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Abstract  

The country of Halland has based its 16 regional environmental goals on the 16 national 

environmental goals. The environmental goal number 15 “A good built environment” state 

that 35 % of the food waste should be treated biologically. Today the Municipality of 

Halmstad in the country sort out 6, 8 % of food waste from restaurants and manufactures. The 

Municipality of Halmstad is therefore far from reaching the regional environmental goal “A 

good built environment”. Today the Municipality of Halmstad has no separation of food 

waste from households.  

 

The food waste can be treated either by composting or by anaerobic digestion. The advantage 

of the latter is that the food waste generates bio-manure and biogas. The bio-manure can be 

used as fertilizer in soil and therefore recycle important nutrients as phosphorus and nitrogen. 

The biogas can be used for energy and heat extraction as well as upgrading into vehicle fuel.  

 

The aim of this study is to examine, using both an economic and an environmental 

perspective, what kind of collection system of food waste that could be appropriate to use in 

the Municipality of Halmstad. The study should serve as a basis for the Municipality of 

Halmstad in their planning and implementation of a collection system of food waste.  

 

A comparative study between different collection systems of food waste in different 

municipalities has been conducted using literature, data from other municipalities and 

interviews. The collection systems that have been studied are optical sorting, multi- 

compartment and two-compartment system. The collection systems are compared from an 

environmental perspective and from an economic perspective, but also the sorting rate and its 

quality has been studied.  

 

From an economic perspective the optical sorting system is the best option. From an 

environmental perspective the multi-compartment system is the better option since it has the 

highest degree of sorting. Our study shows that the collection and biological treatment of the 

food waste from residential households in Halmstad municipality will contribute to making 

sure that the environmental goal “A good built environment” is achieved. Calculations show 

that the biogas that is extracted from the food waste by biological treatment will be able to 

operate 21 of the 33 city busses in Halmstad municipality per year. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Halmstad kommun ingår i Hallands län, som utifrån de 16 nationella miljökvalitetsmålen 

utformat 16 regionala miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmål nummer 15 ”God bebyggd miljö” 

säger under delmål fem att till år 2010 skulle kommunerna ha utsorterat och behandlat 35 % 

av matavfallet biologiskt. Idag finns det i kommunerna inget nytt antaget mål angående 

insamling av matavfall, utan målet från 2010 består. Halmstad kommun sorterar idag ut 6,8 % 

av matavfallet från verksamheter och har därmed en bit kvar för att uppnå det regionala 

miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. För hushåll finns ingen utsortering av matavfall 

alls. För att uppnå miljökvalitetsmålet krävs det att kommunen gör större tilltag och en 

möjlighet är att införa ett insamlingssystem för matavfall från villahushållen.  

I Sverige har idag 132 av 290 kommuner infört insamlingssystem för matavfall från hushåll. 

Matavfallet behandlas antingen via kompostering eller via rötning. Behandling av biologiskt 

avfall har många fördelar och allt fler kommuner investerar i behandlingsanläggningar. 

Fördelen med rötning framför kompostering är att avfallet genererar biogödsel och biogas. 

Genom biogödseln återförs näringsämnen som fosfor och kväve till marken och på så vis sluts 

kretsloppet. Biogasen kan användas till energi- och värmeutvinning samt uppgraderas till 

fordonsbränsle.   

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilket insamlingssystem för matavfall som är 

lämpligast för Halmstad kommuns villahushåll genom att studera insamlingssystemen ur ett 

ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utöver detta har även servicegraden med de olika 

insamlingssystemen studerats. Studien är tänkt att fungera som ett underlag till Halmstad 

kommun vid planering och införandet av ett insamlingssystem för matavfall, för att kunna 

uppnå det regionala miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.  

 

En jämförande studie mellan olika kommuners insamlingssystem av matavfall har 

genomförts. Dels utfördes intervjuer med kontaktpersoner från nio olika kommuner, och dels 

har plockanalyser som jämför sorteringsgraden samlats in och bearbetats från samma nio 

kommuner. Insamlingssystemen som studerats är optisk sortering, flerfackssystem och 

tvåkärlssystem. Systemen består av minst två fraktioner; en brännbar fraktion och en 

matavfallsfraktion. Insamlingssystemen har jämförts ur ett miljöperspektiv och ur ett 

ekonomiskt perspektiv, men även sorteringsgraden och dess kvalitet har studerats. Med hjälp 

av vår teori, intervjuerna och plockanalyserna har vi dragit slutsatser om vilket system som 

skulle vara mest lämpligt i dagens Halmstad. 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är optisk sortering det bästa alternativet. Ur ett miljöperspektiv 

är flerfackssystemet det bättre alternativet då det enligt vår studie har högst sorteringsgrad, 

både i matavfallsfraktionen och i den brännbara fraktionen. Ytterligare en fördel ur ett 

miljöperspektiv är att papperspåsarna som används är återvinningsbara, detta gäller inte 

plastpåsarna som måste användas vid optisk sortering. 

 



 

 

Vår studie visar på att insamling och behandling via rötning av matavfall från villahushållen i 

Halmstad kommun kommer bidra till att miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” uppnås. 

Biogasen som utvinns från matavfallet via rötning kommer kunna driva 21 stycken av 

Halmstad kommuns 33 stadsbussar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Föreläggande examensarbete är skrivet på C-nivå inom miljö- och hälsoskyddsprogrammet 

vid Halmstad högskola. Examensarbetet innefattar 15 hp.  

 

Insamling av matavfall är idag något som ligger i tiden och Halmstad kommun har ännu inte 

infört något insamlingssystem för matavfall. I det regionala miljömålet ”God bebyggd miljö” 

står det att Hallands län ska samla in 35 % av matavfallet. Halmstad kommun har ett ansvar 

att arbeta för att uppnå detta mål. Vi såg därmed ett stort behov av en utredning av de olika 

insamlingssystemen för matavfall. Studien är tänkt att fungera som ett underlag till Halmstad 

kommun vid planering och införande av ett insamlingssystem för matavfall. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare: Marie Mattsson och Per Magnus Ehde på 

Halmstad högskola som hjälpt oss strukturera upp vår studie och gett vägledning. Vi vill även 

tacka Karin Larsson på Samhällsbyggnadskontoret i Halmstad kommun och Eva Aronsson på 

HEM för er hjälp med information. Sist men inte minst vill vi tacka de kommuner som hjälpt 

oss att genomföra denna studie, för ert engagemang och er vilja att medverka i våra intervjuer.    

 

 

 

 

 

 

Tina Eriksson & Therese Sundin 

16 maj 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Definitioner 

Anaerob- Syrefri 

 

Avfall - Oönskade restprodukter som bildats genom mänsklig aktivitet. 

 

Biogas - Gasformigt biobränsle bestående i huvudsak av metan och koldioxid. 

 

Biologisk behandling - Mikroorganismer bryter ner organiskt material varav en näringsrik 

restprodukt bildas 

 

Blandad fraktion – kärl för blandat avfall 

 

Brännbar fraktion - Del av kärl för brännbart avfall. 

 

Fastighetsnära insamling - Utsortering av återvinningsmaterial i anslutning till fastigheten.  

 

Fraktion - Ett kärl kan vara uppdelat i olika delar. En del kallas för fraktion. 

 

Hushållsavfall - Avfall från hushåll  

 

Matavfallsfraktion – Del av kärl för matavfall 

 

Osorterat abonnemang - Ingen utsortering sker, allt avfall läggs i ett och samma kärl. 

 

Plockanalys - Manuell analys av utvalda soppåsar eller kärl för att få en överblick över 

sorteringsgraden.  

 

Rötning - Form av biologisk behandling där en anaerob process sker. Mikroorganismer bryter 

ner organiskt material till biogödsel varav biogas bildas. 

 

Sorterat abonnemang - Utsortering sker i olika fraktioner eller kärl. 

 

Sorteringsgrad – Andel utsortering i de olika fraktionerna eller kärlen.  

 

Verksamheter – restauranger, storkök och industrier. 

 

Återvinningsmaterial – Material som kan återvinnas och bli till nya produkter som exempelvis 

tidningar, glas, kartong och plast.  
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1. Introduktion 

I alla tider har människan gett upphov till avfall. Redan under Romarriket fanns det regler mot 

nedskräpning och avfallet skulle fraktas utanför städerna för att förbrännas. Under medeltiden 

gick sophanteringen några steg tillbaka och någon sophantering fanns inte längre, utan 

soporna slängdes ut på gatorna. År 1868 förbjöds det i Sverige att slänga ut avfall på gatorna 

för att förbättra människornas hälsa eftersom många insjuknade i kolera. Fram till nu har 

avfallet mestadels bestått av matavfall men ett allt mer modernare samhälle börjar ge upphov 

till ett mer komplext avfall i större kvantiteter, så som elektroniskt avfall (Östman, 2008). 

Världen står idag inför en stor utmaning: att hantera de stora avfallsmängderna. Sverige har 

kommit en bra bit på väg i jämförelse med många andra länder, men vi har fortfarande långt 

kvar. EU (Europeiska Unionen) har infört en avfallshierarki som bestämmer vilken 

behandlingsmetod av avfallet som ska prioriteras. I miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel 8§ står 

det att varje kommun själv ska ansvara för omhändertagandet av hushållsavfall i kommunen. 

Varje kommun ska också införa en renhållningsanordning som ska innehålla en avfallsplan 

samt väsentliga föreskrifter om avfallshantering. Det innebär att kommunerna själva måste 

ansvara och planera för framtidens avfallshantering. Avfallshierarkin ska utgöra grunden för 

kommunernas miljöarbete så länge det är tekniskt och ekonomiskt möjligt (Naturvårdsveket, 

2011a).  

Sverige har idag 16 nationella miljömål som regeringen beslutat om, och utifrån dessa har 

varje län utarbetat sina egna 16 regionala miljömål. Dessa regionala miljömål ska efterföljas 

av kommunerna. Det regionala miljömålet nummer 15 ”God bebyggd miljö” säger under 

delmål fem att till år 2010 skulle Hallands län ha utsorterat och behandlat 35 % av matavfallet 

biologiskt (Naturvårdsverket, 2012a). I Sverige har idag 132 av 290 kommuner infört 

insamlingssystem av hushållsnära matavfall (Svantesson, 2008). Dock har Halmstad kommun 

ännu inte infört något insamlingssystem för matavfall. Ska Halmstad kommun vara delaktiga i 

att uppnå det regionala miljömålet ”God bebyggd miljö” krävs det att kommunen börjar se 

över de val av insamlingsalternativ som finns för matavfall och implementerar det inom en 

snar framtid (Larsson, muntlig). 

 

Matavfallet som samlas in kan behandlas antingen via kompostering eller via rötning. 

