	  matavfall.	  För	  
flerbostadshus	  används	  underjordbehållare	  eller	  sopsug	  där	  matavfallet	  lämnas	  i	  
separata	  behållare.	  (Blom, Avfall Sverige, 2014b)	  
	  
Kommunerna	  ansvarar	  för	  hanteringen	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfall. (Sverige Riksdag, 1998)	  
De	  upphandlar	  entreprenörer	  i	  enlighet	  med	  Lagen	  om	  Offentlig	  Upphandling.	  
Lösningarna	  ser	  olika	  ut	  beroende	  på	  bostadstypen.	  För	  villor	  är	  det	  vanligt	  med	  kärl	  
och	  för	  flerbostadshus	  används	  större	  kärl	  som	  rymmer	  brännbart	  avfall	  för	  flera	  
hushåll (Hämta Avfall, 2009b).	  Det	  förekommer	  även	  insamling	  via	  säckar,	  men	  dessa	  
börjar	  bli	  ovanliga	  som	  följd	  av	  arbetsmiljöproblem	  för	  sophämtarna (Hämta Avfall, 
2009c).	  I	  flerbostadshus	  kan	  även	  sopsugar (Hämta Avfall, 2009d)	  eller	  
underjordbehållare (Hämta Avfall, 2009e)	  användas.	  För	  småbostadshus	  har	  även	  ett	  
system	  vid	  namn	  Bates	  Combi	  system	  utvecklats	  vilket	  består	  av	  papperssäckar	  som	  
fästs	  i	  säckhållare	  på	  en	  kärra	  med	  hjul.	  Detta	  har	  visat	  sig	  bra	  i	  arbetsmiljöavseende	  då	  
frånvaro	  på	  grund	  av	  arbetsskador	  minskade	  kraftigt.	  (Hämta Avfall, 2009f)	  
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3. Metod	  
Arbetet	  baserades	  på	  en	  inledande	  litteraturstudie	  om	  avfallshantering	  för	  att	  få	  en	  idé	  
om	  hur	  avfallshanteringen	  sker	  för	  olika	  hushållsavfall.	  Speciellt	  granskades	  
hanteringen	  av	  återvinningsbart	  material.	  Därefter	  undersöktes	  olika	  system	  för	  de	  
olika	  avfallsgrupperna	  matavfall,	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  samt	  återvinningsbart	  avfall.	  	  
	  
Ett	  studiebesök	  på	  Hans	  Andersson	  Recycling	  gjordes	  för	  att	  få	  inblick	  i	  hur	  materialet	  
tas	  omhand	  när	  det	  transporterats	  från	  återvinningsstationerna.	  Där	  gjordes	  även	  en	  
intervju	  för	  att	  få	  bättre	  förståelse	  för	  de	  problem	  som	  kan	  kopplas	  till	  insamlingen	  av	  
återvinningsbart	  material.	  Även	  en	  uppfattning	  om	  hur	  bra	  själva	  återvinningen	  
fungerar	  kunde	  hämtas	  där,	  bland	  annat	  hur	  mycket	  energi	  man	  sparar	  vid	  återvinning	  
av	  material	  jämfört	  med	  produktion	  med	  jungfruligt	  material.	  På	  studiebesöket	  erhölls	  
även	  viktig	  information	  till	  var	  mer	  information	  kunde	  hämtas.	  
	  
Efter	  studiebesöket	  gjordes	  en	  fortsatt	  litteraturstudie	  med	  fokus	  på	  avfall	  som	  
innefattas	  av	  producentansvaret.	  Kommuner	  med	  fastighetsnära	  insamling	  kontaktades	  
för	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  om	  system	  de	  anammat.	  Då	  fokusen	  för	  arbetet	  låg	  i	  
Stockholms	  kommuns	  utveckling	  kontaktades	  deras	  avfallsavdelning.	  Därefter	  gjordes	  
ett	  studiebesök	  på	  Stockholms	  kommuns	  tekniska	  nämndhus	  för	  att	  få	  insikt	  om	  hur	  
beslut	  fattas	  i	  kommunen	  som	  påverkar	  hur	  avfallshanteringen	  sker.	  Även	  där	  erhölls	  
viktig	  information	  om	  var	  mer	  information	  kunde	  finnas	  samt	  viktiga	  kontakter	  
förvärvades.	  	  
	  
Materialet	  som	  erhållits	  efter	  studiebesöken	  granskades	  och	  sammanfattades	  därefter.	  
Viktiga	  frågor	  som	  behövde	  besvaras	  för	  genomförandet	  av	  analysen	  spaltades	  upp	  och	  
mejlades	  till	  kontakter	  inom	  berörda	  områden.	  En	  kartläggning	  av	  Stockholms	  
kommuns	  avfallshantering	  sammanställdes	  genom	  erhållen	  information.	  Detta	  gjordes	  
för	  att	  se	  avfallshanteringens	  förbättringspotential	  som	  kan	  leda	  mot	  stadens	  hållbara	  
utveckling.	  
	  
Efter	  tillräcklig	  information	  för	  en	  energi	  och	  materialanalys	  utfördes	  utredningen	  enligt	  
sektion	  3.1	  -‐	  3.3	  nedan.	  Där	  beräknades	  energi	  och	  materialvinster	  men	  även	  
besparingen	  av	  energi	  vid	  framställning	  av	  produkt	  med	  återvunnet	  material	  jämfört	  
med	  jungfruligt	  material.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  kunna	  jämföra	  energivinsten	  vid	  
förbränning	  med	  energivinst,	  materialvinst	  och	  energibesparing	  vid	  fullständig	  
sortering.	  Slutligen	  beräknades	  energiförlusterna.	  	  

3.1 Energi-‐	  och	  materialvinster	  
Tre	  scenarion	  analyserades	  för	  att	  visa	  på	  energi-‐	  och	  materialvinster.	  Det	  första	  vid	  
enbart	  förbränning,	  det	  andra	  vid	  dagens	  utsortering	  och	  det	  sista	  vid	  fullständig	  
källsortering.	  Beräkningarna	  gjordes	  utifrån	  vad	  en	  person	  i	  genomsnitt	  skulle	  kunna	  få	  
ut	  i	  form	  av	  energi	  och/eller	  material	  och	  baserades	  på	  beräkningsgången	  i	  sektion	  3.1.1	  
-‐	  3.1.4.	  

3.1.1 Beräkning	  av	  energivinst	  
Ekvationen	  som	  användes	  generellt	  för	  att	  beräkna	  energivinsten	  var	  
	   E=α ⋅m 	  	   (1)	  
där	  E 	  var	  energin	  som	  erhölls,	  𝛼	  motsvarade	  energiinnehåll	  per	  massenhet	  och	  𝑚	  
motsvarade	  massan	  av	  materialet	  per	  person.	  	  	  	  
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3.1.2 Beräkning	  av	  materialvinst	  vid	  återvinning	  
Mängden	  återvinningsbart	  material	  som	  kunde	  återgå	  till	  kretsloppet	  igen	  beräknades	  
enligt	  
	   m = k ⋅M 	  	   (2)	  
där	  m 	  motsvarade	  massan	  av	  materialet	  som	  kan	  återgå	  till	  kretsloppet,	   kmotsvarade	  
återvinningsgraden	  och	  M 	  motsvarade	  massan	  av	  materialet	  som	  samlats	  in	  per	  person	  
och	  år.	  

3.1.3 Beräkning	  av	  energivinst	  vid	  matavfallssortering	  
Beräkningen	  av	  matavfallets	  energivinst	  inleddes	  med	  att	  beräkna	  hur	  mycket	  energi	  i	  
form	  av	  biogas	  ett	  kg	  matavfall	  kunde	  ge.	  Ett	  exempel	  från	  Uppsalas	  biogasanläggning	  
visade	  att	  ett	  ton	  matavfall	  kunde	  ge	  100m3	  uppgraderad	  biogas (Nilsson, 2014).	  Då	  1m3	  
uppgraderad	  biogas	  innehåller	  9,67kWh (Biogasportalen, u.d. a)	  kunde	  det	  beräknas	  att	  
ett	  kg	  matavfall	  motsvarade	  0,967kWh.	  Genom	  att	  använda	  Ekvation	  1	  med	  α =0,967	  
och	  m 	  med	  mängden	  insamlat	  matavfall	  per	  person	  och	  år	  erhölls	  energivinsten	  från	  
matavfallet.	  

3.1.4 Scenario	  1	  –	  energivinst	  vid	  enbart	  förbränning	  
Vid	  enbart	  förbränning	  granskades	  den	  totala	  avfallsmängden	  som	  uppstår	  per	  person	  
inom	  kategorierna	  säck-‐	  och	  kärlavfall,	  återvinningsbart	  avfall	  samt	  matavfall.	  Mängden	  
avfall	  till	  förbränning	  beräknades	  genom	  att	  ta	  totala	  avfallsmängden	  per	  person	  för	  
2013	  och	  subtrahera	  med	  mängden	  farligt	  avfall	  samt	  grovavfall,	  då	  dessa	  inte	  ingår	  i	  
denna	  studie.	  Antagandet	  var	  att	  sammansättningen	  av	  detta	  avfall	  skulle	  motsvara	  
ungefär	  samma	  som	  för	  säck-‐	  och	  kärlavfallet.	  Beräkningarna	  gjordes	  därför	  baserat	  på	  
säck-‐	  och	  kärlavfallets	  värmevärde	  på	  2,7kWh/kg (Lundkvist, 2014),	  det	  vill	  säga	  α =2,7.	  
Vid	  förbränning	  utvinns	  energi	  i	  form	  av	  värme	  och	  elektricitet.	  I	  detta	  fall	  görs	  
antagandet	  att	  vilken	  typ	  av	  dessa	  energiformer	  inte	  är	  relevant,	  utan	  enbart	  hur	  mycket	  
energi	  som	  kan	  utvinnas.	  Energin	  beräknades	  därefter	  enligt	  Ekvation	  1.	  

3.1.5 Scenario	  2	  –	  energi-‐	  och	  materialvinst	  vid	  dagens	  insamling	  
En	  analys	  av	  energi	  och	  materialvinsterna	  vid	  dagens	  sortering	  utfördes.	  Det	  fick	  antas	  
att	  återvinningsgraden	  2013	  var	  samma	  som	  2012	  då	  resultaten	  för	  2013	  ännu	  inte	  
presenterats.	  Dock	  fanns	  ingen	  återvinningsgrad	  för	  tidningar	  vilket	  approximerades	  
mot	  den	  maximala	  mängden	  som	  kunde	  tänkas	  utvinnas.	  Det	  antogs	  att	  tidningsmaterial	  
som	  erhölls	  vid	  sortering	  var	  jungfrulig	  och	  kan	  återvinnas	  7	  gånger.	  Det	  beräknades	  då	  
att	  återvinningsgraden	  skulle	  motsvara	  maximalt	  7/8,	  det	  vill	  säga	  87,5%.	  Samtliga	  
fraktioners	  materielmängd	  efter	  återvinning	  beräknades	  enligt	  Ekvation	  2.	  Mängderna	  
av	  respektive	  fraktion	  innan	  och	  efter	  materialbehandling	  summerades.	  	  
	  
Resterna	  från	  det	  som	  samlats	  in	  i	  återvinningsstationerna	  som	  inte	  kunnat	  
materialåtervinnas	  går	  till	  förbränning.	  Energivinsterna	  från	  förbränning	  av	  säck-‐	  och	  
kärlavfallet	  beräknade	  därefter	  enligt	  Ekvation	  1.	  Matavfallet	  som	  samlats	  in	  gick	  till	  
rötning	  gav	  biogas	  med	  energivinster	  som	  beräknades	  sektion	  3.1.3.	  	  

3.1.6 Scenario	  3	  –	  potentiell	  energi-‐	  och	  materialvinst	  
För	  att	  beräkna	  vilken	  potentiell	  energi-‐	  och	  materialvinst	  som	  skulle	  kunna	  erhållas	  
genom	  optimal	  källsortering	  krävdes	  antaganden.	  Eftersom	  senaste	  tillgängliga	  
plockanalysen	  skedde	  2011	  fick	  ett	  antagande	  om	  att	  sammansättningen	  var	  samma	  
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2013	  göras.	  För	  att	  beräkna	  mängderna	  fick	  således	  andelarna	  av	  respektive	  fraktion	  
multipliceras	  med	  mängden	  för	  säck-‐	  och	  kärlavfallet	  för	  2013	  göras.	  Dessa	  summerades	  
sedan	  med	  de	  mängder	  som	  samlats	  in	  separat	  för	  respektive	  fraktion.	  
	  
Eftersom	  fraktionen	  papper/kartong	  och	  tidning	  var	  beräknat	  i	  samma	  kategori	  för	  
säck-‐	  och	  kärlavfallets	  sammansättning	  fick	  antaganden	  göras.	  För	  att	  få	  ett	  resultat	  som	  
inte	  avvek	  markant	  från	  verkligheten	  antogs	  att	  mängderna	  var	  lika	  stora	  för	  tidning	  och	  
papper/kartong,	  det	  vill	  säga	  ett	  medelvärde	  användes.	  Övriga	  fraktioner	  beräknades	  
som	  tidigare	  med	  Ekvation	  2.	  
	  
Den	  potentiella	  mängden	  matavfall	  som	  skulle	  kunna	  sorteras	  ut	  beräknades	  på	  samma	  
sätt.	  40	  %	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfallet	  består	  av	  biologiskt	  nedbrytningsbart	  avfall	  men	  2	  %	  
motsvarar	  sådant	  som	  inte	  är	  matavfall.	  Mängden	  matavfall	  i	  säck-‐	  och	  kärlavfallet	  
beräknades	  då	  genom	  att	  multiplicera	  andelen	  matavfall,	  det	  vill	  säga	  38	  %,	  med	  
totalvikten	  för	  säck-‐	  och	  kärlavfallet	  per	  person	  och	  år.	  Energiutvinningen	  av	  detta	  
beräknades	  enligt	  Ekvation	  1	  som	  tidigare	  med	  samma	  α 	  som	  i	  sektion	  3.1.2	  men	  med	  
m 	  som	  motsvarade	  mängden	  matavfall	  i	  säck-‐	  och	  kärlavfallet	  samt	  matavfallet	  som	  
sorterats	  ut	  idag.	  
	  