Behandling av biologiskt avfall har många fördelar och allt fler kommuner investerar i 

behandlingsanläggningar. Fördelen med rötning framför kompostering är att avfallet 

genererar biogödsel och biogas. Genom biogödseln återförs näringsämnen som fosfor och 

kväve till marken och på så vis sluts kretsloppet. Biogasen kan användas till energi- och 

värmeutvinning samt uppgraderas till fordonsbränsle (Naturvårdsveket, 2012b).   
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka vilket insamlingssystem för matavfall som är 

lämpligast för Halmstad kommuns villahushåll ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Utöver detta har även servicegraden med de olika insamlingssystemen studerats. Studien är 

tänkt att fungera som ett underlag till Halmstad kommun vid planering och införande av ett 

insamlingssystem för matavfall, för att kunna uppnå det regionala miljömålet ”God bebyggd 

miljö”. Slutligen vill vi visa på vad man kan använda matavfallet till istället för att skicka det 

till förbränning. Vi kommer därför räkna ut hur många av Halmstad kommuns stadsbussar 

som kan drivas på biogas som utvinns ur det insamlade matavfallet.  

 

Nedan preciseras syftet närmare i följande frågeställningar: 

 Vad finns det för olika insamlingssystem för matavfall för villahushåll och vilket 

skulle vara lämpligt i Halmstad kommun ur ett ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv? 

 Hur mycket matavfall måste Halmstad kommun samla in för att uppnå det regionala 

miljömålet ”God bebyggd miljö”? 

 Hur många av Halmstads stadsbussar kan drivas på biogasen från det insamlade 

matavfallet under ett år? 

 

2.1 Avgränsningar 

I vår studie har vi avgränsat oss till att undersöka matavfallsinsamling i villahushåll. 

Transportsträckor för sopbilar har inte tagits i beaktning eftersom det idag inte finns några 

uträknade transportsträckor för Halmstad kommun med de olika insamlingssystemen, vilket 

skulle innebära ett stort arbete för att få fram detta material. Vid införandet av ett 

insamlingssystem för matavfall och med en biologisk behandling i form av rötning utgår vi 

från att alla sopbilar i framtiden kommer att drivas på enbart biogas vilket inte påverkar 

miljön i den grad som sopbilarna gör idag och transportsträckor blir där av inte av samma 

vikt.  

 

I optisk sortering och flerfackssystem kan fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 

även användas, men dessa fraktioners plockanalyser har inte studerats eftersom vi valt att 

undersöka enbart matavfall.  

 

För att studien inte ska bli för stor har vi valt att enbart studera rötning som biologisk 

behandling av matavfall, anledningen är att vid rötning utvinns biogas som kan användas som 

fordonsgas och rötresterna kan användas som gödselmedel. Halmstad kommun har också 

tillgång till ett gasnät där biogas kan fördelas ut, vilket gör det fördelaktigt för kommunen att 

investera i en biogasanläggning. 
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3. Litteraturstudie 

 

3.1 Avfallshierarkin 

Hösten 2008 kom det nya avfallsdirektivet (2008/98/EG) från EU. Under 

sommaren 2011 implementerades direktivet i den svenska avfallsförordningen 

(2001:1063) samt i det 15 kapitlet om avfall i miljöbalken (1998:808)  I det nya 

direktivet har avfallspolitiken som mål att minska resursanvändningen och 

främja avfallshierarkin, om det är ekonomiskt och miljömässigt motiverat. 

 

Avfallshierarkin är uppdelad i fem steg. Första steget är ”förebyggande av 

uppkomst av avfall” och har högsta prioritet.  Det innebär att man ska sträva 

efter att en så liten mängd avfall som möjligt uppkommer, samt minska 

mängden farligt avfall. Avfallsminimering är positivt för miljön då det sparar på 

jordens resurser och minskar mängden utsläpp av växthusgaser 

(Naturvårdsveket, 2011b).  

 

Det andra steget i avfallshierarkin är ”återanvändning”. Det innebär att allt 

avfall som uppstår i första hand ska återanvändas (Naturvårdsveket, 2011b). 

Enligt 15 kapitelet 8 § i miljöbalken (1998:808) står det att kommunen inte har 

någon renhållningsskyldighet vad gäller återanvändning utan endast återvinning. 

Trots detta är det många kommuner som ändå satsar på att återanvända material, 

bland annat genom att samla in returglas och kläder (Miljödepartementet, 2010).  

 

Tredje steget i avfallshierarkin är ”materialåtervinning”. Det innebär att avfall som 

uppkommer ska återvinnas i den mån det är möjligt och nya förpackningar ska produceras av 

de gamla. Det avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas ska gå till ”annan 

återvinning” som också är det fjärde steget i avfallshierarkin. Med ”annan återvinning” 

innebär det att energin som finns i avfallet tas till vara på och används till produktion av el 

och värme. Det kan exempelsvis göras genom att avfallet behandlas i en 

förbränningsanläggning (Persson, 2009). 

 

Det sista steget i hierarkin är ”bortskaffande eller deponering” av avfall. I Sverige har vi ett 

hårt reglerat lagsystem som styr all deponering. På deponin hamnar det avfall som inte kan 

återvinnas, det kan exempelvis vara askor och slagg från förbränningsanläggningar, 

förorenade jordmassor eller dylikt. Den 1 januari 2002 blev det förbjudet att deponera 

brännbart avfall och år 2005 fick inte biologiskt avfall läggas på deponi (Persson, 2009). 

 

3.2 Miljömål 

I Sverige har vi idag 16 stycken nationella miljömål som framtagits av regeringen. Tanken 

med dessa miljömål är att vi gemensamt skall kunna lösa de stora miljöproblemen i Sverige 

och nå en hållbar utveckling. Varje län har skapat 16 egna regionala miljömål utifrån de 

nationella miljömålen som finns. De regionala miljömålen har länsstyrelsen anpassat efter 

länets möjligheter och behov. Hallands län tog beslut om de regionala miljömålen i september 

Figur 2: Avfallshierarkin 

Av Heidi Berger 
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2003, som sedan omarbetades under år 2007 och ligger nu till grunden för länets miljöarbete. 

För många av de regionala miljömålen har slutdatumet passerat och många miljömål har ännu 

inte blivit uppnådda. Länsstyrelsen i Hallands län beslutade i januari 2011 att de miljömål 

som ännu inte är uppfyllda skall finnas kvar till dess att de blir uppnådda eller ersätts med nya 

miljömål (Länsstyrelsen Halland, 2012 ).    

 

3.3  Avfallsplan 

För att man ska få en hållbar avfallshantering är det av stor vikt att det finns en avfallsplan på 

nationell, regional och lokal nivå. För att få en väl fungerande avfallshantering är det en 

förutsättning att det finns en fungerande planeringsprocess. I avfallsplanen ska det stå vilka 

mål som ska uppnås, vilka åtgärder som krävs samt utvärdering från mål i äldre avfallsplaner. 

Åtgärderna i avfallsplanen ska baseras utifrån de nationella miljökvalitetsmålen 

(Naturvårdsverket, 2012c).   

 

3.3.1 Nationell avfallsplan  

Naturvårdsverket arbetar för att ta fram en ny nationell avfallsplan för Sverige. 

Naturvårdsverket har enligt 83§ avfallsförordningen (2001:1063) detta ansvar. När en 

nationell avfallsplan tas fram måste bestämmelserna i EU:s ramdirektiv för avfall 

(2008/98EG) följas. Syftet med planen är att minska avfallets mängd och även minska 

mängden farliga substanser i avfallet. Tanken bakom planen är också att ta vara på de 

resurserna som finns i avfallet. I planen har olika prioriterade områden tagits fram där man 

ska lägga mer fokus på. Ett av dessa prioriterade områden är hushållsavfall (Naturvårdsverket, 

2011a). 

 

3.3.2 Regional avfallsplan 

Den regionala avfallsplanen skall beskriva vad det är i kommunen som påverkar avfallets 

mängd och sammansättning. Den skall också innehålla uppgifter om antalet invånare, antal 

hushåll uppdelat i olika boendeformer och kommunens näringslivsstruktur (Naturvårdsverket, 

2011a). Enligt Naturvårdsverket författningssamling (NFS 2006:6) skall det stå i 

avfallsplanen hur hushållsavfallet uppkommer, hur det samlas in, vilka mängder som samlas 

in, samt hur detta avfall skall återvinnas eller bortskaffas.  

 

Hallands län har en regional avfallsplan där de angivit miljömål som ska uppnås. 

I miljömål nummer 15 ”God bebyggd miljö” delmål 5 står det: 

 

”Den totala mängden genererat avfall får inte öka och den resurs som avfall 

utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och 

risker för hälsa och miljö minimeras”  

 

Hallands län hade som mål att till år 2010 utsortera och återvinna minst 50 % av 

hushållsavfallet. Länet skulle även återvinna minst 35 % av matavfallet från hushåll och 

verksamheter genom biologisk behandling (Naturvårdsverket, 2012a). Idag samlar Halmstad 
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kommun enbart in matavfallet från en del restauranger och verksamheter, vilket motsvara 6,8 

% av den totala mängden matavfall i kommunen (Aronsson, muntlig).   

 

3.3.3 Avfallsplan 2009-2012 för Halmstad kommun 

Utifrån det regionala miljömålet ”God bebyggd miljö” har Halmstad kommun i sin avfallsplan 

satt upp olika delmål som ska uppnås inom en begränsad tidsram (Renhållningsordning, 2009-

2012).  

 

Delmål 1: I avfallsplanen för år 2003 - 2007 skulle ökningen av den totala mängden 

hushållsavfall minska från 3 % till 1,5 % per år. År 2003 var mängden hushållsavfall 679 

kg/person och år 2007 var mängden 758 kg/person. Detta innebar en ökning på 2,9 % per år. 

Det är svårt för kommunen att påverka mängden hushållsavfall, då det ligger mycket ansvar 

hos producenterna och även det konsumtionsmönster vi har i dag påverkar.  Det nya målet i 

avfallsplanen för år 2007-2012 blev återigen att ökningen skulle minska till 1,5 % per år 

(Renhållningsordning, 2009-2012).   

 

Delmål 2: I avfallsplanen för år 2003-2007 var målet att öka utsorteringen av avfall till 60 %. 

För att uppnå detta kontrollerades de återvinningscentraler som fanns och kommunen började 

titta över om det fanns möjlighet att bygga nya. År 2007 hade man uppnått utsorteringen av 

avfall till 61 %, målet var därmed uppnått. I den senaste avfallsplanen år 2007-2012 vill man 

öka utsorteringen till 67 % (Renhållningsordning, 2009-2012). 

 

Ännu finns det inget mål i den lokala avfallsplanen angående insamling av matavfall från 

hushåll. Det står i den regionala avfallsplanen att Hallands län ska samla in minst 35 % av 

matavfallet vilket gör att alla kommuner i länet kommer behöva bidra. Halmstad kommun 

arbetar med en ny avfallsplan för åren 2013-2016 där det kommer att utvecklas ett miljömål 

angående matavfallsinsamling för hushållen. Hur detta miljömål kommer att vara utformat är 

ännu inte färdigt (Larsson, muntlig).  

   

3.4 Halmstad kommun idag 

Halmstad kommun är Sveriges 18:e största kommun med 91 419 invånare (Halmstad 

kommun, 2012a). I kommunen finns det 20 793 villahushåll och 22 884 lägenheter i 

flerfamiljshus. Totalt finns det 43 677 hushåll och utöver dessa finns det cirka 2 300 

fritidsfastigheter (Chmielewski, 2011).  

 

I Halmstad kommun finns det idag 11 500 ton matavfall som uppkommer från både 

verksamheter och hushåll (Chmielewski, 2011). Idag behandlas 780 ton matavfall från 

verksamheter i Halmstad kommun genom rötning i Laholms biogasanläggning (Aronsson, 

muntlig). Det innebär att 6,8 % av den totala mängden matavfall i Halmstad kommun 

behandlas. Resterande matavfall på 10 720 ton går till Halmstads förbränningsanläggning och 

förbränns med övrigt hushållsavfall.  
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3.4.1 Avlämnings- och insamlingssystem i Halmstad kommun 

I Halmstad kommuns hushåll samlas allt matavfall och allt brännbart avfall in i ett och samma 

kärl, utan någon sortering. Kärlen ägs och hyrs ut av Halmstad Energi och Miljö AB (HEM). 

Hushållen kan välja mellan 130, 190, 240, 370 eller 660 liters kärl, dock har ett fåtal hushåll 

fortfarande kvar det äldre systemet med säck (Chmielewski, 2011). Det är upp till hushållen 

att själva sortera och lämna övrigt avfall på återvinningscentraler. Halmstad kommun har idag 

5 stycken bemannade återvinningscentraler och 75 stycken obemannade återvinningsstationer 

(HEM, 2012a). Halmstad kommun är en av de kommuner i Sverige som inte har infört något 

insamlingssystem av hushållssopor där matavfall kan utsorteras (Chmielewski, 2011). Detta 

kan bero på att kommunen har en stor förbränningsanläggning som är beroende av att stora 

mängder avfall inkommer där pannorna är anpassade efter ett fuktigare avfall. Vid en 

matavfallsinsamling krävs det att pannorna anpassas till ett torrare avfall vilket kommer leda 

till merkostnader för kommunen och avfallsmängderna till förbränningsanläggningen kommer 

minska (Nicolaisen, muntlig).   

 

Kompostering av trädgårdsavfall på egen fastighet får ske i öppen behållare på ett sådant sätt 

att inte olägenheter uppstår. Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare 

och en skriftlig anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Matavfall som 

uppkommer från restauranger och livsmedelbutiker ska utsorteras från annat avfall och 

förvaras svalt i en ändamålsriktig behållare i väntan på avhämtning till Laholms 

biogasanläggning (Halmstad kommun, 2011).  

 

3.4.2 Halmstad Energi och Miljö AB 

Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) utför avfallshanteringen som kommunen ansvarar för 

(Halmstad kommun, 2012b). HEM AB ansvarar för insamling och transport av 

hushållsavfallen och transporterar det till HEM:s förbränningsanläggning, Kristinehedsverket. 

Här upphettas allt avfall och energin i materialet utnyttjas till att producera el och energi i 

form av hetvatten till fjärrvärmenätet som levererar 80 % av Halmstads fjärrvärme 

(Chmielewski, 2011). I förbränningen bildas det restprodukter i form av aska och slagg som 

sedan läggs på deponi (Persson et al, 2005).  

 

Kristinehedsverket tar emot hushållsavfall från Hallands län, samt från ett flertal kommuner i 

Småland. Totalt inkommer 190 000 ton avfall till anläggningen per år, varav 50 % kommer 

från hushållsavfall och resterande från andra verksamheter. Ungefär 40 % av hushållsavfallet 

som samlas in är matavfall. År 2011 samlades 25 000 ton kärl- och säckavfall in från 

Halmstad kommun, som förbrändes i förbränningsanläggning (Chmielewski, 2011).  

 

3.4.3 Hämtning av hushållsavfall 

Halmstad kommun är uppdelat i två hämtningsområden; Halmstad tätort och landsbygden.  

Det normala tömningsintervallet av kärlet från villor är varannan vecka. Om villaägaren väljer 

att hemkompostera kan de få tömning var fjärde vecka (Chmielewski, 2011). Idag har 

villahushållen i Halmstad kommun en avfallstaxa med en fast avgift på 825 kronor, och en 
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rörlig avgift på 1 079 kronor med ett 190 liters kärl och hämtning varannan vecka. Det blir 

totalt 1 904 kronor per hushåll och år (HEM b 2012).  

 

3.4.4 Gula tunnan 

Projektet ”gula tunnan” startade i Halmstad kommun i november 2011 och kommer att pågå 

till maj 2013. I april 2012 placerades de gula tunnorna ut som ett kompletterande kärl till de 

nuvarande hushållsavfallskärlen. Projektet kommer utföras på 100 hushåll i Vallås i Halmstad 

kommun, varav hushållen är hälften villor och hälften flerfamiljshus (Jensen et al, 2011).  

 

I gula tunnan läggs återvinningsmaterial som tidningar, plast, kartonger, metall och glas i en 

blandad fraktion. Innan projektet startade gjordes plockanalyser på avfallet ifrån de utvalda 

hushållen, som sedan kommer att jämföras med de tre plockanalyser som kommer att göras 

under projektets gång. Analysering av villor och flerfamiljshus kommer ske separat för att se 

hur mycket boendeformen påverkar sorteringen. Återvinningsmaterialet som samlas in 

kommer till en början sorteras ut maskinellt kombinerat med en manuell sortering på företaget 

Deponej i Halmstad (Jensen et al, 2011).  

 

Syftet med projektet ”gula tunnan” är att se om insamlingsnivåerna av återvinningsmaterial 

kommer att öka, och om kvalitén på det insamlade materialet är bättre än tidigare. Man vill 

även undersöka hushållens inställning till fastighetsnära insamling i blandad fraktion. Under 

de senare åren har man alltmer börjat titta på fastighetsnära insamling i blandad fraktion. 

Anledningen till detta är att man vill kunna erbjuda hushållen möjligheten att inte behöva åka 

iväg med återvinningsmaterialet, och även självklart att återvinningen ska öka (Jensen et al, 

2011). 

 

3.5 Insamlingssystem 

Matavfall från villahushåll kan samlas in genom olika insamlingssystem. Val av system 

skiljer sig mellan Sveriges kommuner beroende på när systemet infördes, kommunens 

ekonomiska situation, hur stora förändringar och satsningar kommunen är beredda att göra, 

samt om återvinningsmaterial ska samlas in i systemet (Blom, 2011). Halmstad kommun har 

ännu inte implementerat något insamlingssystem för matavfall, men kommunen måste inom 

en snar framtid börja samla in matavfall för att uppnå miljömålet ”God bebyggd miljö” 

(Larsson, muntlig). De vanligaste systemen för villahushåll är tvåkärlssystem, optisk sortering 

och flerfackssystem (Blom, 2010).  

 

3.5.1. Tvåkärlssystem 

Systemet bygger på två kärl med olika färger, där matavfall och brännbart 

avfall sorteras i vartdera kärl. Detta är ett av de vanligaste systemen som 

används i Sveriges kommuner för att sortera ut matavfall, och systemet kan 

användas både hos villor och flerfamiljshus. Sorteringen i hemmet av matavfall 

sker i papperspåsar eller bioplastpåsar som sedan läggs i kärlet 

 (Svenska renhållningsverksföreningen, 2005).  Figur 3: Tvåkärlssystem 

Källa oxeloenergi 
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Kärlen finns i olika storlekar och för villor är den vanligaste storleken 140 liter, men även 

storlekar som 80, 120, 130 och 190 liter används i mindre utsträckning. Hämtningsintervallet i 

de flesta kommuner för detta system är var varannan vecka, men vissa kommuner tömmer 

varje vecka (Svenska renhållningsverksföreningen, 2005).  

 

3.5.2. Flerfackssystem  

Systemet finns idag endast hos villahushåll, vilket innebär att ett annat system för 

flerfamiljshus måste användas. Vid flerfackssystem kan kommunen välja att ha två eller fyra 

fack per kärl. Systemet med två fack påminner om insamlingssystemet med två separata kärl, 

skillnaden är att med flerfacksystemet delas ett större kärl upp i två 

delar så kallat tvåfackssystem. Tvåfackssystemet finns bara hos ett 

mindre antal kommuner i Sverige. Vid fyrfacksystem har man ett eller 

två kärl med fyra fraktioner i varje kärl. Kärlet är oftast uppdelat i två 

mindre och två större fraktioner. Vid fyrfackssystem sorteras utöver 

restavfall och matavfall även återvinningsmaterial som tidningar, 

kartonger, metall, glas och plast (Anderzén & Hellström, 2011).   

 

Kärlens storlek kan variera, den vanligaste storleken är 370 liter, men även 

240 liters kärl kan förekomma. När det gäller sortering av matavfall i detta 

system används pappers- eller bioplastpåsar för sortering i hemmet. Tömning 

av dessa kärl kräver en speciell flerfacksbil som är indelad efter kärlens fraktioner. 

Hämtningen av kärlet utan matavfall brukar tömmas från varannan vecka till var sjätte. Kärlet 

med matavfall töms varje till varannan vecka (Anderzén & Hellström, 2011).   

 

3.5.3. Optisk sortering 

Vid optisk sortering sorterar hushållen sitt avfall i olikfärgade 

plastpåsar, exempelvis grön färg för matavfall och röd färg för 

brännbart avfall, men systemet kan utvecklas med utsortering i fler 

fraktioner. Påsarna läggs i ett och samma kärl. Sopbilen tömmer 

kärlet och transporterar avfallet till en sorteringsanläggning. I 

denna anläggning sorteras påsarna ut efter färg. Påsarna 

transporteras på ett sortertingsband där kamerorna känner igen 

”sin” färg och plockar upp just den påsen. När påsarna sorterats 

transporteras de till avsedd 

behandlingsanläggning (Svenska renhållningsverksföreningen 2005). 

 

Tömningsintervallet av kärlet varierar beroende på om man enbart sorterar ut matavfall och 

brännbart avfall, eller om man har ytterligare fraktioner för återvinningsbara produkter som 

exempelvis tidningar och plast (Anderzén. & Hellström, 2011).   

 

 

 

Figur 4: Flerfackssystem 

 Källa Helsingborgs 

reningsverk 

Figur 5: Optisk sortering 

Källa Envac 
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3.6 Insamlingspåsar för matavfall i hemmet 

De tre påsarna som används vid utsortering av matavfall är pappers-, plast- och bioplastpåsar. 