Mängden	  säck	  och	  kärlavfall	  som	  kunde	  gå	  till	  förbränning	  var	  då	  alltså	  differensen	  
mellan	  mängden	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  under	  2013	  per	  person	  subtraherat	  med	  mängden	  
matavfall	  och	  återvinningsbart	  avfall.	  Energivinsten	  av	  detta	  beräknades	  på	  samma	  sätt	  
som	  tidigare	  beräkningar	  med	  Ekvation	  1.	  

3.2 Energibesparing	  vid	  framställning	  av	  produkt	  med	  återvunnet	  material	  
Beräkningsgången	  för	  energibesparing	  vid	  framställning	  av	  produkt	  med	  återvunnet	  
material	  jämfört	  med	  jungfruligt	  material.	  

3.2.1 Beräkning	  av	  energibesparing	  vid	  användning	  av	  återvunnet	  material	  
Även	  beräkning	  av	  energibesparing	  som	  görs	  vid	  framställning	  av	  produkt	  med	  
återvunnet	  material	  jämfört	  med	  jungfruligt	  material	  gjordes.	  α 	  i	  Ekvation	  1	  togs	  då	  
fram	  enligt	  	  
	   α =η ⋅P 	  	   (3)	  
där	  η 	  motsvarade	  hur	  stor	  andel	  energi	  som	  sparades	  vid	  återvinning	  och	  P 	  
motsvarade	  energiförbrukningen	  för	  framställning	  per	  kilogram	  material (WWF, u.d.).	  
Dessa	  beräkningar	  gjordes	  för	  alla	  materialslag.	  Massan,	  m ,	  som	  användes	  i	  Ekvation	  1	  
motsvarade	  mängden	  efter	  återvinning	  som	  beräknades	  enligt	  sektion	  3.1.2.	  Därefter	  
beräknades	  energibesparingen	  genom	  Ekvation	  1.	  	  
	  
Energibesparingen	  som	  görs	  vid	  framställning	  av	  återvunnet	  material	  beräknades	  enligt	  
Ekvation	  3.	  För	  metaller	  förekommer	  dock	  både	  stål	  och	  aluminium.	  Ett	  antagande	  
gjordes	  därför	  att	  fraktionen	  metaller	  består	  av	  hälften	  stål	  och	  hälften	  aluminium	  för	  
att	  få	  ett	  medelvärde	  på	  vad	  som	  kan	  sparas	  vid	  återvinning	  av	  dessa	  gentemot	  
produktion	  av	  ny	  råvara.	  	  
	  
Vid	  återvinning	  av	  ett	  kilogram	  plast	  sparas	  energi	  motsvarade	  en	  liter	  olja 
(Återvinningsindustrierna, u.d. a),	  10kWh/l (Trollhättan Energi, u.d.).	  Beräkningar	  för	  hur	  
mycket	  energi	  som	  sparades	  gjordes	  därför	  baserat	  på	  detta.	  Energiinnehållet	  i	  olja	  
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representerade	  α 	  vid	  beräkning	  av	  energin	  i	  Ekvation	  1.	  Resterande	  beräkningar	  följde	  
beräkningsgången	  i	  sektion	  3.1.3.	  	  
	  
Energivinsten	  för	  papper	  erhölls (Karlstads kommun, 2013),	  benämningen	  papper	  
innefattar	  dock	  både	  tidningar	  och	  pappersförpackningar.	  Därför	  adderades	  mängden	  
återvunnet	  material,	  enligt	  Ekvation	  2,	  av	  dessa	  fraktioner	  för	  att	  beräkna	  
energibesparingen.	  Övriga	  beräkningar	  följde	  de	  i	  sektion	  3.1.3.	  	  
	  
De	  totala	  energibesparingarna	  från	  samtliga	  fraktioner	  summerades.	  Dessa	  beräkningar	  
gjordes	  för	  dagens	  sortering	  och	  fullständig	  sortering	  där	  mängden	  återvunnet	  material	  
var	  det	  enda	  som	  skiljde	  mellan	  beräkningarna.	  	  	  

3.3 Energiförluster	  
I	  insamlingskedjan	  ingår	  även	  energiförluster	  vilka	  varierar	  kraftigt	  beroende	  på	  många	  
faktorer.	  Den	  största	  energiförlusten	  uppstår	  vid	  transporter.	  Övriga	  energiförluster	  
som	  kan	  uppstå	  sker	  vid	  rengöring	  av	  förpackningar	  samt	  avlämning	  vid	  
återvinningsstationer.	  Dessa	  varierar	  dock	  kraftigt.	  Det	  är	  rekommenderat	  att	  
ursköljning	  av	  förpackningar	  ska	  ske	  i	  det	  sista	  diskvattnet	  för	  att	  undvika	  onödigt	  
vattenanvändande.	  För	  personer	  som	  sköljer	  ut	  förpackningarna	  enskilt	  kommer	  extra	  
energiförluster	  uppstå.	  Även	  avlämningen	  på	  återvinningsstationer	  kan	  ge	  upphov	  till	  
extra	  energiförluster	  ifall	  transporter	  sker	  i	  onödan,	  det	  vill	  säga	  utan	  annat	  syfte.	  Dessa	  
faktorer	  har	  dock	  valts	  att	  utelämnats	  då	  dessa	  är	  svåra	  att	  uppskatta.	  	  

3.3.1 Energiförluster	  vid	  transport	  
Energiförlusterna	  vid	  transport	  beräknades	  utifrån	  bränslets	  energiinnehåll	  och	  vid	  
dagens	  sortering	  enligt	  
	   Eförlust =α ⋅V 	  	   (4)	  
där	  Eförlust 	  motsvarar	  energiförlusten,	  α motsvarar	  energiinnehållet	  i	  bränslet	  och	  V 	  
motsvarar	  den	  totala	  förbrukningen.	  Ifall	  transporten	  skedde	  genom	  diesel	  användes	  	  
α =9,8	  kWh/l.	  Energiinnehållet	  för	  fordonsgas	  varierar	  beroende	  på	  hur	  stor	  del	  som	  är	  
biogas	  respektive	  naturgas	  men	  då	  50	  %	  ska	  vara	  biogas	  användes	  ett	  medelvärde	  av	  
deras	  energiinnehåll.	  Energiinnehållet	  för	  fordonsgas	  som	  användes	  vid	  beräkningarna	  
blev	  därför	  α =10,335kWh/m3	  då	  energiinnehåll	  är	  9,67kWh/m3	  för	  biogas	  samt	  
11,0kWh/m3	  för	  naturgas.	  (Biogasportalen, u.d. a)	  
	  
Förbrukningen	  för	  respektive	  avfallsgrupp	  dividerades	  med	  antal	  invånare	  i	  Stockholms	  
kommun	  under	  2013.	  Dessa	  summerades	  slutligen	  för	  att	  ge	  totala	  energiförbrukningen	  
för	  insamlingen	  per	  person	  och	  år.	  

3.3.2 Beräkning	  av	  energiförlust	  vid	  insamling	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  samt	  matavfall	  
Beräkning	  av	  energiförlust	  som	  uppstår	  vid	  transport	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  samt	  
matavfall	  gjordes	  genom	  Ekvation	  4.	  Då	  all	  transportdata	  erhållits	  kunde	  värdena	  sättas	  
in	  i	  ekvationen	  och	  beräknas	  för	  respektive	  fordons-‐	  och	  avfallstyp.	  

3.3.3 Beräkning	  av	  energiförlust	  vid	  insamling	  av	  metall-‐,	  plast-‐	  och	  
pappersförpackningar	  

Vid	  beräkning	  av	  energiförlusten	  vid	  transporter	  för	  insamling	  av	  förpacknings-‐	  och	  
tidningsinsamlingen	  saknades	  data	  för	  exakta	  beräkningar.	  Den	  totala	  sträckan	  
inkluderade	  också	  enbart	  metall-‐,	  plast-‐	  och	  pappersförpackningar,	  alltså	  saknades	  
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statistik	  för	  insamling	  av	  tidningar	  och	  glas.	  Beräkningar	  gjordes	  ändå	  för	  de	  
fraktionerna	  med	  statistik	  för	  att	  se	  storleksordningen	  och	  utefter	  det	  bedöma	  om	  
insamlingen	  av	  glas	  och	  tidningar	  skulle	  spela	  stor	  roll	  för	  energiförlusterna,	  med	  
antagandet	  om	  att	  de	  hade	  liknande	  storlek.	  	  
	  
Det	  första	  antagandet	  som	  krävdes	  var	  att	  hälften	  av	  insamlingssträckan	  kördes	  på	  
diesel	  och	  hälften	  på	  fordonsgas.	  Detta	  berodde	  på	  att	  information	  om	  fördelningen	  
mellan	  hur	  stor	  sträcka	  som	  körs	  på	  dieselbilar	  samt	  fordonsgasbilar	  inte	  erhållits.	  Ett	  
ytterligare	  problem	  som	  uppstod	  som	  följd	  av	  brist	  på	  information	  var	  hur	  mycket	  diesel	  
eller	  fordonsgas	  bilarna	  drog	  totalt	  eller	  i	  genomsnitt.	  För	  att	  kunna	  räkna	  på	  detta	  
användes	  således	  informationen	  från	  Stockholms	  kommuns	  insamling	  av	  säck-‐	  och	  
kärlavfall	  för	  att	  beräkna	  förbrukningen	  av	  diesel	  respektive	  fordonsgas.	  Detta	  gjordes	  
genom	  att	  dividera	  den	  totala	  förbrukningen	  av	  bränsle	  med	  den	  totala	  körsträckan.	  Den	  
totala	  användningen	  av	  diesel	  samt	  fordonsgas	  kunde	  därefter	  beräknas	  genom	  
multiplikation	  mellan	  förbrukningen	  per	  km	  och	  sträckan.	  Slutligen	  beräknades	  den	  
totala	  energiförlusten	  för	  respektive	  bränsle	  genom	  Ekvation	  4.	  	  
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4. Resultat	  
I	  denna	  del	  presenteras	  resultaten	  från	  studiebesök,	  intervjuer,	  litteraturstudie	  samt	  
beräkningar.	  

4.1	  Avfallshantering	  i	  Stockholms	  kommun	  
Stockholms	  kommun	  ansvarar	  i	  nuläget	  för	  hanteringen	  av	  kärl-‐	  och	  säckavfall	  samt	  
matavfall.	  De	  har	  i	  sin	  tur	  kontrakt	  med	  Liselott	  Lööf	  AB	  samt	  RenoNorden	  som	  sköter	  
den	  manuella	  insamlingen	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfall.	  Även	  Sita	  och	  BigBag	  har	  uppdrag	  hos	  
Stockholms	  kommun,	  men	  dessa	  sköter	  insamling	  vid	  flerbostadshus	  där	  större	  
behållare	  som	  bottentömmande	  behållare	  eller	  sopsugar	  sker.	  Sita	  sköter	  även	  
insamling	  av	  matavfall,	  både	  den	  som	  är	  pumpbar	  och	  den	  som	  är	  manuelll.	  (Stockholms 
Stad, 2014a)	  
	  
Det	  insamlade	  säck-‐	  och	  kärlavfallet	  hamnar	  därefter	  hos	  Högdalenverket.	  Där	  blandas	  
avfallet	  runt	  tillsammans	  med	  liknande	  avfall	  från	  verksamheter	  för	  att	  få	  en	  så	  
homogen	  blandning	  som	  möjligt.	  Avfallet	  förbränns	  sedan	  i	  en	  panna	  där	  man	  utvinner	  
energin	  genom	  att	  omvandla	  detta	  till	  fjärrvärme	  eller	  elektricitet.	  Värmevärdet	  för	  
avfallet	  ligger	  ungefär	  på	  2,7MWh/ton,	  vilket	  varierar	  något	  men	  pannan	  är	  gjord	  för	  ett	  
bränsle	  med	  värmevärde	  däromkring.	  Vid	  avvikelse	  från	  det	  värmevärdet	  finns	  
accepterade	  gränser	  och	  om	  gränserna	  närmas	  tillsätts	  material	  med	  högre	  eller	  lägre	  
värmevärde	  för	  att	  korrigera	  för	  detta.	  Över	  en	  25-‐årsperiod	  har	  dock	  förändringar	  i	  
sammansättningen	  i	  säck-‐	  och	  kärlavfallet	  i	  Stockholm	  endast	  gjort	  en	  marginell	  skillnad	  
för	  värmevärdet. (Lundkvist, 2014)	  	  
	  
Matavfall	  ingår	  också	  i	  kommunens	  ansvar	  att	  samla	  in	  och	  behandla.	  En	  stor	  del	  av	  
matavfallet	  i	  Stockholms	  kommun	  kommer	  ifrån	  storkök	  och	  restauranger.	  	  
Sedan	  1	  april	  har	  Stockholms	  kommun	  avtal	  med	  SRV	  återvinning	  samt	  Ragnsells.	  
(Nilsson, 2014)	  Matavfallet	  skickas	  till	  samrötningsanläggningar	  där	  en	  större	  mängd	  
matavfall	  rötes	  tillsammans	  vilket	  ger	  högre	  metanhalt	  jämfört	  med	  om	  det	  rötats	  för	  
sig.	  (Biogasportalen, u.d. b)	  Eftersom	  energiinnehållet	  i	  biogasen	  är	  direkt	  kopplat	  till	  
metanhalt	  är	  detta	  högt	  önskvärt.	  (Biogasportalen, u.d. a)	  En	  samrötningsanläggning	  kan	  
vara	  till	  för	  att	  röta	  avloppsslam	  men	  kan	  även	  hantera	  matavfall,	  vilket	  kan	  påverka	  hur	  
mycket	  biogas	  och	  vilken	  kvalitet	  biogasen	  får (Lundkvist, 2014).	  	  
	  
Processen	  inleds	  med	  en	  förbehandling	  där	  torra	  eller	  blöta	  material	  justeras	  till	  lagom	  
fukthalt.	  Ifall	  avfallet	  är	  animaliskt	  måste	  det	  även	  hygieniseras	  innan	  rötningsprocessen	  
inleds.	  Sönderdelning	  sker	  sedan	  genom	  antingen	  skärande	  skruvar	  eller	  kvarnar	  men	  
även	  kemisk	  eller	  termisk	  behandling	  kan	  behövas.	  Rötningsprocessen	  inleds	  därefter. 
(Biogasportalen, u.d. c)	  
	  
Gasen	  som	  fås	  ur	  rötningen	  måste	  dock	  avlägsnas	  från	  koldioxid	  och	  andra	  föroreningar	  
för	  att	  kunna	  användas	  som	  fordonsbränsle.	  Detta	  kallas	  uppgradering	  och	  gör	  även	  att	  
energiinnehållet	  höjs.	  (Biogasportalen, u.d. d)	  Efter	  uppgraderingen	  består	  biogasen	  till	  
ungefär	  97	  %	  metan (Uppsala Vatten, u.d.).	  I	  dagsläget	  är	  det	  brist	  på	  biogas	  vilket	  gör	  att	  
fordonsgasen	  som	  många	  bilar	  går	  på	  måste	  blandas	  ut	  med	  naturgas	  för	  att	  uppnå	  
tillräcklig	  mängd.	  Detta	  beror	  till	  stor	  del	  på	  den	  snabba	  tillväxten	  vilket	  ökat	  efterfrågan	  
kraftigt.	  Dock	  ska	  fordonsgasen	  innehålla	  minst	  50	  %	  biogas.	  (Lundkvist, 2014)	  
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Sedan	  producentansvaret	  infördes	  har	  insamling	  skett	  via	  FTI:s	  återvinningsstationer.	  
För	  att	  ställa	  upp	  återvinningsstationer	  söker	  FTI	  bygglov	  och	  polistillstånd	  hos	  
kommunen	  och	  har	  ofta	  speciella	  avtal	  som	  reglerar	  detta.	  Vid	  godkännande	  från	  
kommunen	  ansvarar	  FTI	  för	  området	  som	  återvinningsstationen	  står	  på.	  Systemets	  
omfattning	  diskuteras	  mellan	  kommunen	  och	  FTI.	  (Personne, 2014)	  
	  
FTI	  anlitar	  entreprenörer	  för	  att	  sköta	  hämtningen	  och	  grovsorteringen	  av	  
återvinningsmaterialet.	  Tömningsfrekvensen	  skiljer	  sig	  mellan	  olika	  
återvinningsstationer	  beroende	  på	  var	  den	  är	  och	  hur	  högt	  tryck	  det	  är	  där.	  
Tömningsfrekvensen	  kan	  variera	  mellan	  en	  gång	  per	  dag	  till	  en	  gång	  per	  vecka.	  Detta	  
görs	  enligt	  schema,	  men	  ifall	  stationerna	  blir	  fulla	  mellan	  tömningarna	  och	  upplysningar	  
från	  allmänheten	  eller	  deras	  entreprenörer	  når	  FTI	  kan	  extra	  tömningar	  göras.	  
(Gunnarsson, 2014)	  
	  
En	  hel	  del	  arbete	  krävs	  vid	  sorteringen	  av	  återvinningsmaterialet	  då	  mycket	  fel	  görs.	  Det	  
finns	  även	  problem	  med	  att	  främmande	  föremål	  dumpas	  i	  återvinningsstationerna	  vilket	  
kräver	  tid	  och	  energi	  att	  ordna	  upp.	  Efter	  sorteringen	  skickas	  materialet	  till	  respektive	  
materialbolag	  som	  har	  hand	  om	  själva	  återvinningen.	  (Lindahl, 2014)	  
	  
Hittills	  har	  avfallshanteringen	  varit	  uppdelad	  på	  olika	  håll,	  där	  kommunen	  hanterat	  
säck-‐	  och	  kärlavfall	  samt	  matavfall	  och	  producenterna	  hanterat	  förpackningar	  och	  
tidningar.	  Ett	  förslag	  finns	  dock	  att	  flytta	  insamlingen	  av	  förpackningar	  och	  tidningar	  till	  
kommunens	  ansvar	  men	  där	  producenterna	  fortfarande	  ansvarar	  för	  återvinningen.	  
Detta	  skulle	  ge	  en	  mer	  logisk	  ansvarsfördelning,	  anser	  Avfall	  Sveriges	  VD	  Weine	  Viqvist.	  
Det	  sades	  även	  att,	  enligt	  deras	  analys,	  skulle	  insamlingssystem	  förbättras	  och	  
återvinningen	  öka.	  (Avfall Sverige, u.d.)	  

4.2	  Avfallsmängder	  i	  Stockholms	  kommun	  
Stockholms	  kommun	  har,	  liksom	  resterande	  EU,	  ett	  ansvar	  att	  följa	  avfallshierarkin	  och	  
det	  första	  steget	  är	  att	  minska	  uppkomsten	  av	  avfall.	  Det	  är	  till	  stor	  del	  producenternas	  
ansvar	  att	  tänka	  på	  hur	  de	  utformar	  sina	  produkter	  för	  att	  minska	  materialanvändandet	  
men	  också	  konsumenternas	  genom	  hur	  de	  konsumerar.	  (Återvinningsgaranti, u.d.)	  

4.2.1	  Total	  mängd	  hushållsavfall	  
I	  Figur	  2	  kan	  Stockholms	  kommuns	  totala	  avfall	  per	  invånare	  från	  år	  2007	  till	  2013	  ses.	  I	  
detta	  ingår	  grovavfall,	  farligt	  avfall,	  producentansvarsavfall	  samt	  säck-‐	  och	  kärlavfall.	  
Siffrorna	  har	  även	  tagit	  hänsyn	  till	  fritidshus,	  hotellgäster	  samt	  antal	  arbetsplatser	  för	  
att	  kunna	  jämföra	  med	  andra	  kommuner.	  (Miljöbarometern, 2014)	  
	  



	   12	  

	  
Figur	  2.	  Total	  mängd	  avfall	  i	  Stockholms	  kommun	  i	  kilogram	  per	  invånare.	  

4.2.2	  Säck-‐	  och	  kärlavfall	  
Den	  största	  delen	  av	  avfallsmängden	  är	  säck-‐	  och	  kärlavfall.	  1	  juli	  2012	  infördes	  
viktbaserad	  taxa	  för	  en-‐	  och	  tvåfamiljshus	  (Stockholms Stad, 2014b).	  Detta	  gjordes	  bland	  
annat	  för	  att	  motivera	  för	  ökad	  utsortering	  av	  förpackningar	  och	  tidningar (Personne, 
2014).	  Mängden	  säck	  och	  kärlavfall	  per	  invånare	  i	  Stockholms	  kommun	  mellan	  2007	  och	  
2013	  presenteras	  i	  Figur	  3. (Miljöbarometern, 2014)	  
	  

	  
Figur	  3.	  Säck-‐	  och	  kärlavfall	  i	  kilogram	  per	  invånare	  mellan	  år	  2007	  och	  2013.	  
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4.2.3	  Matavfall	  
Mängden	  utsorterat	  matavfall	  ökar	  varje	  år.	  2013	  uppgick	  den	  totala	  mängden	  för	  
hushåll	  i	  Stockholm	  kommun	  till	  3500	  ton	  vilket	  samlats	  in	  från	  7,32	  %	  av	  hushållen	  i	  
kommunen.	  Då	  antal	  invånare	  i	  Stockholms	  kommun	  under	  2013	  var	  899	  700	  personer	  
blir	  den	  insamlade	  mängden	  3,89kg/person	  under	  2013 (Stockholms Stad, 2014a).	  Den	  
totala	  mängden	  per	  person	  som	  skulle	  kunna	  sorteras	  ut	  motsvaras	  av	  den	  mängd	  som	  
sorterats	  ut	  och	  den	  mängd	  som	  finns	  i	  säck-‐	  och	  kärlavfallet.	  År	  2011	  motsvarade	  detta	  
38	  %	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfallets	  257kg,	  alltså	  97,66kg.	  Totalt	  ger	  detta	  101,55kg	  
matavfall.	  Naturvårdsverket	  har	  i	  en	  rapport	  visat	  att	  den	  största	  delen	  matavfall	  som	  
uppstår,	  drygt	  60	  %,	  kommer	  från	  hushåll.	  (Naturvårdsverket, u.d.)	  

4.2.4	  Återvinningsbart	  avfall	  
Mängden	  insamlat	  glas	  ses	  i	  figur	  4	  nedan.	  I	  Sverige	  samlades	  det	  i	  snitt	  in	  19,50kg	  glas	  
per	  bofast	  invånare	  år	  2013.	  (FTI AB, 2014)	  

	  

	  
Figur	  4.	  Insamlad	  mängd	  glas	  i	  Stockholms	  kommun	  per	  bofast	  invånare.	  
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Mängden	  insamlat	  papper	  i	  Stockholms	  kommun	  kan	  ses	  i	  figur	  5.	  I	  genomsnitt	  samlades	  
det	  in	  12,40kg	  papper	  per	  bofast	  person	  i	  Sverige	  under	  2013. (FTI AB, 2014)	  

	  
Figur	  5.	  Insamlad	  mängd	  papper	  i	  Stockholms	  kommun	  per	  bofast	  invånare.	  

Insamlingsstatistiken	  för	  metall	  i	  Stockholms	  kommun	  kan	  ses	  i	  figur	  6	  nedan.	  
Genomsnitten	  för	  landet	  under	  2013	  var	  1,59kg	  per	  bofast	  person.	  (FTI AB, 2014)	  

	  

	  
Figur	  6.	  Insamlad	  mängd	  metall	  i	  Stockholms	  kommun	  per	  bofast	  invånare.	  
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Insamlad	  mängd	  plast	  per	  bofast	  invånare	  i	  Stockholms	  kommun	  kan	  ses	  i	  figur	  7.	  I	  
Sverige	  samlades	  det	  i	  genomsnitt	  in	  5,27kg	  plast	  per	  bofast	  invånare	  under	  2013.	  (FTI 
AB, 2014)	  

	  

	  
Figur	  7.	  Insamlad	  mängd	  plast	  i	  Stockholms	  kommun	  per	  bofast	  invånare.	  

Mängden	  insamlade	  tidningar	  i	  Stockholms	  kommun	  mellan	  2006	  och	  2013	  presenteras	  
i	  figur	  8.	  Genomsnitten	  för	  landet	  under	  2013	  var	  31,50kg	  per	  bofast	  invånare.	  (FTI AB, 
2014)	  

	  

	  
Figur	  8.	  Insamlad	  mängd	  tidningar	  i	  Stockholms	  kommun	  per	  bofast	  invånare.	  
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4.3	  Återvinningsgrad	  
Allt	  insamlat	  material	  går	  inte	  att	  återvinna.	  Det	  kan	  bero	  på	  brister	  i	  materialets	  
kvalitet,	  renhet	  eller	  att	  materialet	  återvunnits	  många	  gånger	  tidigare	  vilket	  gjort	  
materialet	  slitet.	  Återvinningsgraden	  motsvarar	  hur	  mycket	  av	  det	  insamlade	  materialet	  
som	  kunnat	  återvinnas.	  Resultatet	  från	  2012	  är	  den	  senaste	  tillgängliga	  statistiken	  och	  
presenteras	  i	  tabell	  1. (FTI AB, u.d. b)	  
	  

Tabell	  1.	  Andel	  insamlat	  material	  som	  materialåtervunnits.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tidningar	  kan	  återvinnas	  upp	  till	  7	  gånger	  innan	  pappersfibrerna	  blir	  för	  dåliga	  för	  att	  
användas	  igen.	  Återvinningsgraden	  saknas	  även	  för	  tidigare	  år	  vilket	  kan	  bero	  på	  att	  
materialbolaget	  inte	  för	  statistik	  eller	  att	  det	  är	  svårt	  att	  få	  fram	  statistik	  på	  hur	  mycket	  
som	  kan	  återgå	  i	  kretsloppet.	  	  

4.4	  Sammansättning	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  
Plockanalyser	  på	  kärl	  och	  säckavfallet	  i	  Stockholm	  ska	  göras	  var	  tredje	  år.	  (Personne, 
2014)	  Vid	  en	  plockanalys	  tar	  man	  ut	  en	  mängd	  material	  från	  det	  insamlade	  kärl	  och	  
säckavfallet,	  sorterar	  i	  fraktioner	  och	  mäter	  upp	  hur	  mycket	  material	  man	  fått	  av	  
respektive	  fraktion.	  Resultaten	  av	  dessa	  kan	  ses	  i	  diagrammen	  i	  Figur	  9.	  
(Miljöbarometern, 2013)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2012	  
Material Materialåtervunnits 

Glas 88,20% 
Kartong 75,60% 
Metall 69,00% 
Plast 26,90% 

Tidningar N/A 
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Figur	  9.	  Procentandelar	  av	  olika	  fraktioner	  i	  säck-‐	  och	  kärlavfallet.	   	  
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4.5	  Insamlingstransporter	  
Sammanställning	  av	  statistiken	  för	  transporter	  av	  säck-‐och	  kärlavfall	  samt	  matavfall	  
görs	  i	  Avfall	  Sveriges	  statistikrapporteringssystem	  ”Avfall	  Web”.	  Sammanställningen	  för	  
transporterna	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  under	  2013	  ses	  nedan	  i	  	  Tabell	  2.	  Sammanställning	  
av	  transporter	  för	  insamling	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  för	  2013.	  Sammanställningen	  för	  
transportera	  av	  matavfall	  under	  2013	  ses	  i	  Tabell	  3. (Stockholms Stad, 2014a)	  
	  

	  Tabell	  2.	  Sammanställning	  av	  transporter	  för	  insamling	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  för	  2013.	  