Vilken påse som väljs beror på vilket insamlingssystem och vilken behandlingsmetod som 

valts för matavfallet. När det gäller kompostering kan både bioplastpåsen och papperspåsen 

brytas ner, men den ska helst sönderdelas innan. Vid rötning måste nästan alltid plastpåsar 

och bioplastpåsar tas bort, innan de går in i biogasanläggningen, då de inte bryts ner i 

anaeroba processer. Papperspåsen kan följa med in i biogasanläggningen men ska då helst 

sönderdelas till mindre bitar för att ge ett bra resultat (Anderzén & Hellström, 2011). Fördelen 

med att avskilja påsarna innan avfallet går in i biogasanläggningen är att felsortering kan 

upptäckas och lättare kan tas bort det från avfallet innan det går in i anläggningen (Ferm, 

muntlig). 

 

3.6.1. Papperspåse 

Papperspåsen används idag till tvåkärlssystemet och flerfackssystemet. Påsen är tillverkad för 

att andas och släppa ut vattenånga men inte vattendroppar. Detta gör att påsen inte luktar eller 

blir fuktig. Påsen tillverkas från skogsråvara, alltså 100 % förnyelsebar råvara. Vid 

återvinning av papperspåsen exempelvis via kompostering kommer det att bli ett nettoutsläpp 

av koldioxid (Ferm, muntlig).     

 

3.6.2. Bioplastpåse 

Bioplastpåsen är oftast gjord av 50 % förnyelsebar råvara och 50 % polyeten, vilket gör att 

även denna påse kan återvinnas genom exempelvis kompostering. Bioplastpåsen har en 

andningsfunktion, dock inte lika bra som papperspåsen. Bioplastpåsen går att använda i 

tvåkärlssystemet och flerfackssystemet. Tester har gjorts på att bioplastpåsen ska kunna 

användas i optisk sortering. De bioplastpåsar som framtagits för optisk sortering har inte varit 

ekonomiskt hållbara att inför (Ferm, muntlig).  

 

3.6.3. Plastpåse  

Plastpåsen är gjord av polyeten och används i det optiska insamlingssystemet. Polyeten 

tillverkas av råolja eller återanvändbar plast (Marklund, muntlig). Plastpåsen kan inte 

återvinnas på samma sätt som en pappers- eller bioplastpåse, men plastpåsen kan läggas in i 

en förbränningsanläggning och på så vis utnyttjas energin (Ferm, muntlig).     

 

3.7 Hur kan man höja andelen insamlat matavfall och dess kvalité? 

Kommunen kan själv vara med och påverka mängden och kvaliteten på det insamlade 

matavfallet genom att vidta vissa åtgärder. Kommunen kan bestämma om det ska vara 

frivillig eller obligatorisk utsortering av matavfallet eller styra utsorteringen med hjälp av 

avfallstaxor. Kvaliteten på det utsorterade matavfallet är av stor betydelse för att få en så 

gedigen slutprodukt som möjligt i form av biogas och biogödsel från en biogasanläggning 

eller kompostmaterial från en komposteringsanläggning (Anderzén & Hellström, 2011).  
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3.7.1. Obligatorisk och frivillig insamling av matavfall 

Kommunerna kan välja att använda sig av obligatorisk eller frivillig insamling av matavfall. 

Vid obligatorisk insamling måste alla hushållen i kommunen utsortera matavfall medan med 

frivillig insamling kan hushållen själva välja om de vill utsortera matavfallet. Den frivilliga 

insamlingen kombineras oftast med en miljöstyrande taxa för att motivera fler hushåll att 

sortera (Hellström et al, 2009). 

 

Hellström et al, (2009) har gjort en studie på hur obligatorisk respektive frivillig insamling av 

matavfallet påverkar mängden insamlat matavfall. I studien sågs ingen märkbar skillnad på 

mängden insamlat matavfall per hushåll mellan kommuner med obligatorisk eller frivillig 

insamling. Det har däremot visat sig att kommuner med obligatorisk insamling av matavfall 

vanligtvis har en större total mängd insamlat matavfall.  

 

Av de kommuner som har obligatorisk insamling av matavfall sorterar cirka 95 % av 

villahushållen ut matavfall. De kommunerna med frivillig insamling av matavfall har en 

anslutningsgrad på cirka 67 % bland villahushållen. Vilken anslutningsgrad som kan 

förväntas med frivilligt system beror bland annat på hur bra informationsarbetet är i 

kommunen och vilka fysiska förutsättningar som hushållen har för att sortera ut matavfall 

(Hellström et al, 2009). 

 

3.7.2. Avfallstaxa 

Avfallstaxa delas oftast in i en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften betalas för att 

täcka en del av kommunens avfallsarbete. Detta avfallsarbete kan exempelvis vara 

kommunens arbete med planering och information, drift av återvinningscentraler och 

omhändertagandet av farligt avfall. Den rörliga avgiften betalas för att kommunen ska hämta 

och behandla hushållens avfall. Den rörliga delen kan exempelvis vara volymbaserad 

avfallstaxa eller miljöstyrande avfallstaxor som exempelvis viktbaserad avfallstaxa (Westin, 

2012).  

 

3.7.2.1 Volymbaserad avfallstaxa  

Volymbaserad avfallstaxa innebär att hushållen betalar för kärlvolymen. Hushållen får då 

välja vilken volym man vill ha på sitt kärl och därefter betalas en avfallstaxa efter 

volymstorleken på kärlet och tömningsintervall (Jensen, 2011).  

 

3.7.2.2 Miljöstyrande taxa 

Flera kommuner har gått över till miljöstyrande taxa de senaste åren. Med miljöstyrande taxa 

innebär det att kommunen sänker priset på avfallshantering för hushållen för att öka olika 

former av återvinning. Det finns olika former av miljöstyrande taxa. Det kan exempelvis vara 

att hushållen får en rabatterad avfallshantering om de väljer att använda sig av 

hemmakompostering eller att sortera ut matavfallet i en separat fraktion. Genom detta vill 

man motivera hushållen att utsortera matavfall. Ett annat exempel är viktbaserad avfallstaxa 

där avfallet vägs och ett pris per kg avfall tas ut. Genom detta vill man minska den totala 

avfallsmängden (Constantion, 2008). Detta gör att hushållen kan minska sina avfallskostnader 
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direkt genom att minska mängden avfall i sitt kärl. Tanken med viktbaserad avfallstaxa är att 

hushållen ska minska sina avfallsmängder samt att utsorteringen av matavfall och 

återvinningsmaterial ska öka. En annan orsak till att kommuner inför viktbaserad avfallstaxa 

är att det anses bli en mer rättvis debitering då hushållen enbart få betala för det avfall de 

slänger (Jensen, 2011). 

 

De kommuner som infört viktbaserad avfallstaxa har minskat mängden brännbart avfall med 

ca 20 % jämfört med övriga kommuner som inte har viktbaserad avfallstaxa. (Jensen, 2011). 

Att avfallsmängden minskat kan bero på olika anledningar. Ekvall (2008) har gått igenom 

olika studier från Nederländerna, Sverige och Irland angående viktbaserad avfallstaxa och 

kom fram till att de hushållen med viktdebiterad avfallstaxa minskade mängden avfall med 

40-50%. Orsaken till minskad mängd avfall kunde bero på att hushållen inte slängde lika 

mycket avfall som tidigare eller återvinner mer. Dock kunde orsaken också vara att en del av 

avfallet dumpas ute i skogen eller att hushållen själva eldar upp avfallet (Ekwall 2008).  

 

3.7.3 Kvalitetsarbete 

När matavfall samlas in till biologisk behandling är det viktigt att matavfallet kvalitetssäkras. 

Kvalitén av det utsorterade matavfallet är väsentligt då det avgör hur slutprodukten blir, det 

vill säga biogödseln och biogasen i en biogasanläggning eller kompostmaterialet i en 

komposteringsanläggning. Kvalitetssäkringen kan delas in i tre olika delar: förebyggande 

kvalitetsarbete, kvalitetskontroll (kontinuerlig och planerad) samt uppföljning och 

återkoppling av kvalité (Anderzén & Hellström, 2011). 

 

Med förebyggande kvalitetsarbete vill man minska felsorterat avfall. Detta görs genom tydlig 

information innan införandet, men även fortlöpande efter att systemet har införts. 

Sorteringsutrustningen skall vara tydlig att hushållen vet hur den ska sortera sitt avfall 

korrekt. En annan viktig del är att utdelningen av avfallspåsarna fungerar så att hushållen inte 

använder sig av fel påse vid sorteringen (Anderzén & Hellström, 2011). 

 

Kontinuerlig kvalitetskontroll sker vid dagligt arbete, där kontrolleras det insamlade 

matavfallet, oftast vid tömning. Redan vid införandet av ett insamlingssystem bör rutiner 

skapas för hur denna kontroll ska gå till. Hur kontrollerna utförs vid tömningen beror på vilket 

fordon som används och vilka lastningsmöjligheter fordonet har. Planerad kvalitetskontroll 

kan ske genom stickprover eller plockanalyser på antingen det brännbara materialet eller 

direkt på matavfallet. Kontrollerna ger en möjlighet att upptäcka felsortering så eventuella 

åtgärder kan införas (Anderzén & Hellström, 2011). 

 

Efter kontrollerna bör en uppföljning och återkoppling göras så att alla berörda får reda på 

resultatet. Det är viktigt att de hushåll som sorterar informeras och att de får ta del av hur 

mycket matavfall som samlas in, kvalitén på avfallet och vad som händer med avfallet. 

Genom fortlöpande information till hushållen är det en större chans att folk blir mer 

motiverade och tar sitt ansvar för utsorteringen (Anderzén & Hellström, 2011). 
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3.8 Biologisk behandling av matavfall 

Behandling av biologiskt avfall har många fördelar och allt fler kommuner investerar i 

behandlingsanläggningar (Jonerholm & Rönnols, 2007). Fördelen med biologisk behandling 

är att avfallet genererar en bra kompostjord eller biogödsel där näringsämnen som fosfor och 

kväve återförs till marken och på så vis sluts kretsloppet. Vid rötning framställs även en 

biogas som kan användas som energi. Biogasen kan ersätta en del av de fossila bränslena. Om 

biogasen används som fordonsbränsle kan även utsläppen av partiklar och kväveoxider 

minskas, vilket genererar en bättre luftkvalitet i städerna (Anderzén & Hellström, 2011). 

 

Alternativet för biologisk behandling är att matavfallet förbränns i en förbränningsanläggning 

tillsammans med övrigt hushållsavfall, vilket sker i Halmstad kommun idag (Aronsson, 

2012). Energin i matavfallet kan på så vis utvinnas men askan och slagget som blir kvar läggs 

på deponi och ingen återförelse av näringsämnen sker (Persson et al, 2005 ).  