Transporter	  Säck-‐	  och	  
kärlavfall	   Diesel(liter)	   Fordonsgas(m^3)	  Diesel(km)	   Fordonsgas(km)	  
Sita	  Insamling	  från	  
storbehållare	   35	  381	   0	   88	  452	   0	  
Sita	  Insamling	  från	  
bottentömda	  behållare	   119	  560	   0	   219	  343	   0	  
LLAB	  Manuell	  insamling	  
hushållsavfall	   0	   344	  670	   0	   371	  979	  
RenoNorden	  Manuell	  
insamling	  hushållsavfall	   0	   555	  455	   0	   573	  132	  
RenoNorden	  Insamling	  från	  
mobil	  sopsug	   118	  087	   0	   104	  554	   0	  
BigBag	  Insamling	  från	  
storbehållare	   199	  419	   0	   510	  697	   0	  

Total	   472	  447	   900	  125	   923	  046	   945	  111	  
	  

	  Tabell	  3.	  Sammanställning	  av	  transporter	  för	  insamling	  av	  matavfall	  under	  2013.	  

	  

I	  Figur	  10	  kan	  procentandelarna	  för	  hur	  stor	  del	  av	  körsträckan	  som	  körs	  på	  diesel	  
respektive	  fordonsgas	  ses	  för	  säck-‐	  och	  kärlavfallsinsamlingen	  och	  matavfallet.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  10.	  Procentandel	  av	  körsträckan	  som	  körs	  på	  diesel	  respektive	  fordonsgas	  för	  insamling	  av	  säck-‐	  och	  
kärlavfall	  samt	  matavfall.	  

Transporter	  Matavfall	   Diesel(l)	   Fordonsgas(m3)	   Diesel(km)	   Fordonsgas(km)	  

Sita	  Manuell	  insamling	  av	  matavfall	   73377	   50243	   192966	   107430	  

Sita	  Insamling	  pumpbart	  matavfall	   10365	   0	   20730	   0	  
Total	   83742	   50243	   213696	   107430	  

49%	  51%	  

Säck-‐	  och	  kärlavfall	  

67%	  

33%	  

Matavfall	  
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Vid	  insamling	  av	  återvinningsbart	  material	  krävs	  även	  transporter.	  Statistiken	  för	  2013	  
innefattar	  dock	  enbart	  insamlingen	  av	  metall-‐,	  plast-‐	  och	  pappersförpackningar	  vilket	  
uppgick	  till	  totalt	  cirka	  100	  000	  km.	  Både	  diesel-‐	  och	  fordonsgasbilar	  förekommer.	  
(Gunnarsson, 2014)	  

4.6	  Sociala	  aspekter	  av	  källsortering	  
I	  Stockholm	  var	  det	  2010	  lite	  drygt	  50	  %	  av	  invånarna	  som	  hade	  mycket	  eller	  ganska	  
stort	  förtroende	  för	  att	  kommunens	  avfallshantering	  av	  det	  utsorterade	  materialet	  
återvanns	  på	  rätt	  sätt (Miljöbarometern, 2011a).	  Samma	  år	  var	  också	  ungefär	  60	  %	  av	  
invånarna	  mycket	  eller	  ganska	  nöjda	  med	  möjligheterna	  att	  lämna	  källsorterat	  material	  i	  
närheten	  av	  bostaden.	  I	  innerstan	  var	  invånarna	  generellt	  mindre	  nöjda	  med	  
möjligheterna	  att	  lämna	  källsorterat	  avfall. (Miljöbarometern, 2011b).	  	  
	  
Undersökningar	  som	  Naturvårdsverket	  gjort	  visar	  att	  åtgärder	  som	  gör	  det	  mer	  lönsamt	  
att	  källsortera	  genom	  exempelvis	  vikttaxa	  ökar	  källsorteringen.	  Det	  visades	  även	  att	  
åtgärder	  som	  underlättar	  källsortering,	  som	  fastighetsnära	  insamling,	  ökar	  den.	  
(Naturvårdsverket, 2008)	  

4.7	  Material-‐	  och	  energivinster	  
Energivinsten	  per	  person	  och	  år	  vid	  enbart	  förbränning	  kan	  ses	  i	  Figur	  11.	  

	  

	  
Figur	  11.	  Energivinst	  vid	  enbart	  förbränning.	  
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Energi-‐	  och	  materialvinsten	  per	  person	  och	  år	  vid	  dagens	  sortering	  redovisas	  i	  Figur	  12.	  
Materialet	  som	  inte	  går	  att	  återvinna	  vid	  materialhantering	  går	  istället	  till	  
energiåtervinning	  och	  ingår	  i	  energimängden	  som	  fås	  ut	  vid	  förbränning.	  	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  12.	  Energi-‐	  och	  materialvinst	  vid	  dagens	  sortering.	  

	  
Energi-‐	  och	  materialvinster	  vid	  fullständig	  sortering	  kan	  ses	  i	  Figur	  13.	  Materialet	  som	  
inte	  går	  att	  återvinna	  vid	  materialhanteringen	  går	  till	  förbränning	  och	  ingår	  i	  energin	  
som	  utvinns	  i	  det	  steget.	  

	  

	  
Figur	  13.	  Energi-‐	  och	  materialvinst	  vid	  fullständig	  sortering.	  
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4.8	  Energibesparingar	  vid	  framställning	  av	  återvunnet	  material	  
I	  de	  ovan	  visade	  vinsterna	  görs	  energibesparing	  vid	  framställning	  av	  produkter	  med	  
återvunnet	  material.	  För	  glas	  sparar	  man	  20	  %,	  för	  papper	  67	  %,	  för	  stål	  75	  %	  och	  för	  
aluminium	  95	  %	  av	  energiförbrukningen	  vid	  användning	  av	  återvunnet	  material	  jämfört	  
med	  användning	  av	  jungfruligt	  material.	  Man	  sparar	  en	  liter	  olja	  för	  varje	  kilogram	  
återvunnen	  plast. (Återvinningsindustrierna, u.d. a)	  Resultaten	  av	  dessa	  redovisas	  i	  Tabell	  
4	  nedan.	  	  
	  

Tabell	  4.	  Energibesparing	  per	  person	  och	  år	  vid	  framställning	  av	  produkt	  med	  återvunnet	  material.	  

	  	  

Energibesparing(kWh/person)	  
Material	   Dagens	  sortering	   Fullständig	  sortering	  
Plast	   8	   70	  
Papper	   274	   452	  
Glas	   25	   33	  
Metall	   23	   113	  
	  	   330	   668	  

	  
	  

4.9	  Energiförluster	  
Redan	  idag	  kan	  det	  konstateras	  att	  långa	  transporter	  krävs	  för	  inhämtning	  av	  säck-‐	  och	  
kärlavfall,	  återvinningsbart	  avfall	  och	  matavfall.	  Energiförlusterna	  för	  2013	  för	  
respektive	  avfallsgrupp	  redovisas	  nedan	  i	  Tabell	  4.	  	  
	  
	  

Tabell	  5.	  Energiförlust	  vid	  transporter	  under	  2013.	  

2013	  
Insamling	  av	  avfallstyp	   Energiförlust(kWh)	   Energiförlust/person(kWh/person)	  
Säck-‐	  och	  kärlavfall	   13	  932	  765	   15,49	  
Matavfall	   1	  339	  933	   1,49	  
Metall,	  papp,	  plast	   711	  285	   0,79	  
Totalt:	   15	  983	  983	   17,77	  
	  

4.10	  Införande	  av	  fastighetsnära	  insamling	  
Det	  finns	  olika	  typer	  av	  fastighetsnära	  insamling	  och	  dessa	  har	  jämförts	  av	  många	  
aktörer.	  Ofta	  införs	  fastighetsnära	  insamling	  på	  grund	  av	  flera	  problem,	  exempelvis	  för	  
få	  avlämningsplatser	  eller	  nedskräpning.	  Detta	  leder	  till	  missnöjda	  kunder	  och	  felaktig	  
sortering.	  Det	  har	  dock	  konstaterats	  att	  fastighetsnära	  insamling	  ökar	  insamlingen	  av	  
förpackningar	  och	  returpapper,	  minskar	  mängden	  kärl-‐	  och	  säckavfall	  samt	  förbättrar	  
kundnöjdheten.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
Vid	  införande	  av	  FNI-‐system	  finns	  en	  hel	  del	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  Avfall	  Sverige	  
har	  tagit	  fram	  en	  guide	  med	  erfarenheter	  från	  kommuner	  som	  infört	  FNI.	  Nyckelorden	  
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för	  dessa	  aspekter	  är	  etablerbarhet,	  flexibilitet,	  driftsäkerhet,	  användarperspektiv,	  
arbetsmiljö,	  säkerhet,	  insamlingsresultat,	  miljö	  och	  ekonomi.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
Den	  första	  aspekten	  att	  titta	  på	  är	  etablerbarheten,	  hur	  möjligheterna	  ser	  ut	  att	  etablera	  
system	  för	  området.	  Det	  handlar	  bland	  annat	  om	  ifall	  det	  finns	  möjliga	  fordon,	  behållare	  
och	  utrymmen	  i	  nuvarande	  insamlingssystem	  men	  också	  om	  framkomligheten	  för	  
fordon.	  Etablerbarheten	  behandlar	  lokala	  förhållanden	  i	  kommunen	  på	  så	  sätt	  att	  vissa	  
områden	  kan	  behöva	  anpassa	  systemet	  eller	  införa	  alternativa	  lösningar.	  (Avfall Sverige, 
2014a)	  
	  
Den	  andra	  aspekten	  handlar	  om	  flexibilitet	  vilket	  behandlar	  faktorer	  som	  kan	  vara	  
viktiga	  vid	  införande	  av	  systemet	  såsom	  antal	  och	  typ	  av	  fraktioner,	  påsar,	  behållare,	  
fordon,	  hämtningsfrekvens	  eller	  liknande.	  Flexibiliteten	  avgörs	  beroende	  på	  hur	  lätt	  
ändringar	  av	  dessa	  faktorer	  kan	  göras	  i	  systemet	  och	  vilka	  ekonomiska	  påföljder	  detta	  
kan	  ha.	  	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
Driftsäkerheten	  är	  den	  tredje	  aspekten	  och	  har	  att	  göra	  med	  hur	  stabilt	  systemet	  är.	  Det	  
innebär	  att	  påsar,	  insamlingsfordon,	  behållare	  samt	  utrustning	  ska	  ha	  hög	  driftsäkerhet	  
och	  lång	  livslängd	  för	  ett	  lyckat	  system.	  Eventuellt	  kan	  faktorer	  som	  exempelvis	  att	  
inhyrning	  av	  fordon	  från	  grannkommunen	  är	  möjlig	  om	  fordonsproblem	  skulle	  gå	  
sönder	  öka	  driftsäkerheten.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
Ur	  användarperspektiv	  ska	  det	  valda	  systemet	  vara	  bekvämt	  och	  hålla	  en	  hög	  
servicenivå.	  Eftersom	  systemet	  till	  stor	  del	  syftar	  till	  att	  vara	  användarvänligt	  ska	  
problem	  i	  samband	  med	  fastighetsnära	  insamling	  undvikas	  på	  bästa	  sätt.	  Detta	  eftersom	  
det	  kan	  motverka	  de	  goda	  sorteringsresultat	  som	  annars	  kan	  uppnås.	  Exempel	  på	  
sådana	  problem	  är	  att	  behållarna	  kräver	  stora	  utrymmen	  på	  fastigheten,	  att	  avfallet	  
måste	  förpackas	  i	  speciella	  påsar	  och	  att	  utrymmen	  i	  kärlen	  är	  för	  små	  vilket	  gör	  att	  
avfall	  ändå	  måste	  tas	  till	  återvinningsstation.	  Det	  kan	  även	  handla	  om	  hur	  enkelt	  och	  
tydligt	  systemet	  är	  och	  information	  om	  detta. (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
Arbetsmiljö	  är	  en	  förutsättning	  för	  ett	  bra	  fastighetsnära	  system.	  Det	  handlar	  mycket	  om	  
vilka	  belastningar	  och	  olägenheter	  insamlingspersonalen	  kan	  utsättas	  för	  under	  
insamlingen.	  På	  en	  del	  sätt	  anses	  fastighetsnära	  insamling	  försämra	  
arbetsmiljöförhållanden	  då	  det	  kan	  innebära	  att	  tunga	  fraktioner,	  såsom	  glas,	  sorteras	  ut	  
vilket	  gör	  arbetet	  ansträngande.	  Dock	  kan	  införandet	  innebära	  att	  systemet	  förnyas	  och	  
planeras	  bättre	  utifrån	  framkomlighet	  eller	  arbetsmiljösynpunkt.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
Allmänhetens	  säkerhet	  är	  också	  en	  viktig	  synpunkt	  att	  ta	  med	  i	  beräkningen.	  Det	  
handlar	  främst	  om	  fordonens	  framfart	  och	  speciellt	  backningen	  vid	  insamlingsplatsen.	  
Förekomsten	  av	  backning	  vid	  fastighetsnära	  insamling	  anses	  dock	  inte	  vara	  högre	  än	  vid	  
insamling	  av	  säck-‐	  och	  kärlavfall.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
En	  av	  de	  viktigaste	  aspekterna	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  införandet	  av	  fastighetsnära	  
insamling	  är	  insamlingsresultatet.	  Det	  innefattar	  bland	  annat	  vilka	  mål	  kommunen	  har	  
på	  mängd	  och	  vilken	  sorteringsrenhet	  som	  vill	  uppnås.	  Till	  detta	  följer	  hur	  lätt	  det	  är	  att	  
följa	  upp	  resultatet	  av	  insamlingen	  genom	  exempelvis	  plockanalyser	  på	  säck-‐	  och	  
kärlavfallet.	  Även	  hur	  den	  fastighetsnära	  insamlingen	  påverkar	  insamling	  av	  annat	  avfall	  
måste	  tas	  i	  beaktning.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
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Givetvis	  måste	  även	  den	  allmänna	  påverkan	  på	  miljön	  betraktas.	  Där	  görs	  en	  
helhetsbedömning	  av	  positiva	  och	  negativa	  konsekvenser	  på	  miljön	  som	  systemet	  kan	  
ge	  upphov	  till	  vid	  exempelvis	  transporter	  eller	  buller.	  Man	  måste	  där	  också	  väga	  in	  
vilken	  miljönytta	  som	  erhålls	  av	  återvinningen.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
Den	  sista	  aspekten	  som	  måste	  vägas	  in	  är	  de	  ekonomiska	  avseendena	  då	  införande	  av	  
ett	  nytt	  system	  sällan	  kommer	  utan	  kostnader.	  Dessa	  brukar	  delas	  in	  i	  
investeringskostnader	  samt	  drift	  och	  underhållskostnader.	  Även	  intäkter	  från	  utsorterat	  
material	  ska	  tas	  med	  i	  beräkningen.	  För	  att	  få	  en	  hållbar	  lösning	  måste	  systemet	  också	  
vara	  hållbart	  ekonomiskt.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  