 

3.8.1 Rötning  

Genom rötning utnyttjas matavfallet i högsta grad. Rötning sker genom en anaerob process 

där mikroorganismer bryter ner organiskt material och bildar till största delen koldioxid och 

metangas, men även små mängder av kvävgas, ammoniak och vätesulfid (Biogasportalen 

2012a). Allt organiskt material som tillförs biogasanläggningen bryts inte ner utan det bildas 

en slutprodukt som man kallas för rötrest eller biogödsel. Rötresten är näringsrik och passar 

därför bra att använda som gödselmedel (Biogasportalen 2012b). 

  

Rötning sker i en sluten behållare och bevarar därmed näringsämnen som finns i det 

biologiska avfallet. Det gör att rötresterna innehåller mycket kalcium, kalium, fosfor, kväve 

och magnesium i löslig form och är därför tillgängliga för 

växligheten. Vid användning av rötrester behövs inte 

handelsgödsel användas i lika stor mängd (Biogasportalen 

2012c).  

 

Biogasen har en hög halt av metangas (minst 55 %) och kan 

användas inom flera olika användningsområden 

(Biogasportalen 2012d). Det område som haft störst ökning de 

senaste åren är användning av biogas som fordonsbränsle. 

Biogasen kan också användas till uppvärmning genom 

fjärrvärmesystemet och som elproduktion (Biogasportalen 

2012e). 

 

När biogasen ska användas som fordonsbränsle måste gasen 

först uppgraderas i en speciell uppgraderingsanläggning. Vid             

uppgradering höjs energiinnehållet genom att avskilja  

koldioxid och ta bort vatten och föroreningar                           

(Biogasportalen 2012f).  

Figur 6: Karta över naturgasledningens 

Källa Biogasportalen 
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Efter uppgraderingen har biogasen en metanhalt på minst 95 % vilket innebär att den får samma funktion 

som naturgasen (Biogasportalen 2012g).                                                     

 

Igenom Halmstad kommun går det en naturgasledning och genom denna ledning kan man 

även transportera biogas (figur 6). Detta gör att fördelning av biogas kan ske och gasen 

behöver inte facklas bort när man inte behöver den, exempelvis under sommaren när 

värmeförbrukningen är lägre (Biogasportalen 2012h). 

                                       

3.8.2. Miljöeffekter biogas 

Vid själva rötningsprocessen i slutna system är miljöeffekterna försumbara. Läckage av metan 

kan ske vid in- och utmatning, efterlagring samt vid behandling och användning av biogasen 

(Naturvårdsverket, 2003). En positiv sak är att biogas är ett förnybart bränsle som inte bidrar 

till växthuseffekten. Avgaserna från en bil som går på biogas luktar mindre och gasmotorn är 

tystare och vibrerar inte lika mycket som en bensin/dieselmotor (Biogasportalen, 2012i). 

   

                                             

4. Material och metoder 

En jämförande studie mellan olika kommuners insamlingssystem av matavfall har 

genomförts. Dels utfördes intervjuer med kontaktpersoner från nio olika kommuner, och dels 

har plockanalyser som jämför sorteringsgraden samlats in och bearbetats från samma nio 

kommuner. Vidare har vi utgått från ett miljömässigt perspektiv och ett ekonomiskt 

perspektiv, men även servicegrad har tagits i beaktning när vi analyserat vårt resultat. Med 

hjälp av intervjuerna och plockanalyserna har vi dragit slutsatser om vilket insamlingssystem 

för matavfall som skulle kunna vara mest lämpligt för Halmstad kommuns villahushåll, om 

miljömålet ”God bebyggd miljö” uppnås och hur många bussar som skulle kunna drivas på 

enbart biogas utvunnet ur det insamlade matavfallet.  

 

Intervjuer har utförts med kontaktpersoner för nio olika kommuner i Sverige. Tre kommuner 

som använder sig av vart och ett av de tre insamlingssystemen optisk sortering, 

flerfackssystem och tvåkärlssystem har använts. Urvalet av kommunerna innefattar svenska 

kommuner som har någon av ovanstående nämnda insamlingssystem. Kommuner med ett 

kommuninvånarantal liknande Halmstad kommun har prioriterats så långt som möjligt för att 

få en mer jämförbar studie. För optisk sortering har interjuver utförts med Borås kommun, 

Eskilstuna kommun och Vetlanda kommun.  För flerfackssystemet har Lunds kommun, 

Helsingborg Stad och Jönköping kommun deltagit, och för tvåkärlsystemet har Västerås 

kommun, Sundsvalls kommun och Norrköpings kommun deltagit. Vid intervjuerna har frågor 

ställts rörande kommunens insamlingssystem, sorteringsgrad, dess kvalitet, styrmedel, 

biologiska behandlingsmetoder av matavfall, och kostnader. Vi började med att kontakta de 

utvalda kommunerna via telefon och efter deras godkännande att delta skickades vårt 

frågeformulär ut via mail. Kommunerna fick sedan mejla tillbaka sitt svar till oss, och varje 

intervjusvar bearbetades och sammanfattades till en kortare text. Frågeformuläret finns i 

bilaga 1 och de sammanfattade intervjuerna finns i bilaga 2. 
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Plockanalyser från samma nio kommuner samlades också in och omarbetades så att de blev 

jämförbara med varandra. Då alla plockanalyser såg olika ut började vi med att dela upp 

hushållsavfallet i fyra egna kategorier (Tabell 1). Data från plockanalyserna sammanställdes i 

diagram uppdelat utifrån kommunerna och de tre olika insamlingssystemen (figur 8-15). 

 

Tabell 1 Tabellen visar hur olika material har kategoriserats vid plockanalyser. 

 

Farligt avfall 
 

 

 

Återvinningsmaterial 
 

 

 

Brännbart avfall 
 

 

 

Matavfall 

 

 

Batterier Mjukplast Blöjor Matavfall 

Glödlampor Hårdplast Brännbart  

Farligt avfall Kartong Övriga material  

 Papper Avfallspåse i plast  

 Pappersförpackningar Trädgårdsavfall  

 Tetraförpackningar   

 Metallförpackningar   

 Glasförpackningar   

 PET   

 Elektroniskt avfall   

 

 

I det ekonomiska perspektivet har vi utgått ifrån en rapport skriven av Anderzén & Hellström 

(2011) och använt oss av de kriterier som rapporten rekommenderar. Vidare har även 

intervjuerna använts som stöd i detta arbete, samt en rapport skriven av Chmielewski (2011).    

 

 Ur ett miljöperspektiv har vi valt att titta på vilka insamlingspåsar som används i de olika 

insamlingssystemen. Detta har valts eftersom det är påsarna som till största delen skiljer 

systemen åt miljömässigt.  

 

Resultatet från de olika insamlingssystemen har sammanvägts genom olika 

bedömningskriterier. Systemen har graderats från ett till tre sinsemellan utifrån varje 

kriterium, där tre bedöms som det bästa alternativet och ett som det sämsta. 

Bedömningskriterierna är framtagna från de viktigaste punkterna utifrån resultatdelen. 

Kriterierna har även analyserats och godkänts av Marie Mattsson vid Högskolan i Halmstad 

för en så transparant och omfattande bedömning som möjligt.  

 

Studien kommer att utvecklas genom att se över biologisk behandling av matavfallet i form av 

en biogasanläggning. Beräkningar kommer göras för att få ungefärliga siffror på hur mycket 

energi som kan fås ut av matavfallet i en eventuell biogasanläggning. Slutligen kommer 



15 

 

uträkningar på hur många av Halmstad kommuns stadsbussar som kan drivas på den utvunna 

biogasen per år.  

 

 

5. Resultat 

Syftet med vår studie är att undersöka vilket insamlingssystem för matavfall som är lämpligast 

för Halmstad kommunen ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Resultat kommer att 

presenteras från dels intervjuerna, och dels från bearbetning av plockanalyserna från de nio 

kommunerna. Först kommer kommunerna att beskrivas för sig, och sedan kommer 

plockanalysbearbetningen följa. Intervjuerna har i vår studie fungerat som ett stöd för tolkningen av 

plockanalyserna. Slutligen kommer det miljömässiga perspektivet och det ekonomiska perspektivet att 

presenteras.  

 

5.1 Sorteringsgrad i de olika insamlingssystemen 

Plockanalyser från de utvalda nio kommunerna har samlats in och bearbetats för att kunna 

sammanställa ett resultat över hur sorteringsgraden ser ut i den brännbara fraktionen och 

matavfallsfraktionen i de tre olika insamlingssystemen. Hushållsavfallet har kategoriserats i 

farligt avfall, återvinningsmaterial, brännbart avfall och matavfall (Tabell 1). 

I figurerna åtta till femton visas resultat från plockanalyser utifrån de tre olika 

insamlingssystemen från de nio utvalda kommunerna. I figur fjorton och femton redovisas en 

sammanställd jämförelse över de olika insamlingssystemen.  

 

5.1.1 Optisk sortering 

För optisk sortering har Borås kommun, Eskilstuna kommun och Vetlanda kommun 

undersökts. Borås kommun har ett invånarantal på 104 000, och är den största kommunen av 

de tre kommuner som jämförts med insamlingssystemet optisk sortering. Eskilstuna kommun 

har ett invånarantal på 98 000 och Vetlanda kommun på 26 000. Borås kommun införde 

optisk sortering redan år 1991, Vetlanda kommun år 2002 och Eskilstuna kommun år 2009. 

Borås kommun och Vetlanda kommun har utsortering i två fraktioner; en plastpåse för 

matavfall och en för brännbart avfall. Eskilstuna har utsortering i sex fraktioner; matavfall, 

pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar och brännbart 

avfall. Alla kommuner har obligatorisk insamling av matavfall, men Eskilstuna kommun har 

sin återvinningsfraktion som frivillig. All utsortering sker i plastpåsar med specifik färg. 
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Figur 7. I diagrammet visas resultatet av de plockanalyser från optisk sortering i matavfallsfraktionen som 

bearbetats från kommunerna Borås, Eskilstuna och Vetlanda.  

 

Borås kommuns matavfallsfraktion bestod av 79,3 % matavfall, 13,7 % brännbart avfall, 7 % 

återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall. Eskilstuna kommuns matavfallsfraktion innehöll 

91 % matavfall, 7,5 % brännbart avfall, 1,5 % återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall. I 

Vetlanda kommun bestod fraktionen av 89,6 % matavfall, 6,9 % brännbart avfall, 3,7 % 

återvinningsmaterial och 0,1 % farligt avfall. 

 

Den största delen i matavfallsfraktionen som var felsorterat var brännbart avfall hos alla tre 

kommunerna. Eskilstuna kommun har minst andel felsorterat i matavfallsfraktionen och Borås 

kommun har störst andel felsortering. Eskilstuna kommun var den kommunen som hade lägst 

andel återvinningsmaterial i sin matavfallsfraktion (Figur 7). 

 

 
Figur 8. I diagrammet visas resultatet av de plockanalyser från optisk sortering i den brännbara fraktionen som 

bearbetats från kommunerna Borås, Eskilstuna och Vetlanda. 