4.11	  Bedömning	  av	  fastighetsnära	  insamlingssystem	  
En	  av	  de	  enklaste	  lösningarna	  som	  gör	  att	  man	  skulle	  kunna	  behålla	  samma	  kärl,	  fordon	  
och	  insamlingsrutter	  är	  sortering	  i	  olikfärgade	  påsar.	  Större	  fordon	  behövde	  dock	  
införskaffas	  i	  Eskilstuna	  då	  betydelsen	  av	  att	  påsarna	  ska	  vara	  hela	  gjorde	  att	  avfallet	  
inte	  kunde	  komprimeras	  lika	  mycket	  som	  säck-‐	  och	  kärlavfallet	  kunde	  tidigare 
(Vimmerby Energi och Miljö AB, 2013).	  Glas	  behöver	  dock	  fortfarande	  slängas	  på	  
återvinningsstationer	  vilket	  påverkar	  bedömningen	  ur	  användarperspektiv.	  Behovet	  av	  
större	  utrymmen	  att	  förvara	  materialet	  innan	  det	  lämnas	  i	  kärlet	  kommer	  även	  sänka	  
bedömningen	  av	  användarperspektivet	  då	  det	  kommer	  behövas	  utrymme	  för	  en	  påse	  till	  
varje	  fraktion	  i	  köket.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
Ifall	  sorteringen	  av	  påsarna	  sedan	  ska	  ske	  med	  optisk	  sortering	  kommer	  detta	  innebär	  
en	  hög	  investeringskostnad.	  Sorteringen	  kan	  givetvis	  göras	  manuellt	  men	  kostnaderna	  
för	  personal	  kan	  på	  lång	  sikt	  göra	  det	  mer	  lönsamt	  med	  en	  optisk	  sorteringsmaskin.	  Ifall	  
påsarna	  ska	  ingå	  i	  invånarens	  avtal	  bör	  kostnaden	  av	  dessa	  inte	  underskattas.	  I	  
slutändan	  kommer	  de	  ekonomiska	  kostnaderna	  därmed	  möjligen	  inte	  understiga	  de	  vid	  
andra	  fastighetsnära	  system,	  trots	  att	  mycket	  av	  dagens	  system	  kan	  fortsätta	  användas.	  
Renheten,	  det	  vill	  säga	  hur	  mycket	  av	  sorteringen	  som	  blivit	  rätt,	  anses	  dock	  bli	  avsevärt	  
bättre	  vid	  sortering	  i	  olikfärgade	  påsar. (Avfall Sverige, 2014a)	  Exempel	  från	  Eskilstuna	  
kommun	  visas	  en	  renheten	  i	  påsarna	  på	  93-‐99% (Schulz, 2014).	  	  	  
	  
Samma	  renhet	  har	  dock	  inte	  lyckats	  uppnås	  vid	  färgsortering	  i	  Eskilstunas	  
flerbostadshus.	  Troligtvis	  beror	  detta	  på	  att	  man	  blir	  mer	  anonym	  och	  en	  i	  mängden	  
jämfört	  med	  i	  villorna	  där	  chaufförerna	  kan	  göra	  stickprov	  ifall	  de	  misstänker	  att	  något	  
är	  fel.	  Kunden	  kan	  då	  direkt	  informeras	  och	  fortsätter	  felsortering	  efter	  detta	  utgår	  en	  
felsorteringsavgift.	  I	  flerbostadshusen	  används	  därför	  olika	  kärl	  för	  sorteringen.	  (Schulz, 
2014)	  
	  
Resultatet	  av	  insamling	  med	  olikfärgade	  påsar	  är	  svår	  att	  bedöma	  då	  enbart	  Eskilstuna	  
samlar	  in	  på	  detta	  sätt.	  För	  att	  jämföra	  resultatet	  har	  plockanalyser	  gjorts	  på	  säck-‐	  och	  
kärlavfallet	  vilket	  visat	  något	  högre	  insamlingsmängder	  än	  vid	  insamling	  på	  
återvinningsstationer (Avfall Sverige, 2014a).	  	  
	  
Ett	  system	  som	  däremot	  visat	  sig	  ge	  påtagligt	  högre	  insamlingsresultat	  är	  fastighetsnära	  
insamling	  med	  fyrfackskärl.	  Problemet	  med	  fyrfackskärl	  är	  att	  nya	  kärl,	  nya	  fordon,	  fler	  
tömningar,	  större	  krav	  på	  färdväg	  och	  större	  utrymmen	  för	  kärlen	  krävs.	  Det	  är	  dock	  
lättare	  att	  upptäcka	  felsortering	  än	  vid	  sortering	  i	  olikfärgade	  påsar	  och	  omfattar	  alla	  
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material,	  vilket	  systemet	  med	  olikfärgade	  påsar	  inte	  gör.	  Detta	  ökar	  därmed	  
användarvänligheten	  samt	  minskar	  inverkan	  av	  den	  sociala	  faktorn	  då	  inget	  extraarbete	  
krävs.	  Mängden	  restavfall	  minskas	  dock	  för	  båda	  systemen	  vilket	  till	  stor	  del	  beror	  på	  
att	  matavfallet	  sorteras	  ut.	  (Avfall Sverige, 2014a)	  
	  
De	  ekonomiska	  kostnaderna	  för	  att	  införa	  fyrfackskärl	  är	  relativt	  höga.	  Det	  krävs	  stora	  
kostnader	  i	  investeringsfasen	  då	  nya	  kärl	  och	  fordon	  krävs.	  Även	  kostnader	  för	  
information	  bör	  inte	  underskattas.	  Arbetet	  vid	  implementering	  innebär	  också	  ökade	  
kostnader	  då	  nuvarande	  kärl	  måste	  bytas	  ut	  och	  påsar	  måste	  skickas	  ut.	  Det	  behövs	  
även	  hel	  del	  administration,	  framförallt	  vid	  planerande	  av	  upphämtningsrutterna.	  Ur	  
arbetsmiljösynpunkt	  är	  systemet	  krävande	  då	  fler	  kärl	  behöver	  flyttas	  vilket	  belastar	  
hämtningspersonalen.	  (Vimmerby Energi och Miljö AB, 2013)	  
	  
Systemet	  med	  fyrfackskärl	  är	  dock	  inte	  implementerbart	  i	  flerbostadshus.	  Detta	  brukar	  
vanligtvis	  kompletteras	  med	  insamling	  i	  separata	  kärl	  i	  bostaden	  eller	  i	  anslutning	  till	  
den,	  ibland	  i	  så	  kallade	  miljöhus.	  Det	  finns	  ett	  antal	  sådana	  i	  Stockholms	  kommun	  på	  
bostads-‐	  eller	  hyresrättsföreningarnas	  eget	  initiativ.	  Insamling	  via	  separata	  kärl	  har	  
liknande	  problem	  som	  fyrfackskärlen.	  (Vimmerby Energi och Miljö AB, 2013)	  
	  
Vid	  jämförelse	  av	  system	  med	  optisk	  sortering	  och	  fyrfackssortering	  är	  det	  svårt	  att	  se	  
vilken	  som	  är	  dyrast.	  Det	  beror	  ju	  även	  delvis	  på	  hur	  upphandlingen	  sker. (Vimmerby 
Energi och Miljö AB, 2013)	  	  
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5. Diskussion	  
5.1	  Stockholms	  kommuns	  avfallshantering	  
Det	  första	  som	  kan	  konstateras	  gällande	  Stockholms	  kommuns	  avfallshantering	  är	  att	  
insamlingen	  av	  materialet	  som	  lyder	  under	  producentansvar	  sköts	  på	  ett	  sätt	  som	  
kräver	  mycket	  administrativt	  arbete.	  Givetvis	  beror	  detta	  på	  att	  ansvaret	  inte	  ligger	  på	  
kommunen	  utan	  producenterna	  vilket	  gör	  att	  uppgifter	  måste	  skickas	  mellan	  dem,	  
istället	  för	  att	  hanteras	  internt.	  Samarbetet	  verkar	  visserligen	  fungera	  bra	  då	  en	  del	  
beslut,	  såsom	  antal	  återvinningsstationer,	  görs	  i	  samråd	  men	  det	  administrativa	  arbetet	  
hade	  kunnat	  förbättras	  om	  informationen	  inte	  behövt	  gå	  omvägar.	  Det	  skulle	  spara	  både	  
tid	  och	  pengar.	  	  	  
	  
Förutom	  att	  det	  administrativa	  arbetet	  blir	  krångligt	  är	  det	  också	  svårare	  att	  
implementera	  lösningar	  som	  gynnar	  sortering.	  Ett	  exempel	  är	  att	  soptunnor	  med	  
enklare	  sorteringsmöjligheter	  vore	  önskvärt	  på	  stora	  gågator	  i	  innerstaden.	  Ifall	  detta	  
ska	  vara	  möjligt	  i	  dagsläget	  måste	  FTI:s	  entreprenörer	  sköta	  hämtningen	  av	  det	  
sorterade	  avfallet,	  medan	  motsvarande	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  ska	  hämtas	  av	  kommunens	  
entreprenörer.	  Hade	  kommunen	  stått	  för	  hämtning	  av	  både	  det	  sorterade	  materialet	  och	  
resterande	  sopor	  hade	  en	  sådan	  lösning	  inte	  varit	  lika	  komplicerad	  att	  uppnå.	  	  
	  
Fastighetsnära	  insamling	  är	  också	  svårare	  att	  åstadkomma.	  Det	  kräver	  ett	  eget	  
initiativtagande	  från	  kommunen	  vilket	  kan	  kännas	  krångligt	  och	  onödigt	  när	  man	  redan	  
har	  ett	  system	  som	  sköts	  av	  utomstående.	  Många	  kommuner	  har	  dock	  tagit	  
återvinningshanteringen	  i	  egna	  händer	  och	  infört	  egna	  system	  skiljt	  från	  FTI:s.	  I	  
dagsläget	  är	  det	  dock	  svårt	  för	  Stockholms	  kommun	  att	  göra	  något	  då	  beslutet	  om	  
ansvaret	  ska	  flyttas	  till	  kommunen	  eller	  inte	  har	  dröjt	  vilket	  gett	  ett	  avvaktande	  läge.	  	  
	  
Det	  finns	  givetvis	  andra	  aspekter	  av	  kommunens	  ansvar	  för	  producentansvarsavfallet.	  
En	  del	  kommuner	  tillämpar	  inte	  producentansvarsförordningen	  rakt	  av	  vad	  gäller	  
hanteringen	  av	  insamlat	  material.	  Enligt	  producentansvarsförordningen	  ska	  materialet	  
hanteras	  av	  materialbolagen	  vilka	  säljer	  materialet	  efter	  återvinning.	  Många	  privata	  
återvinningsföretag	  följer	  detta	  men	  det	  finns	  kommuner	  som	  tolkar	  förordningen	  
annorlunda	  och	  ser	  sig	  själva	  som	  producenter	  och	  därmed	  sköter	  återvinningen	  och	  
försäljningen	  på	  eget	  ansvar.	  Kommunen	  har	  ju	  givetvis	  även	  de	  ett	  egenintresse	  av	  
materialet	  som	  kan	  bidra	  till	  ekonomiska	  och	  konkurrensmässiga	  fördelar	  gentemot	  de	  
privata	  återvinningsföretagen.	  (Återvinningsindustrierna, u.d. b)	  
	  

5.2	  Avfallsmängder	  
Avfall	  bortsett	  från	  det	  avfall	  som	  omfattas	  av	  producentansvaret	  har	  kommunen	  dock	  
ansvar	  för.	  Om	  man	  ser	  till	  EU:s	  avfallshierarki	  ser	  man	  tydligt	  i	  Figur	  2	  att	  man	  lyckats	  
med	  att	  minska	  den	  totala	  mängden	  avfall,	  vilket	  är	  det	  första	  steget	  av	  trappan,	  se	  Figur	  
1.	  Detta	  kan	  delvis	  bero	  på	  producenternas	  förmåga	  att	  producera	  materialsnålt	  men	  
kommunen	  kan	  även	  haft	  inverkan	  genom	  att	  informera	  konsumenterna.	  
Förhoppningen	  är	  att	  avfallsmängderna	  ska	  fortsätta	  minska.	  
	  
Ett	  annat	  sätt	  som	  kommunen	  kan	  inverkat	  på	  avfallsmängderna	  är	  genom	  att	  införa	  
vikttaxa	  på	  en-‐	  och	  tvåfamiljshus.	  Eftersom	  det	  kostar	  för	  hushållen	  att	  slänga	  mer	  kan	  
detta	  leda	  till	  att	  mer	  eftertanke	  sker	  innan	  saker	  slängs.	  Detta	  kan	  även	  göra	  att	  sådant	  
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som	  väger	  mer,	  exempelvis	  glas,	  känns	  värt	  att	  källsortera	  för	  att	  minska	  kostnaderna	  
för	  hushållsavfallet.	  Om	  väl	  en	  fraktion	  börjar	  sorteras	  ut	  kan	  det	  tänkas	  att	  det	  inte	  
känns	  lika	  jobbigt	  att	  fortsätta	  med	  övriga	  fraktioner	  vilket	  främjar	  
sorteringsvilligheten.	  
	  