 

Borås kommuns brännbara fraktion bestod av 27,1 % matavfall, 36,2 % brännbart avfall, 36,2 

% återvinningsmaterial och 0,5 % farligt avfall. Eskilstuna kommuns fraktion innehöll 26 % 
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matavfall, 46 % brännbart avfall, 28 % återvinningsmaterial och 0,6 % farligt avfall. I 

Vetlanda kommun bestod den brännbara fraktionen av 17,9 % matavfall, 52,5 % brännbart 

avfall, 28,6 % återvinningsmaterial och 1 % farligt avfall (Figur 8).  

 

Tydliga samband ses mellan matavfallsfraktionen och brännbara fraktionen vad gäller 

felsortering i de olika kommunerna. Även här har Borås kommun en sämre utsortering än de 

andra kommunerna. I den brännbara fraktionen finns det en större del felsorterat avfall än i 

matavfallsfraktionen. Den största delen felsorterat avfall består av återvinningsmaterial. En 

del matavfall felsorteras också, och i den brännbara fraktionen kan även små mängder farligt 

avfall hittas. Eskilstuna kommun har även i den brännbara fraktionen lägst mängd 

återvinningsmaterial, dock skiljer det sig minimalt från Vetlanda kommun.  

 

5.1.2 Tvåkärlssystem 

För tvåkärlssystemet har Sundsvall kommun, Norrköping kommun och Västerås stad 

undersökts. Västerås stad är den kommun med störst invånarantal av de tre på 139 000. 

Norrköping kommun har ett invånarantal på 131 000 och Sundsvall kommun på 96 000. 

Västerås stad implementerade tvåkärlssystemet år 1997, Norrköping år 1998 och Sundsvall 

kommun införde det något senare, år 2009. I alla tre kommunerna läggs matavfallet i 

papperspåsar, som sedan placeras i ett brunt kärl för insamling av matavfall. Det brännbara 

avfallet läggs i ett grönt kärl. Kommunerna har frivillig insamling av matavfall med en 

miljöstyrande avfallstaxa. I Västerås stad och Norrköping kommun gynnas villahushållen som 

väljer ett sorterat abonnemang. I Sundsvall får villahushållen en lägre viktbaserad avfallstaxa 

vid insamling av matavfall. 

 

 
Figur 9. I diagrammet visas resultatet av de plockanalyser från tvåkärlsystem i matavfallsfraktionen som 

bearbetats från kommunerna Sundsvall, Norrköping och Västerås. 

 

Sundvall kommuns matavfallsfraktion innehöll 96 % matavfall, 0,8 % brännbart avfall, 3,2 % 

återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall. Norrköping kommuns fraktion bestod av 98,2 % 

matavfall, 0,3 % brännbart avfall, 1,5 % återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall. I Västerås 
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stad bestod fraktionen av 97,8 % matavfall, 2,2 % brännbart avfall, 0 % återvinningsmaterial 

och 0 % farligt avfall (Figur 9).   

 

Norrköpings kommun har minst andel felsorterat i matavfallsfraktionen, medan Sundsvall 

kommun och Västerås stad har något högre felsortering. Västerås stad har en större andel 

felsorterat brännbart avfall i sin matavfallsfraktion och Sundsvall kommun har en större andel 

felsorterat återvinningsmaterial. Alla tre kommunerna har en relativt ren matavfallsfraktion 

med endast en liten andel felsortering. 

 

 

 
Figur 10. I diagrammet visas resultatet av de plockanalyser från tvåkärlsystem i den brännbara fraktionen som 

bearbetats från kommunerna Sundsvall, Norrköping och Västerås. 

 

Sundvall kommuns brännbara fraktion innehöll 16,7 % matavfall, 44 % brännbart avfall, 39,5 

% återvinningsmaterial och 0,2 % farligt avfall. Norrköping kommuns fraktion bestod av 22,2 

% matavfall 36,4 % brännbart avfall, 41 % återvinningsmaterial och 0,4 % farligt avfall. I 

Västerås stads bestod fraktionen av 19 % matavfall, 41 % brännbart avfall, 40 % 

återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall (Figur 10).  

 

I den brännbara fraktionen skiljer det sig inte mycket mellan kommunerna men Sundsvall 

kommun har bäst utsorteringsgrad i den brännbara fraktionen. Norrköping kommun är den 

kommunen som har högst andel felsorterat i sin brännbara fraktion både vad gäller 

återvinningsmaterial och matavfall. Alla tre kommunerna har en hög andel 

återvinningsmaterial i sin brännbra fraktion. 

 

5.1.3 Flerfackssystem 

För flerfacksystemet har Helsingborg stad, Jönköping kommun och Lund kommun 

undersökts. Helsingborg stad och Jönköping kommun har nästintill lika stort invånarantal på 

131 000 invånare respektive 130 000 invånare. Lund kommun har ett invånarantal på 110 

000. Både Helsingborg stad och Lund kommun implementerade flerfacksystemet år 2004. I 

Jönköping kommun skedde implementeringen något senare, år 2008. Helsingborg stad och 
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Lund kommun har två stycken kärl med fyra fraktioner i vardera, totalt åtta fraktioner. 

Jönköping kommun har ett kärl som är delat i två fraktioner, ett för matavfall och ett för 

brännbart avfall. Jönköping kommun ska inom kort övergå till flerfacksystem genom att sätta 

in fler fraktioner i kärlen som används idag. Några områden har dock detta system redan idag 

och de plockanalyser som analyserat kommer de områdena. I Helsingborg stad och Lund 

kommun är matavfallsinsamlingen obligatorisk men utsortering i fler fraktioner är frivilligt. I 

Jönköping kommun är inte insamling av matavfall obligatoriskt utan man har valt att påverka 

villaägarna med en miljöstyrande avfallstaxa. 

 

 
Figur 11. I diagrammet visas resultatet av de plockanalyser från flerfackssystem i matavfallsfraktionen som 

bearbetats från kommunerna Helsingborg, Jönköping och Lund. 

 

I Helsingborg stad bestod matavfallsfraktionen av 98,2 % matavfall, 0,4 % brännbart avfall, 

1,2 % återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall. Jönköping kommuns fraktion innehöll 98,2 

% matavfall, 1 % brännbart avfall, 0,8 % återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall. Lund 

kommuns matavfallsfraktion bestod av 97,9 % matavfall, 0,3 % brännbart avfall, 1,5 % 

återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall.  De tre kommunerna med flerfacksystem som 

jämförts har en hög sorteringsgrad i sin matavfallsfraktion (Figur 11). 
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Figur 12. I diagrammet visas resultatet av de plockanalyser från flerfackssystemet i den brännbara fraktionen 

som bearbetats från kommunerna Helsingborg, Jönköping och Lund. 

 

I Helsingborg stad bestod den brännbara fraktionen av 26 % matavfall, 50,5 % brännbart 

avfall, 23 % återvinningsmaterial och 0,5 % farligt avfall. Jönköping kommuns fraktion 

innehöll 16,3 % matavfall, 61,5 % brännbart avfall, 21,9 % återvinningsmaterial och 0,5 % 

farligt avfall. Lund kommuns brännbara fraktion bestod av 32 % matavfall, 41 % brännbart 

avfall, 27 % återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall (Figur 12).   

 

I den brännbara fraktionen skiljer sig de tre kommunerna mer åt än i matavfallsfraktionen. 

Jönköping är den kommunen som har minst felsortering i sin brännbara fraktion. Det är också 

den kommunen av de tre som har frivillig insamling. Lunds kommun har störst andel 

felsorterat i den brännbara fraktionen. 

 

5.1.4 Sammanställning av insamlingssystemen utifrån de medverkande kommunerna  

De nio medverkande kommunernas plockanalyser har sammanställts utifrån varje 

insamlingssystem. Ett medelvärde av plockanalyserna har därmed beräknats för de tre 

insamlingssystemen innefattande de tre kommunernas plockanalyser (figur 13 och 14). 
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Figur 13. Diagrammet visar  medelvärden för vardera insamlingssystem i matavfallsfraktionen beräknat på de 

olika kommunernas plockanalyser från  diagrammen 7,9 och 11.  

 

I matavfallsfraktionen är det optisk sortering som har lägst sorteringsgrad, medan 

flerfacksystemet som har högst sorteringsgrad. I optisk sortering fanns det 86,6 % matavfall, 

9,4 % brännbart avfall, 4 % återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall. I Tvåkärlsystemets 

matavfallsfraktion fanns det 97,3 % matavfall, 1,6 % brännbart avfall, 1,1 % 

återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall. I flerfacksystemets matavfallsfraktion fanns det 

98,1 % matavfall, 0,6 % brännbart avfall, 1,2 % återvinningsmaterial och 0 % farligt avfall 

(Figur 13).  

 

Mellan tvåkärlssystem och flerackssystem skiljer sig sorteringsgraden minimalt för 

matavfallsfraktionen, båda systemen har en hög sorteringsgrad på sitt matavfall. Optisk 

sortering visar sig i denna studie ha en högre grad felsortering i matavfallsfraktion. Det visar 

sig i sammanställningen av de olika systemen att tvåkärlsystemet har en lite lägre andel 

återvinningsmaterial än flerfacksysstemet.  
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Figur 14 Diagrammet visar medelvärden för vardera insamlingssystem i den brännbara fraktionen beräknat på 

de olika kommunernas plockanalyser från  diagrammen 8, 10 och 12.  

 

Flerfacksystemet är det insamlingssystem som har högst andel brännbart avfall i sin brännbara 

fraktion, och tvåkärlssystemet har lägst andel brännbart. Den optiska sorteringens brännbara 

fraktion innehöll 23,7 % matavfall, 44,9 % brännbart avfall, 30,9 % återvinningsmaterial och 

0,7 % farligt avfall. I tvåkärlssystemets brännbara fraktion fanns det 19,3 % matavfall, 40,5 % 

brännbart avfall, 40,2 % återvinningsmaterial och 0,5 % farligt avfall. I flerfackssystemets 

brännbra fraktion fanns det 24,8 % matavfall, 51 % brännbart avfall, 24 % 

återvinningsmaterial och 0,7 % farligt avfall (Figur 14).  

 

Tvåkärlssystemet är det insamlingsalternativ som har minst andel matavfall i den brännbara 

fraktionen, men systemet har dock högst andelen återvinningsbart material och lägst andel 

brännbart avfall. Flerfackssystemet har högst andel matavfall i sin brännbara fraktion, men 

lägst andel återvinningsmaterial. 

 

5.2 Miljöperspektiv på insamling av matavfall  

Den viktigaste faktorn ur ett miljöperspektiv, oavsett vilket system man väljer, är att samla in 

matavfall. Rötning är en form av biologisk behandling där matavfallet utnyttjas i högst grad, 

Genom rötning bildas biogas och biogödsel. Vid spridning av biogödsel på åkermark uppnås 

en kretsloppsfunktion då näringsämnen förs tillbaka till jorden. Biogasen kan användas som 

fordonsbränsle och på så vis ersätta fossila bränslen. En annan miljöaspekt att ta hänsyn till är 

valet av material på påsen som hushållen sorterar sitt matavfall i. Papperspåsen och 

bioplatspåsen är ur ett miljöperspektiv att föredra framför plastpåsen, och därmed bör ett 

system väljas av Halmstad kommun där ”bäst” påse används för att få en bra miljöeffekt. 

Transporterna tas inte i vår studie med i beaktning.  

 

5.2.1 Påsar 

Med de olika insamlingssystemen använder man olika påsar. Papperspåse och bioplastpåse 

används oftast till tvåkärlssystem och flerfackssystem, medan platspåse används till optisk 

sortering. Plastpåsen materialåtervinns oftast inte vid utsortering av matavfall, men energin 
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kan återvinnas genom förbränning. Anledningen till att plastpåsar används vid optisk 

sortering är att det ännu inte finns någon hållbar pappers- eller bioplastpåse som klarar av 

utsorteringen och är ekonomisk försvarbar. Papperspåsen är 100 % förnyelsebar och 

koldioxidneutral. Bioplastpåsen går att återvinna men dock är cirka 50 % av påsen tillverkad 

av polyeten som inte är en förnyelsebar källa. Papperspåsen är alltså det bättre alternativet ur 

ett miljöperspektiv. Dock utifrån hushållens perspektiv har både Norrköping kommun och 

Sundsvall kommuns hushåll upplevt problem med papperspåsen, i form av läckage och 

fastfrysning i kärlet.    

 

5.2.2 Uppnå miljömålet ”God bebyggd miljö” 

Idag behandlas årligen 780 ton matavfall från verksamheter i Halmstad kommun genom 

rötning i Laholms biogasanläggning (Aronsson, muntlig). Det innebär att 6,8 % av den totala 

mängden matavfall i Halmstad kommun på 11 500 ton behandlas (Chmielewski, 2011). 

Resterande matavfall på 10 720 ton går till Halmstads förbränningsanläggning och förbränns 

med övrigt hushållsavfall. Varje villahushåll i Sverige genererar i snitt 4 kg matavfall per 

vecka (Leander & Sernland, 2011). För att uppnå miljömålet ”God bebyggd miljö” där 

Halmstad kommun ska utsortera 35 % av matavfallet krävs det att varje villahushåll sorterar 

ut 2,85 kg matavfall per vecka, vilket motsvarar en sorteringsgrad på 71 %. Kommunen 

kommer då totalt få en utsorterad mängd på 4 025 ton som kan rötas i en biogasanläggning. 

 

5.2.3 Hur mycket biogas skulle vi få ut av det insamlade matavfallet? 

Ett ton matavfall ger upphov till 175-200 Nm
3
(normalkubikmeter) biogas. Biogasen som 

matavfallet genererar innehåller en hög halt koldioxid. För att gasen ska kunna användas som 

fordonsbränsle måste biogasen uppgraderas till en metanhalt på 95 %. Det innebär att 

biogasen som ett ton matavfall ger upphov till kan ge minst 105 Nm
3
 fordonsgas (Dahl, 

muntlig). Om Halmstad kommun skulle samla in 4 025 ton matavfall per år skulle detta 

generera till 422 625 Nm
3
 fordonsgas. I Halmstads tätort finns 33 stycken stadsbussar som 

drivs med gas. En stadsbuss i tätorten kör ungefär 8 000 mil/ år och drar 2,5 nm
3
 fordonsgas/ 

mil. Det innebär att en buss förbrukar 20 000 Nm
3
 fordonsgas/år (Frenesson, muntlig). Vid 

införande av ett insamlingssystem av matavfall och med en biologisk behandling i Halmstad 

kommun kan cirka 21 av de 33 stadsbussarna drivas på gasen från Halmstad kommuns 

matavfall.  

   

5.3 Ekonomiskt perspektiv på insamling av matavfall 

Uträkningarna för de olika insamlingssystemen är baserad på 23 093 hushåll (20 793 

villahushåll och 2 300 fritidshus). Uträkningarna för matavfallspåsar är baserade på 21 943 

hushåll, då fritidshusen räknas använda hälften av antalet påsar som åretruntboende 

(Chmielewski, 2011). Varje hushåll beräknas förbruka 3 påsar i veckan (Anderzén & 

Hellström, 2011). I uträkningarna på antal sopbilar har beräkningarna gjorts på antal sopbilar 

som finns i Halmstad kommun idag, vilket är 9 stycken (Andresen, muntlig).  

Oavsett vilket insamlingssystem Halmstad kommun väljer att införa så bör alltid kostnader för 

information och kvalitetsarbete ingå. Inom arbetet med information och kvalitetsarbete får 
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man även räkna med kostnader för extra personal som exempelvis informatörer, ökad 

personalstyrka inom renhållningen, kvalitetsansvariga osv. Kostnaderna för information och 

kvalitetsarbete tillkommer vid införandet men även som en löpande kostnad för att utveckla 

och få en bra kvalité på sorteringen (Anderzén & Hellström, 2011). För att skapa en större 

informationsinsats räknar man på en kostnad på cirka 50 kronor per hushåll (Chmielewski, 

2011). För Halmstad kommun skulle det till exempel innebära en totalkostnad på 1 154 650 

kronor/år.  

 

Vid fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial kan bidrag ges från FTI (Förpacknings- 

och Tidningsinsamlingen). Detta bidrag kan fås vid flerfackssystem och optisk sortering vid 

sortering i fler än två fraktioner.  Bidraget är cirka 75 kronor/hushåll och år (Persson, 

muntlig). 

 

Det finns två olika typer av kostnader man bör räkna med vid införandet av ett nytt 

insamlingssystem. Det är investeringskostnader vid själva införandet och löpande kostnader 

(exempelvis drift och underhåll) som tillkommer vid användning av det införda 

insamlingssystemet.  

 

5.3.1 Optisk sortering 

Investeringskostnader: 

 Vid optisk sortering behövs enfacksbilar köpas in. Uträkningarna har baserats på en 

entreprenadkostnad, avbetalning av enfacksbilar, transport- och personalkostnader 

(Mattsson, muntlig).  

 Insamlingen av matavfall och restavfall kan ske i samma kärl som finns ute hos 

villahushållen idag. Kommunen behöver därför inte investera i nya kärl. 

  Kommunen kommer behöva bygga en sorteringsanläggning där de olikfärgade 

påsarna kan sorteras ut och gå till respektive behandling. Halmstad kommun kommer 

till en början behöva en sorteringsanläggning som har möjlighet att sortera ut två 

fraktioner med en årskapacitet på 40 000 ton (Marklund, muntlig).  

 Påshållare till hushållen har vissa kommuner valt att köpa till de olikfärgade påsarna 

medan andra kommuner har valt att hushållen får använda valfri hållare. Plastpåsarna 

som används till optisk sortering kräver inte en ventilerad hållare då själva påsen inte 

andas (Ferm, muntlig). Där av har inte påshållare räknats med i uträkningarna (Tabell 

2).  

 

Löpande kostnader:  

 Drift och underhåll på sorteringsanläggningen. Uträkningarna har gjorts på 

energiförbrukning. En sorteringsanläggning har vanligen en effekt på 75 kW 

(Marklund, muntlig), uträkningarna har baserats på 2 080 timmar/år. Beräkningarna är 

grundande på svensk els medelvärde pris 1,25kronor/kWh.  

 Inköp av påsar för sortering. Hushållen ska sortera sitt avfall i olikfärgade påsar. De 

påsar man använder till optisk sortering är plastpåsar. Uträkningarna är baserade på 

kostnader för inköp av endast matavfallspåsar i svart färg. Restavfallet får hushållen 
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sortera i valfri påse.  Plastpåsarnas beräknas kosta 0,30 kr/påse (Marklund, muntlig). 

(Tabell 2). 

 

5.3.2 Tvåkärlssystem 

Investeringskostnader: 

 Tvåfacksbilar är vanligast vid tömning av tvåkärlssystemet, där av har kostnader 

beräknats utifrån det. Uträkningarna har beräknats på en entreprenadkostnad där 

avbetalning av tvåfacksbilar, transport- och personalkostnader är inkluderat (Mattsson, 

muntlig).  

 Inköp av nya kärl. Halmstad kommun har idag ett kärl där allt hushållsavfall slängs, 

och det innebär att kommunen skulle behöva köpa in ytterligare kärl till enbart 

matavfall. Kärlen kostar cirka 350 kr styck (Chmielewski, 2011). 

 För att underlätta för hushållen bör man investera i att köpa in påshållare där man kan 

placera sin påse för matavfall i köket. Hållarna kostar 16 kr/styck (Chmielewski, 

2011) (Tabell 2). 

 

Löpande kostnader: 

 Påsar för insamling av matavfallet. Kommunen kan välja mellan bioplastpåse eller 

papperspåse. Kostnaden har räknats på papperspåse då det är det billigare alternativet. 

Påsarnas kostnad är cirka 0,30 kronor/påse (Ferm, muntlig) (Tabell 2). 

 

5.3.3 Flerfackssystem 

Investeringskostnader: 

 Vid användning av flerfacksystem krävs flerfacksbilar. Uträkningarna har beräknats 

på en entreprenadkostnad där avbetalning av flerfacksbilar, transport- och 

personalkostnader är inkluderat (Mattsson, muntlig).  

 Nya kärl behöver köpas in då de kärl som finns hos hushållen idag inte kan användas i 

flerfackssystemet. Ett fyrfackskärl kostar cirka 1 500 kr/styck (Håkansson, muntlig). 

Beräkningen avser ett kärl per hushåll, dock borde hushållen erbjudas möjligheten att 

välja två stycken fyrfackskärl då det ger en högre servicegrad.  

 För att underlätta för hushållen bör kommunen investera i påshållare. Hållarna kostar 

16 kr/styck (Chmielewski, 2011). 

 Omlastningsanläggning där sopbilarna tömmer återvinningsmaterialet i olika 

containrar. Kostnaden för denna anläggning är cirka 6 000 000 kronor (Persson, 

muntlig) (Tabell 2). 

 

Löpande kostnader:  

 Påsar för att samla in det biologiska avfallet. Bioplastpåse eller papperspåse kan 

användas. Kostnaden har räknats på papperspåse då det är det billigare alternativet. 