Även	  vad	  gäller	  matavfall	  finns	  gynnande	  aspekter	  för	  hushållen.	  Vid	  utsortering	  av	  
matavfall	  hamnar	  mindre	  vikt	  i	  vanliga	  hushållssopornas	  kärl,	  vilket	  redan	  där	  gör	  att	  
man	  minskar	  kostnaderna.	  Men	  under	  2013	  fick	  man	  förutom	  det	  även	  rabatt	  på	  
sophämtningsavgiften	  vilket	  gjorde	  det	  ännu	  mer	  ekonomiskt	  lönsamt	  att	  sortera	  ut	  
matavfall.	  Att	  så	  få	  som	  bara	  lite	  drygt	  7	  %	  sorterar	  ut	  matavfall	  handlar	  antagligen	  mest	  
om	  brist	  på	  kunskap	  om	  hushållens	  möjligheter.	  En	  stor	  del	  av	  allt	  matavfall	  som	  slängs	  
görs	  så	  i	  onödan.	  Genom	  att	  sortera	  ut	  matavfall	  skulle	  detta	  onödiga	  slängande	  
åtminstone	  gå	  till	  nytta.	  
	  
Vid	  granskning	  av	  insamlingen	  av	  återvinningsbart	  material	  kan	  konstateras	  att	  
Stockholms	  kommun	  ligger	  under	  snittet	  för	  landet	  på	  samtliga	  fraktioner	  förutom	  glas	  
enligt	  Figur	  4-‐8.	  Insamlingen	  av	  materialen	  verkar	  gå	  stadigt	  uppåt,	  förutom	  för	  metall	  
som	  haft	  lite	  svängningar	  och	  tidningar	  som	  minskat.	  Vid	  jämförelse	  av	  förekomsten	  av	  
papper	  i	  säck-‐	  och	  kärlavfallen	  i	  Figur	  3	  verkar	  det	  som	  att	  förekomsten	  av	  tidningar	  
överhuvudtaget	  minskat	  då	  mer	  information	  övergår	  till	  digitalt	  format.	  Detta	  ses	  som	  
en	  positiv	  utveckling	  då	  detta	  minskar	  utvinnandet	  av	  material	  till	  tidningspapper.	  
	  
Anledningen	  till	  att	  glas	  är	  den	  enda	  fraktionen	  som	  ligger	  över	  landets	  snitt	  kan	  bero	  på	  
vikttaxan,	  men	  insamlingen	  av	  glas	  har	  legat	  högt	  under	  lång	  tid.	  Troligtvis	  kan	  vikttaxan	  
sett	  till	  att	  öka	  glasinsamlingen	  ytterligare	  men	  det	  kan	  även	  vara	  så	  att	  invånarna	  i	  
Stockholms	  kommun	  fått	  en	  god	  rutin	  på	  detta	  redan	  innan.	  Något	  som	  inte	  verkar	  vara	  
lika	  inkluderat	  i	  invånarnas	  sorteringsvanor	  är	  plast,	  papper	  och	  metall,	  insamlingen	  av	  
dessa	  fraktioner	  är	  markant	  sämre	  än	  snittet	  i	  landet.	  En	  minskning	  av	  andel	  metall	  men	  
ökning	  av	  plast	  i	  säck-‐	  och	  kärlavfallen	  tyder	  på	  att	  förpackningarna	  troligtvis	  görs	  i	  
större	  utsträckning	  i	  plast	  än	  i	  metall	  numera.	  Det	  förklarar	  dock	  inte	  varför	  dessa	  
material	  inte	  sorteras	  ut	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  som	  resten	  av	  landet.	  Kanske	  beror	  
detta	  på	  att	  dessa	  material	  ofta	  innehållit	  mat	  vilket	  kräver	  lätt	  rengöring	  för	  att	  sortera	  
ut	  vilket	  blir	  besvärligt	  och	  därmed	  slängs	  bland	  hushållssoporna	  istället.	  
	  
Återvinningsgraden	  kan	  likväl	  ha	  påverkat	  ifall	  vissa	  fraktioner	  mäktats	  att	  sorteras	  ut	  
eller	  inte.	  Betraktar	  man	  andelen	  plast	  av	  det	  insamlade	  som	  kan	  återvinnas	  i	  Tabell	  1	  
kan	  26,90	  %	  tyckas	  för	  lågt	  och	  därmed	  känns	  sorteringen	  av	  plast	  onödig	  helt	  och	  
hållet.	  Men	  om	  man	  vet	  att	  det	  krävs	  1	  liter	  olja	  för	  att	  framställa	  1kg	  plast	  kanske	  man	  
skulle	  tänka	  om (Återvinningsindustrierna, u.d. a).	  Då	  förstår	  man	  att	  det	  sparas	  både	  
energi,	  koldioxidutsläpp	  och	  resurser	  om	  man	  sorterar	  ut	  plast	  för	  återvinning.	  	  
	  
Den	  bästa	  återvinningsgraden	  har	  glas	  med	  hela	  88,20%	  enligt	  Tabell	  1.	  Kanske	  kan	  det	  
bidra	  till	  att	  invånarna	  i	  Stockholms	  kommun	  är	  duktiga	  på	  att	  sortera	  ut	  glas,	  när	  de	  vet	  
att	  det	  blir	  väl	  omhändertaget	  och	  mycket	  av	  det	  de	  sorterar	  ut	  kan	  återgå	  i	  kretsloppet	  
känns	  det	  mer	  meningsfullt.	  Att	  kartong/papper	  har	  en	  återvinningsgrad	  på	  75,60%	  
enligt	  Tabell	  1	  verkar	  dock	  inte	  göra	  lika	  stor	  skillnad.	  Inte	  heller	  verkar	  det	  spela	  någon	  
större	  roll	  att	  69	  %	  av	  den	  insamlade	  mängden	  metaller	  kan	  återföras	  i	  kretsloppet.	  
Kanske	  är	  det	  mer	  allmänt	  känt	  att	  glas	  har	  en	  hög	  återvinningsgrad,	  vilket	  då	  kanske	  
inte	  är	  lika	  känt	  för	  papp	  eller	  metall.	  
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5.3	  Avfallstransporterna	  
Ett	  annat	  område	  med	  förbättringspotential	  är	  avfallstransporterna.	  För	  att	  skapa	  ett	  
mer	  cykliskt	  flöde	  är	  det	  nödvändigt	  att	  fasa	  ut	  de	  fossila	  bränslena	  och	  öka	  
användandet	  av	  biogas.	  Vid	  insamlingen	  av	  matavfall	  används	  diesel	  i	  större	  
utsträckning	  än	  fordonsgas	  och	  vid	  insamlingen	  av	  säck	  och	  kärlavfall	  står	  fordonsgasen	  
och	  dieseln	  för	  nästan	  lika	  stor	  sträcka.	  Troligtvis	  pågår	  en	  utfasningsperiod	  med	  
omställning	  till	  fordonsgasbilar	  vilket	  gör	  att	  detta	  kommer	  ordnas	  inom	  en	  snar	  
framtid.	  Bristen	  på	  biogas	  kan	  dock	  göra	  övergången	  till	  fordonsgasbilar	  långsammare	  
än	  önskat.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  förstå	  att	  insamlingen	  av	  matavfall	  kan	  göra	  skillnad	  
för	  detta	  och	  således	  påverka	  energiförbrukningen	  och	  koldioxidutsläppen	  på	  kort	  sikt	  
likväl	  som	  lång	  sikt.	  

5.4	  Material-‐	  och	  energianalys	  
Enligt	  Figur	  11-‐13	  är	  det	  tydligt	  att	  den	  energivinst	  som	  görs	  vid	  enbart	  förbränning	  är	  
högre	  än	  vad	  vi	  får	  ut	  idag	  och	  vid	  fullständig	  källsortering.	  Vad	  som	  dock	  inte	  är	  
medräknat	  i	  den	  energikalkylen	  är	  att	  man	  sparar	  energi	  om	  man	  tillverkar	  en	  produkt	  
av	  återvunnet	  material.	  När	  man	  betraktar	  Tabell	  4	  kan	  det	  enkelt	  konstateras	  att	  
energin	  som	  sparas	  vid	  återvinning	  adderat	  med	  energin	  som	  fås	  i	  form	  av	  biogas	  och	  
vid	  förbränning	  är	  högre	  än	  energin	  man	  får	  ut	  vid	  enbart	  förbränning,	  både	  idag	  och	  vid	  
fullständig	  källsortering.	  Detta	  gör	  att	  även	  om	  man	  inte	  får	  ut	  lika	  mycket	  energi	  blir	  
ändå	  den	  totala	  energivinsten	  högre	  vid	  återvinning	  då	  mindre	  energi	  från	  övriga	  
energikällor	  behöver	  utnyttjas.	  	  
	  
Den	  totala	  energin	  som	  sparas	  och	  utvinns	  idag	  motsvarar	  1058kWh	  per	  person	  och	  år,	  
enligt	  Tabell	  4	  och	  Figur	  12.	  Den	  potentiella	  energin	  som	  går	  att	  utvinna	  och	  spara	  
motsvarar	  1114kWh	  per	  person	  och	  år	  och	  är	  alltså	  marginellt	  högre,	  enligt	  Tabell	  4	  och	  
Figur	  13.	  Viktigt	  att	  inse	  är	  att	  även	  om	  man	  energimässigt	  inte	  har	  så	  mycket	  att	  tjäna	  
på	  fullständig	  källsortering	  ligger	  den	  största	  fördelen	  i	  materialvinsten.	  Det	  är	  dock	  
viktigt	  att	  förstå	  att	  en	  fullständig	  källsortering	  aldrig	  kommer	  uppnås,	  men	  i	  Figur	  13	  
kan	  man	  se	  vilken	  potential	  som	  finns.	  Om	  varje	  invånare	  i	  Stockholms	  kommun	  skulle	  
se	  vilken	  skillnad	  deras	  källsortering	  har	  potential	  att	  ge	  skulle	  man	  nog	  anstränga	  sig	  
mer.	  Det	  bottnar	  givetvis	  delvis	  i	  att	  man	  godtagit	  prioriteringsordningen	  i	  
avfallshierarkin	  om	  att	  material	  är	  viktigare	  att	  återvinna	  än	  energi.	  	  
	  
Återvinningens	  ytterligare	  bidrag	  till	  en	  hållbar	  utveckling	  är	  att	  det	  minskar	  
koldioxidutsläppen.	  (Återvinningsindustrierna, u.d. a)	  Då	  koldioxidutsläpp	  är	  en	  stark	  
bidragande	  orsak	  till	  växthuseffekten	  som	  påverkar	  klimatet	  är	  all	  minskning	  av	  
koldioxid	  en	  vinst. (WWF, 2014)	  Minskningen	  av	  koldioxidutsläpp	  är	  också	  relativt	  stor,	  
exempelvis	  sparar	  man	  sparar	  tio	  ton	  koldioxidutsläpp	  per	  ton	  aluminium	  som	  
återvinns.	  Detta	  beror	  troligtvis	  på	  att	  det	  krävs	  mycket	  energi	  för	  framställning	  av	  
materialen.	  Då	  energisektorn	  motsvarar	  det	  största	  bidraget	  med	  koldioxidutsläpp	  bör	  
således	  energibesparingen	  som	  görs	  vid	  återvinning	  därför	  bidra	  till	  minskning	  av	  
koldioxidutsläpp	  och	  därmed	  också	  en	  hållbar	  utveckling (WWF, 2014).	  	  
	  
Transporter	  ingår	  även	  i	  de	  energiförluster	  som	  sker	  vid	  insamlingen	  av	  
hushållsavfallet.	  Oavsett	  om	  man	  inräknar	  energi	  vid	  transporter	  är	  det	  lönsamt	  att	  
materialåtervinna.	  Den	  totala	  energin	  som	  går	  åt	  för	  transporter	  för	  insamling	  av	  
hushållsavfallet	  idag	  motsvarade	  inte	  ens	  20kWh	  vilket	  kan	  anses	  litet	  i	  sammanhanget.	  
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Bara	  vid	  materialsortering	  idag	  kan	  det	  konstateras	  att	  330kWh	  sparas	  och	  då	  
motsvarar	  den	  förlorade	  transportenergin	  inte	  ens	  10	  %	  av	  den	  sparade	  energin.	  	  
	  
Även	  om	  transporterna	  skulle	  öka	  vid	  en	  fastighetsnära	  lösning	  kan	  man	  fortfarande	  
motivera	  materialåtervinning	  med	  stöd	  av	  avfallshierarkin.	  En	  fastighetsnära	  insamling	  
bör	  därför	  eftersträvas	  för	  att	  öka	  insamlingen.	  

5.5	  Förbättring	  av	  avfallsinsamlingen	  
Även	  om	  uppgifterna	  om	  invånarna	  i	  Stockholms	  kommuns	  åsikter	  och	  attityder	  kring	  
avfall	  är	  några	  år	  gamla	  kan	  det	  antas	  att	  inga	  större	  förändringar	  skett	  på	  senare	  tid.	  Att	  
det	  bara	  är	  lite	  drygt	  50	  %	  av	  invånarna	  som	  känner	  mycket	  eller	  ganska	  stor	  förtroende	  
för	  att	  deras	  avfall	  tas	  omhand	  och	  återvinns	  på	  ett	  bra	  sätt	  kan	  dock	  förklara	  varför	  
insamlingsmängderna	  i	  Stockholm	  är	  mindre	  än	  i	  övriga	  landet.	  Att	  40	  %	  av	  invånarna	  
inte	  var	  nöjda	  med	  sina	  möjligheter	  att	  lämna	  källsorterat	  avfall	  i	  närheten	  av	  bostaden	  
är	  även	  det	  ett	  tecken	  på	  förbättringspotential	  av	  insamlingssystemet.	  Då	  den	  sociala	  
faktorn	  spelar	  stor	  roll	  för	  huruvida	  ansträngningen	  att	  källsortera	  görs	  eller	  inte	  kan	  
det	  vara	  lönsamt	  att	  implementera	  ett	  system	  som	  slår	  ut	  den	  sociala	  faktorn.	  Man	  ska	  
alltså	  försöka	  skapa	  ett	  system	  där	  individen	  inte	  spelar	  så	  stor	  roll	  för	  utfallet,	  det	  vill	  
säga	  ett	  system	  som	  är	  så	  enkelt	  och	  lätt	  att	  hålla	  sig	  till	  att	  det	  nästan	  inte	  går	  att	  göra	  
på	  något	  annat	  sätt.	  
	  
Det	  enklaste	  sättet	  att	  förbättra	  avfallssystemet	  vore	  om	  hushållen	  hade	  möjlighet	  att	  
lämna	  säck-‐	  och	  kärlavfall,	  matavfall	  samt	  producentansvarsavfall	  på	  samma	  plats.	  Det	  
blir	  både	  enklare	  för	  hushållen	  och	  för	  de	  som	  samlar	  in	  avfallet.	  Bäst	  vore	  då	  att	  ha	  
denna	  plats	  vid	  bostaden,	  det	  vill	  säga	  fastighetsnära	  insamling.	  Vid	  införande	  av	  
fastighetsnära	  insamling	  i	  Stockholms	  kommun	  måste	  samtliga	  aspekter	  vägas	  mot	  
varandra.	  Vad	  gäller	  etablerbarheten	  finns	  det	  många	  problem	  som	  kan	  uppstå	  på	  grund	  
av	  bostadsbristen	  i	  Stockholm	  eftersom	  tillgängligheten	  av	  utrymme	  är	  begränsat.	  Av	  
estetiska	  skäl	  är	  det	  heller	  inte	  alltid	  önskvärt	  med	  uppsamlingskärl	  utanför	  
flerbostadshuset.	  Detta	  gör	  att	  det	  vore	  en	  fördel	  att	  implementera	  en	  lösning	  som	  
innebär	  så	  små	  förändringar	  som	  möjligt	  på	  det	  redan	  existerande	  systemet.	  	  
	  
En	  lösning	  som	  Eskilstunas	  med	  optisk	  färgsortering	  hade	  kunnat	  tänkas	  lämplig	  för	  
Stockholm	  då	  inga	  större	  förändringar	  från	  dagens	  insamlingssystem	  hade	  behövts.	  
Eftersom	  invånarna	  i	  Stockholms	  kommun	  inte	  verkar	  ha	  några	  problem	  med	  att	  sortera	  
ut	  glas	  i	  dagsläget	  skulle	  det	  faktum	  att	  det	  inte	  går	  att	  göra	  det	  med	  optisk	  färgsortering	  
troligen	  inte	  sänka	  bedömningen	  ur	  ett	  användarperspektiv.	  Den	  största	  nackdelen	  är	  
dock	  att	  mängden	  insamlat	  material	  inte	  verkat	  öka	  märkvärdigt	  och	  då	  förhoppningen	  
är	  att	  få	  in	  mer	  material	  hade	  större	  resultat	  önskats.	  
	  
Fyrfackskärl	  för	  villor	  har	  däremot	  gett	  goda	  resultat	  på	  insamlingsmängderna.	  Detta	  
system	  måste	  dock	  kompletteras	  med	  insamling	  i	  separata	  kärl	  för	  flerbostadshus.	  Ett	  
bra	  tillvägagångssätt	  vore	  att	  börja	  med	  implementeringen	  hos	  villorna	  och	  sedan	  
gradvis	  införa	  separata	  kärl	  för	  flerbostadshusen.	  Innerstaden	  anses	  största	  
problemområdet	  och	  bör	  därför	  implementera	  separata	  kärl	  sist.	  Då	  är	  det	  lättare	  att	  
upptäcka	  problem	  eller	  bra	  lösningar	  för	  de	  områden	  som	  är	  svåra	  och	  använda	  
lärdomarna	  till	  de	  svåraste	  områdena.	  	  
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Kostnaderna	  för	  optisk	  sortering	  mot	  fyrfackskärl	  har	  inte	  kunnat	  jämföras	  helt	  men	  det	  
kan	  konstateras	  att	  stora	  investeringar	  krävs	  för	  båda	  systemen.	  De	  ekonomiska	  
kostnader	  som	  uppstår	  vid	  investeringen	  hade	  kunnat	  återbetalas	  på	  lång	  sikt	  om	  man	  
ser	  till	  värdet	  i	  återvinningsmaterialet	  men	  reglerna	  kring	  försäljningen	  verkar	  tolkas	  
olika	  utifrån	  återvinningsföretagen	  och	  andra	  kommuner.	  Det	  är	  alltså	  inte	  helt	  
självklart	  att	  kommunen	  kommer	  tjäna	  på	  investeringen	  vilket	  gör	  att	  lösningen	  sänks	  
ur	  ett	  ekonomiskt	  hållbarhetsperspektiv.	  Detta	  skulle	  dock	  kunna	  regleras	  genom	  
taxering	  men	  detta	  skulle	  antagligen	  minska	  kundnöjdheten	  och	  inställningen	  till	  
systemet,	  speciellt	  om	  kostnaderna	  blir	  mycket	  högre	  än	  de	  idag.	  	  
	  
Det	  finns	  många	  andra	  aspekter	  att	  betrakta	  vid	  införande	  av	  fastighetsnära	  system	  men	  
vid	  jämförelse	  av	  färgsortering	  i	  påsar	  mot	  fyrfackskärl	  och	  separata	  kärl	  är	  det	  ändå	  
fler	  fördelar	  med	  det	  sistnämnda.	  Det	  som	  väger	  tyngst	  är	  att	  den	  sociala	  och	  ekologiska	  
hållbarheten	  förbättras	  och	  därmed	  bör	  införing	  av	  fastighetsnära	  insamling	  med	  
fyrfackskärl	  och	  separata	  kärl	  prioriteras.	  

5.6	  Felkällor	  
Beräkningarna	  som	  gjorts	  innehåller	  antaganden	  vilka	  kan	  ha	  varit	  felaktiga.	  Detta	  
bidrar	  därmed	  till	  att	  resultaten	  som	  presenterats	  inte	  stämmer	  helt	  överens	  med	  
verkligheten.	  Dessa	  felkällor	  kommer	  därför	  diskuteras.	  
	  
I	  vissa	  fall	  där	  insamlad	  data	  motsvarade	  en	  sammanslagning	  av	  två	  kategorier	  antogs	  
en	  50/50-‐fördelning.	  Detta	  gjordes	  för	  fördelningen	  av	  stål	  och	  aluminium	  i	  metall,	  
pappersförpackningar	  och	  tidningspapper	  i	  papper,	  biogas	  och	  naturgas	  i	  fordonsgas	  
samt	  för	  fordonsgas	  och	  diesel	  för	  körsträckorna	  vid	  insamling	  av	  pappers-‐,	  metall-‐	  och	  
plastförpackningar.	  Anledningen	  till	  detta	  var	  att	  utslaget	  inte	  skulle	  ske	  åt	  något	  
speciellt	  håll	  utan	  representera	  medelvärdet	  för	  dessa.	  Detta	  behövdes	  då	  de	  verkliga	  
fördelningarna	  var	  okända.	  
	  
Brist	  på	  uppdatering	  av	  data	  gör	  att	  antaganden	  om	  säck-‐	  och	  kärlavfallets	  
sammansättning	  samt	  återvinningsgrad	  fått	  göras	  efter	  den	  senast	  tillgängliga	  
informationen.	  Detta	  innebär	  att	  sammansättningen	  och	  återvinningsgraden	  kan	  ha	  
ändrats	  vilken	  i	  så	  fall	  gett	  felaktigheter	  hos	  materielmängder	  och	  således	  
energimängder.	  	  	  
	  
Samtliga	  energi-‐	  och	  materielmängder	  som	  beräknats	  motsvarar	  de	  maximalt	  möjliga.	  
Detta	  innebär	  att	  resultaten	  inte	  är	  exakta	  utan	  enbart	  vill	  visa	  på	  en	  tendens.	  Eftersom	  
de	  tre	  material-‐	  och	  energianalyserna	  beräknats	  utifrån	  samma	  förhållanden	  bör	  dock	  
jämförandet	  emellan	  dem	  vara	  i	  rätt	  storleksordning.	  Vid	  jämförande	  av	  energivinst	  och	  
energibesparing	  vid	  återvinning	  mot	  enbart	  förbränning	  kan	  felaktiga	  antaganden	  göra	  
att	  återvinningen	  framställs	  mer	  fördelaktig	  än	  den	  verkligen	  är.	  Med	  en	  differens	  på	  
ungefär	  200kWh	  så	  borde	  det	  dock	  inte	  skilja	  så	  mycket	  att	  återvinningen	  i	  slutändan	  
inte	  skulle	  vara	  energimässigt	  lönsam.	  	  	  	  
	  
Då	  energiförlusten	  vid	  insamling	  av	  papper-‐,	  plast-‐	  och	  metallförpackningar	  var	  så	  pass	  
låg	  gjordes	  bedömningen	  att	  om	  glas	  och	  tidningsinsamlingen	  var	  i	  samma	  
storleksordning	  skulle	  detta	  inte	  ge	  något	  större	  utslag.	  Därför	  gjordes	  ingen	  hänsyn	  till	  
dessa	  vid	  beräkning	  av	  energiförluster	  vid	  transporter.	  Förutom	  detta	  utfördes	  inga	  
beräkningar	  på	  energiförluster	  vid	  rengöring	  av	  förpackningar	  eller	  hushållens	  
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transporter	  till	  återvinningsstationerna.	  Dessa	  faktorer	  ansågs	  alltför	  varierande	  från	  
hushåll	  till	  hushåll	  och	  kunde	  inte	  fås	  genom	  någon	  lämplig	  approximation.	  Därför	  
lämnades	  de	  helt	  utanför	  studien.	  	  
	  
Energivinster	  som	  beräknats	  baserades	  på	  bränslenas	  energiinnehåll.	  Värmevärdet	  för	  
säck-‐	  och	  kärlavfallet	  vid	  förbränning	  varierar	  vilket	  gör	  att	  energiinnehållet	  även	  gör	  
det.	  Detta	  är	  också	  beroende	  av	  verksamhetsavfallet	  som	  tillförs,	  något	  som	  också	  
påverkar	  huruvida	  det	  anses	  rimligt	  att	  använda	  värmevärdet	  2,7kWh/kg	  då	  det	  utan	  
verksamhetsavfallet	  kunnat	  bli	  något	  annat.	  De	  energimängder	  som	  fåtts	  fram	  för	  övriga	  
beräkningar	  utgår	  ifrån	  energiinnehållet	  i	  dessa	  ämnen	  och	  motsvarar	  inte	  energin	  som	  
går	  att	  få	  ut	  i	  verkligheten.	  Genom	  att	  inte	  ta	  hänsyn	  till	  verkningsgrad	  för	  dessa	  
energiutvinningar	  kan	  dock	  dessa	  värden	  ändå	  jämföras	  med	  varandra.	  	   	  
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6. Slutsats	  
Slutsatsen	  av	  rapporten	  är	  att	  avfallshantering	  bör	  förenklas	  för	  bättre	  
insamlingsresultat.	  Energivinsten	  blir	  större	  vid	  enbart	  förbränning,	  men	  om	  man	  
räknar	  med	  energibesparing	  och	  energivinst	  sammantaget	  ger	  både	  sorteringen	  idag	  
och	  fullständig	  källsortering	  större	  energimängd.	  Materialvinsten	  som	  görs	  vid	  
fullständig	  källsortering	  är	  ett	  mål	  att	  sträva	  efter	  och	  ansträngningar	  för	  att	  uppnå	  
detta	  bör	  göras.	  Den	  bästa	  lösningen	  för	  att	  förbättra	  insamlad	  mängd	  matavfall,	  
förpackningar	  och	  tidningar	  samt	  kundnöjdheten	  vore	  att	  införa	  fastighetsnära	  
insamling.	  Av	  systemen	  som	  finns	  för	  fastighetsnära	  insamling	  vore	  fyrfackskärl	  för	  
villor	  samt	  separata	  kärl	  för	  flerbostadshus	  det	  bästa	  alternativet.	  	  	  
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7. Tack	  till	  
-‐ Fredrik	  Lindahl	  på	  Hans	  Andersson	  Recycling	  i	  Lunda	  för	  ett	  intressant	  

studiebesök	  på	  er	  sorteringsanläggning.	  Tack	  även	  för	  svar	  på	  frågor	  och	  hjälp	  
med	  tips	  på	  bra	  möjliga	  kontakter.	  

-‐ Helene	  Personne	  på	  avfallsavdelningen	  på	  trafikkontoret	  för	  Stockholms	  
kommun	  för	  all	  hjälp	  med	  kontakter,	  svar	  på	  frågor	  om	  avfallshanteringen	  i	  
Stockholm,	  tips	  på	  var	  bra	  information	  finns	  och	  rapporter	  med	  utredningar	  om	  
fastighetsnära	  insamling.	  	  

-‐ Nils	  Lundkvist,	  teknisk	  strateg	  på	  avfallsavdelningen	  på	  trafikkontoret	  för	  
Stockholms	  kommun	  för	  svar	  på	  alla	  frågor	  om	  Högdalenverket	  och	  allmänna	  
funderingar.	  

-‐ Per	  Gunnarsson,	  driftchef	  på	  Förpacknings-‐	  och	  tidningsinsamlingen	  för	  statistik	  
och	  svar	  på	  frågor	  om	  återvinningsstationer	  och	  insamlingen	  från	  dem.	  

-‐ Kari	  Wigart,	  teknisk	  utredare	  på	  trafikkontoret	  för	  Stockholms	  kommun	  för	  
statistik	  och	  svar	  på	  frågor	  om	  transporter	  för	  säck-‐	  och	  kärlavfall	  samt	  matavfall.	  	  

-‐ Johanna	  Nilsson,	  teknisk	  utredare	  på	  trafikkontoret	  för	  Stockholms	  kommun	  för	  
svar	  på	  frågor	  om	  matavfallet.	  	  

-‐ Reiner	  Schulz,	  projekt	  och	  utredningsingenjör	  för	  återvinning	  på	  Eskilstuna	  Miljö	  
och	  Energi	  för	  svar	  på	  frågor	  och	  delgivande	  av	  deras	  erfarenheter	  av	  
fastighetsnära	  insamling.	  

	  
Arbetet	  hade	  inte	  varit	  möjligt	  utan	  er	  hjälp!	  	  
	  
Vill	  även	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  handledare	  Daniel	  Franzén	  för	  ett	  motiverande,	  
hjälpsamt	  och	  inspirerande	  bemötande!	  	  
	   	  



	   33	  

8. Referenser	  
Avfall	  Sverige.	  (u.d.).	  Avfall	  Sverige.	  Hämtat	  från	  www.avfallsverige.se:	  
http://www.avfallsverige.se/utredningen/	  den	  16	  Maj	  2014	  	  
	  
Avfall	  Sverige.	  (2012).	  Hushållsavfall	  i	  siffror	  -‐	  kommun-‐	  och	  länsstatistik.	  Malmö:	  Avfall	  
Sverige.	  
	  
Avfall	  Sverige.	  (2014a).	  Införande	  av	  system	  för	  fastighetsnära	  insamling	  av	  
förpackningar	  och	  returpapper.	  Malmö:	  Avfall	  Sverige.	  
	  
Biogasportalen.	  (u.d.	  a).	  Biogasportalen.	  Hämtat	  från	  www.biogasportalen.se:	  
http://biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Energiinnehall	  den	  
15	  Maj	  2014	  	  
	  
Biogasportalen.	  (u.d.	  b).	  Biogasportalen.	  Hämtat	  från	  www.biogasportalen.se:	  
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Produktion/Substrat	  den	  17	  
Maj	  2014	  	  
	  
Biogasportalen.	  (u.d.	  c).	  Biogasportalen.	  Hämtat	  från	  www.biogasportalen.se:	  
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Produktion/Forbehandling	  
den	  17	  Maj	  2014	  	  
	  
Biogasportalen.	  (u.d.	  d).	  Biogasportalen.	  Hämtat	  från	  www.biogasportalen.se:	  
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Produktion/Uppgradering	  
den	  17	  Maj	  2014	  	  
	  
Blom,	  A.	  (den	  19	  Februari	  2014a).	  Avfall	  Sverige.	  Hämtat	  från	  Avfall	  Sverige:	  
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/biologisk-‐aatervinning/insamling-‐av-‐
matavfall/	  den	  13	  Maj	  2014	  	  
	  
Blom,	  A.	  (den	  19	  Februari	  2014b).	  Avfall	  Sverige.	  Hämtat	  från	  Avfall	  Sverige:	  
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/biologisk-‐aatervinning/insamling-‐av-‐
matavfall/	  den	  12	  Maj	  2014	  	  
FTI	  AB.	  (den	  28	  Februari	  2014).	  FTI	  AB.	  Hämtat	  från	  www.ftiab.se:	  
http://www.ftiab.se/179.html	  den	  17	  Maj	  2014	  	  
	  
FTI	  AB.	  (u.d.	  a).	  FTI	  AB.	  Hämtat	  från	  ftiab.se:	  http://www.ftiab.se/215.html	  den	  12	  Maj	  
2014	  	  
	  
FTI	  AB.	  (u.d.	  b).	  FTI	  AB.	  Hämtat	  från	  www.ftiab.se:	  http://www.ftiab.se/180.html	  den	  19	  
Maj	  2014	  	  
	  
Gunnarsson,	  P.	  (den	  8	  Maj	  2014).	  Chef	  Drift,	  Förpacknings	  och	  tidningsinsamlingen.	  (J.	  
Fredheim,	  Intervjuare)	  
	  
Hämta	  Avfall.	  (den	  26	  Augusti	  2009a).	  Hämta	  Avfall.	  Hämtat	  från	  
www.hamtaavfall.ivl.se:	  
http://hamtaavfall.ivl.se/fakta/vadarhushallsavfall.4.3d9ff17111f6fef70e9800048213.h
tml	  den	  14	  Maj	  2014	  	  



	   34	  

	  
Hämta	  Avfall.	  (den	  26	  Augusti	  2009b).	  Hämta	  Avfall.	  Hämtat	  från	  hamtaavfall.ivl.se:	  
http://hamtaavfall.ivl.se/ominsamlingssystem/avfallskarl.4.3d9ff17111f6fef70e980004
8529.html	  den	  15	  Maj	  2014	  	  
	  
Hämta	  Avfall.	  (den	  26	  Augusti	  2009c).	  Hämta	  Avfall.	  Hämtat	  från	  hamtaavfall.ivl.se:	  
http://hamtaavfall.ivl.se/ominsamlingssystem/avfallskarl/sackar.4.3d9ff17111f6fef70e
9800048574.html	  den	  15	  Maj	  2014	  	  
	  
Hämta	  Avfall.	  (den	  26	  Augusti	  2009d).	  Hämta	  Avfall.	  Hämtat	  från	  hamtaavfall.ivl.se:	  
http://hamtaavfall.ivl.se/ominsamlingssystem/varianteravinsamlingssystem/omsopsu
gar.4.3d9ff17111f6fef70e9800048606.html	  den	  15	  Maj	  2014	  	  
	  
Hämta	  Avfall.	  (den	  26	  Augusti	  2009e).	  Hämta	  Avfall.	  Hämtat	  från	  hamtaavfall.ivl.se:	  
http://hamtaavfall.ivl.se/ominsamlingssystem/varianteravinsamlingssystem/omunderj
ordsbehallaremarkbehallare.4.3d9ff17111f6fef70e9800050643.html	  den	  15	  Maj	  2014	  	  
	  
Hämta	  Avfall.	  (den	  26	  Augusti	  2009f).	  Hämta	  Avfall.	  Hämtat	  från	  hamtaavfall.ivl.se:	  
http://hamtaavfall.ivl.se/ominsamlingssystem/varianteravinsamlingssystem/ombatesc
ombisystem.4.3d9ff17111f6fef70e9800048597.html	  den	  15	  Maj	  2014	  	  
	  
Karlstads	  kommun.	  (den	  22	  April	  2013).	  Karlstads	  kommun.	  Hämtat	  från	  karlstad.se:	  
http://karlstad.se/miljo-‐och-‐energi/avfall-‐och-‐atervinning/sortera-‐
soporna/kallsortering/vinster-‐med-‐atervinning/	  den	  19	  Maj	  2014	  	  
	  
Kretsloppsnämnden	  Göteborgs	  Stad.	  (2012).	  Fastighetsnära	  insamling	  av	  förpackningar	  
och	  tidningar.	  Göteborg:	  Göteborgs	  Stad.	  
	  
Lindahl,	  F.	  (den	  1	  April	  2014).	  Hans	  Andersson	  Recycling	  AB.	  
	  
Lundkvist,	  N.	  (den	  14	  Maj	  2014).	  Teknisk	  Strateg,	  Stockholms	  kommun.	  (J.	  Fredheim,	  
Intervjuare)	  
Miljöbarometern.	  (den	  9	  Maj	  2014).	  Miljöbarometern	  -‐	  Fakta	  om	  miljö	  i	  Stockholm.	  
Hämtat	  från	  miljobarometern.stockholm.se:	  
http://miljobarometern.stockholm.se/key.asp?mo=9&dm=1&nt=1&tb=2	  den	  15	  Maj	  
2014	  	  
	  
Miljöbarometern.	  (den	  23	  Juni	  2011a).	  Miljöbarometern	  -‐	  Fakta	  om	  miljön	  i	  Stockholm.	  
Hämtat	  från	  miljobarometern.stockholm.se:	  
http://miljobarometern.stockholm.se/key.asp?mo=9&dm=4&nt=6	  den	  19	  Maj	  2014	  	  
	  
Miljöbarometern.	  (den	  23	  Juni	  2011b).	  Miljöbarometern	  -‐	  Fakta	  om	  miljön	  i	  Stockholm.	  
Hämtat	  från	  miljobarometern.stockholm.se:	  
http://miljobarometern.stockholm.se/key.asp?mo=9&dm=4&nt=1	  den	  19	  Maj	  2014	  	  
	  
Miljöbarometern.	  (den	  30	  Maj	  2013).	  Miljöbarometern	  -‐	  Fakta	  om	  miljön	  i	  Stockholm.	  
Hämtat	  från	  miljobarometern.stockholm.se:	  
http://miljobarometern.stockholm.se/key.asp?mo=9&dm=1&nt=3.a&tb=2	  den	  15	  Maj	  
2014	  	  



	   35	  

	  
Naturvårdsverket.	  (2008).	  Hållbara	  hushåll:	  Miljöpolitik	  och	  ekologisk	  hållbarhet	  i	  
vardagen.	  Stockholm:	  Naturvårdsverket.	  
	  
Naturvårdsverket.	  (u.d.).	  Naturvårdsverket.	  Hämtat	  från	  www.naturvardsverket.se:	  
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-‐91-‐620-‐8694-‐
7.pdf	  den	  19	  Maj	  2014	  	  
	  
Nilsson,	  J.	  (den	  15	  Maj	  2014).	  Stockholms	  Stad	  Trafikkontoret.	  (J.	  Fredheim,	  Intervjuare)	  
	  
Nilsson-‐Djerf,	  J.	  (den	  08	  Mars	  2011).	  Avfall	  Sverige.	  Hämtat	  från	  www.avfallsverige.se:	  
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/insamlingsmetode
r/	  den	  14	  Maj	  2014	  	  
	  
Papperskretsen.	  (2014).	  Återvinningsgaranti.	  Hämtat	  från	  Återvinningsgaranti:	  
http://www.atervinningsgaranti.se/atervinningsgaranti/producentansvar	  den	  12	  Maj	  
2014	  	  
	  
Personne,	  H.	  (den	  24	  April	  2014).	  Stockholms	  Stad	  Trafikkontoret.	  (J.	  Fredheim,	  
Intervjuare)	  
	  
Schulz,	  R.	  (den	  16	  Maj	  2014).	  Projekt	  och	  utredningsingenjör,	  Eskilstuna	  Energi	  och	  
Miljö.	  (J.	  Fredheim,	  Intervjuare)	  
	  
Stockholms	  Stad.	  (2014a).	  Sammanställning	  Bränsleförbrukning	  och	  Körsträcka	  2013.	  
Stockholm:	  Stockholms	  Stad.	  
	  
Stockholms	  Stad.	  (den	  15	  Oktober	  2013).	  Stockholms	  Stad.	  Hämtat	  från	  
www.stockholm.se:	  http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-‐och-‐
atervinning/Avfallsplan/Avfallsplanens-‐mal-‐i-‐korthet-‐/	  den	  13	  Maj	  2014	  	  
Stockholms	  Stad.	  (den	  14	  Mars	  2014a).	  Stockholms	  Stad.	  Hämtat	  från	  
www.stockholm.se:	  http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-‐och-‐kartor/	  den	  19	  
Maj	  2014	  	  
	  
Stockholms	  Stad.	  (den	  11	  Mars	  2014b).	  Stockholms	  Stad.	  Hämtat	  från	  
www.stockholm.se:	  http://www.stockholm.se/vikttaxa	  den	  14	  Maj	  2014	  	  
	  
Sverige	  Riksdag.	  (den	  11	  Juni	  1998).	  Sveriges	  Riksdag.	  Hämtat	  från	  www.riksdagen.se:	  
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-‐Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-‐
1998-‐808/#K15	  den	  15	  Maj	  2014	  	  
	  
Trollhättan	  Energi.	  (u.d.).	  Trollhättan	  Energi.	  Hämtat	  från	  www.trollhattanenergi.se:	  
http://www.trollhattanenergi.se/Faq.asp?QuestionId=6	  den	  19	  Maj	  2014	  	  
	  
Uppsala	  Vatten.	  (u.d.).	  Uppsala	  Vatten.	  Hämtat	  från	  www.uppsalavatten.se:	  
http://www.uppsalavatten.se/sv/omoss/Anlaggningar/Avfallsanlaggningar/Biogasanla
ggning/Uppsalas-‐nya-‐gasrening-‐pa-‐biogasanlaggningen-‐vid-‐Kungsangens-‐gard/	  den	  17	  
Maj	  2014	  	  
	  



	   36	  

Vimmerby	  Energi	  och	  Miljö	  AB.	  (2013).	  Utredning	  Insamlingssystem.	  Vimmerby	  Energi	  
och	  Miljö	  AB.	  
	  
WWF.	  (den	  11	  Februari	  2014).	  WWF.	  Hämtat	  från	  www.wwf.se:	  
http://www.wwf.se/vrt-‐arbete/klimat/mnsklig-‐pverkan/1124268-‐mnsklig-‐pverkan-‐
klimat	  den	  19	  Maj	  2014	  	  
	  
WWF.	  (u.d.).	  WWF.	  Hämtat	  från	  www.wwf.se:	  
http://www.wwf.se/source.php/1180414/Elevblad%2016a-‐17b%20Avfall.pdf	  den	  19	  
Maj	  2014	  	  
	  
Återvinningsgaranti.	  (u.d.).	  Återvinningsgaranti.	  Hämtat	  från	  
www.atervinningsgaranti.se:	  
http://www.atervinningsgaranti.se/atervinningsgaranti/om-‐atervinningsgaranti	  den	  
17	  Maj	  2014	  	  
	  
Återvinningsindustrierna.	  (u.d.	  a).	  Återvinningsindustrierna	  -‐	  framtidens	  ledande	  
råvaruleverantör.	  Hämtat	  från	  www.recycling.se:	  
http://www.recycling.se/branschfragor/atervinningens-‐klimatnytta	  den	  19	  Maj	  2014	  
	  	  
Återvinningsindustrierna.	  (u.d.	  b).	  Återvinningsindustrierna	  -‐	  framtidens	  ledande	  
råvaruleverantör.	  Hämtat	  från	  www.recycling.se:	  
http://www.recycling.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=de39051a-‐
c01b-‐4374-‐9514-‐
16399131df39&FileName=Bilaga+1+Fastighetsn%C3%A4ra+insamling.pdf	  den	  19	  Maj	  
2014	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