Påsarnas kostnad är cirka 0,30 kronor/påse (Ferm, muntlig). (Tabell 2). 
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Tabell 2. Sammanlagda kostnader för de olika insamlingssystemen. Se beräkningar i bilaga 3 

 
 

 

5.3.4 Avfallstaxa 

Medelvärdet på avfallstaxorna skiljer sig inte så mycket åt mellan de olika 

insamlingssystemen. Tvåkärlsystemen har den lägsta avfallstaxan medan flerfacksystemen har 

den högsta. Hur avgifterna är utformade skiljer sig åt i de olika kommunerna och vilken 

avfallstaxa kommunerna väljer att ta ut för avfallshantering grundar sig på vad det kostar för 

kommunen att ta hand om avfallet och vilka investering som gjorts (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Medelvärde avfallstaxor för de olika insamlingssystemen. Siffrorna är hämtade från de nio kontaktade 

kommunerna, se bilaga 2 

 
 

De tre kommunerna, Borås, Eskilstuna och Vetlanda som använder optisk sortering har valt 

att ha en obligatorisk insamling av matavfall. Eftersom kommunerna har en obligatorisk 

insamling av matavfall kan hushållen inte välja ett annat insamlingsalternativ och de därmed 

inte påverka sin avfallstaxa.  

Tvåkärlssystemet har lägst avfallstaxa i vår studie. Det är också det systemet som inte kan 

erbjuda insamling av återvinningsmaterial. De tre kommunerna Sundsvall, Norrköping och 

Västerås som använder sig av tvåkärlssystemet och har en frivillig matavfallsinsamling i 

kombination med en miljöstyrande taxa. Sundsvall kommun har valt att använda sig av 

viktbaserad avfallstaxa där hushållen får betala enbart för vikten på avfallet de slänger. 

Norrköping kommun och Västerås kommun har valt att kombinera sin volymbaserade 

avfallstaxa med en miljöstyrande taxa i form av rabatt på avfallstaxa om man utsorterar 

matavfall.   

Flerfackssystemet är det insamlingssystemet som i vår studie har högst avfallstaxa. 

Helsingborgs stad, Jönköping kommun och Lunds kommun använder flerfacksystemet. 

Helsingborgs stad och Lunds kommun har implementerat fyrfackskärlen medan Jönköping 

kommun erbjuder tvåfackskärl till de flesta hushållen. Jönköping kommuns avfallstaxa är 

baserad på tvåfackskärlet. Det är enbart Jönköpings kommun som har frivillig utsortering av 

matavfall. Lunds kommun och Helsingborgs stad har obligatorisk insamling av matavfall, 

men utsorteringen av återvinningsmaterial är frivillig.  

Flerfackssystem Tvåkärlssystem Optisk sortering

Lund Jönköping Helsingborg Västerås Sundsvall NorrköpingBorås Eskilstuna Vetlanda

Avfallstaxa (kronor/år) 2761 1764 2221 2410 1333 2132 2240 2459 1907

Medelvärde avfallstaxa(kronor/år) 2248 1958 2202
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Idag har villahushållen i Halmstad kommun en avfallstaxa med en fast avgift på 825 kronor, 

och en rörlig avgift på 1 079 kronor med ett 190 liters kärl och hämtning varannan vecka. Det 

blir totalt 1 904 kronor per hushåll och år (HEM  2012b).  

 

5.4 Servicegraden med de olika insamlingssystemen 

Insamlingssystemet med lägst servicegrad är tvåkärlssystemet, då systemet inte har möjlighet 

till fastighetsnära insamlings av återvinningsmaterial. Optisk sortering har en högre 

servicegrad då detta system kan utvecklas med fler fraktioner för fastighetsnära insamling, 

dock måste villahushållen ha utrymme för de sex påsfraktionerna. Flerfackssystemet har högst 

servicegrad av de tre insamlingssystemen. Anledningen är att villahushållen enkelt kan sortera 

ut sitt avfall och välja om de vill ha fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial. 

Villahushållen kan välja om de vill sortera sitt återvinningsmaterial direkt inne i hemmet i 

olika fraktioner. Om platsen för detta inte finns kan istället återvinningsmaterialet samlas i en 

och samma fraktion inne i köket, och sedan sorteras materialet ut i flerfackskärlet utomhus. 

 

5.5 Bedömningskriterier för de olika insamlingssystemen 

Denna sammanställning av resultatet från de olika insamlingssystemen ska lättare påvisa 

skillnaderna mellan de olika systemen. Systemen har graderats från 1-3 sinsemellan utifrån 

varje kriterium, där tre bedöms som det bästa alternativet och ett som det sämsta. 

Bedömningskriterierna är framtagna från de viktigaste punkterna utifrån resultatdelen. 

Kriterierna är även analyserade och godkända av Marie Mattsson vid Högskolan i Halmstad 

för en så transparant och omfattande bedömning som möjligt (Tabell 4).  

 

 

Tabell 4. Bedömningskriterier för de olika insamlingssystemen. 

 

Optisk sortering Tvåkärlssystem Flerfackssystem 

Sorteringsgrad i matavfallsfraktionen 1 3 3 

Sorteringsgrad brännbar fraktion 2 1 3 

Kostnad investering 2 3 1 

Löpande kostnader 3 2 1 

Miljöaspekt påsar  1 3 3 

Servicegrad  2 1 3 

  11 13 14 

 

 

Sorteringsgrad i matavfallsfraktionen kan ses i figur 13. I figuren kan man se att optisk 

sortering har lägst andel matavfall i sin matavfallsfraktion, där av har systemet fått lägst 

kategorisering. Flerfacksystemet och tvåkärlssystemet har fått högst kategorisering då båda 

systemet har hög utsorteringsgrad i sin matavfallsfraktion. Skillnaden mellan system är 

minimal och kan därför inte skiljas åt i kategoriseringen.   

 

Optisk sortering har bättre utsortering i sin brännbara fraktion än tvåkärlssystemet, då optisk 

sortering hade en lägre andel återvinningsmaterial i sin brännbara fraktion. (Figur 14) 
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Investeringskostnader finns i figur sexton och det är flerfackssystemen som har högst 

investeringskostnader. Detta beror på att flerfackskärlen som krävs för detta system har en 

högre kostnad än de kärlen som krävs för optisk sortering och tvåkärlsystemet. Anledningen 

till att optisk sortering får en högre investeringskostnad än tvåkärlsystemet är för att det krävs 

en investering i en sorteringsanläggning. 

 

Löpande kostnader presenteras i tabell 2. Även här är det flerfackssystemet som har högst 

kostnader. Anledningen till att flerfackssystemet har högst löpande kostnad är för att systemet 

har en högre entreprenadkostnad jämfört med de andra två systemen. Optisk sortering har 

lägst entreprenadkostnad och där av lägst löpande kostnader.  

Ur ett miljöperspektiv är val av insamlingspåsarna för matavfall av stor betydelse. I optisk 

sortering kan enbart plastpåsar användas, vilket är ett sämre alternativ ur miljösynpunkt. I 

flerfackssystemet och tvåkärlssystem kan antingen pappers- eller bioplastpåse användas, där 

av har dessa två system bedömts med samma gradering.  

   

Med servicegrad undersöks det hur enkelt systemet är för hushållen, samt hur många olika 

typer av material som kan sorteras ut. Tvåkärlsystemet får lägst karaktärisering för att med 

detta system kan inte fastighetsnära insamling erbjudas. Med optisk sortering och 

flerfacksystem kan systemen utvecklas med fler fraktioner för fastighetsnära insamling av 

återvinningsmaterial. Flerfackssystemet har fått en högre karaktärisering än optisksortering då 

sorteringen i hemmet är enklare med flerfackssystemet. Med optisk sortering bör hushållen ha 

plats för 6 olika behållare att fästa sina påsar. Med flerfacksystemet kan kunden lägga allt sitt 

återvinningsmaterial i en och samma fraktion och sedan sortera ut materialet ute vid kärlet. 

Detta gör att kunden inte behöver ha lika mycket plats inne i hemmet för sin sortering. 

 

 

6. Diskussion 

Halmstad kommun har idag ingen matavfallsinsamling från villahushåll, utan allt matavfall 

blandas med övrigt brännbart avfall och förbränns i förbränningsanläggningen på Kristinehed. 

Att införa matavfallsinsamling är en viktig del i kommunens miljöarbete. Vid en eventuell 

insamling av matavfall och byggnation av biogasanläggning kommer Halmstad kommun ta ett 

steg uppåt i avfallshierarkin.  

 

Idag samlar Halmstad kommun in matavfall från en del verksamheter och restauranger vilket 

innebär att 6,8 % av den totala mängden matavfall i kommunen samlas in. I vår studie har vi 

kommit fram till att ett införande av ett insamlingssystem för matavfall för villahushållen 

kommer leda till att miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” uppnås.  

 

När kommunen ska välja ett insamlingssystem för matavfall är det viktigt att man lägger 

resurser på information till hushållen. Genom de interjuver vi gjort i denna studie har ett 

genomgående svar varit: för att lyckas med sitt insamlingssystem bör mycket tid och pengar 
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läggas på information och kvalitetsarbete. Att informera hushållen ska resultera i att fler 

hushåll sorterar och att det görs korrekt. Kvalitetsarbetet är också en viktig del då sorteringen 

följs upp och återkopplar resultatet till hushållen, vilket därmed skapar motivation hos 

hushållen. Genom att kommunen kontrollerar det sorterade avfallet, rättar till och vägleder 

hushållen som felsorterar finns det en ökad möjlighet att man får en renare matavfallsfraktion 

som i sin tur leder till en bättre biogasproduktion. 

 

6.1 Optisk sortering 

I vår studie visar det sig att optisk sortering har lägst sorteringsgrad i matavfallsfraktionen av 

de tre systemen som jämförts (Figur 13). Leander & Sernland (2011) kom i sin studie fram till 

ett liknande resultat där det också visade sig att optisk sortering är det insamlingssystem för 

matavfall som har högst andel felsortering i matavfallsfraktionen.    

 

I det brännbara kärlet med optisk sortering är utsorteringen av brännbart avfall bättre än med 

tvåkärlssystemet men sämre än flerfacksystemet (Figur 14). Anledningen till att optisk 

sortering har bättre utsortering än tvåkärlssystemet i den brännbara fraktionen är att optisk 

sortering har en mindre andel återvinningsmaterial. Dock har optisk sortering ändå en högre 

andel matavfall i sin brännbara fraktion än tvåkärlssystemet.    

 

Det är svårt att veta exakt vad det är som gör att just optisk sortering har lägst sorteringsgrad i 

matavfallsfraktionen och hög andel matavfall i den brännbara fraktionen. Det finns många 

parametrar att ta hänsyn till. Vi tror att mycket beror på att hushållen lätt kan blanda ihop sina 

påsar, då både påsen för matavfall och påsen för det brännbara avfallet är plastpåsar. 

Hushållen ser enbart att de slänger påsarna i samma kärl och att de töms i samma bil, vilket 

möjligtvis gör att hushållen inte förstår varför de ska sortera när allt ändå samlas i slutändan. 

Detta kan vara ytterligare en anledning till att sortering inte är lika bra. Detta problem skulle 

kunna förbättras genom ökad information om vad som händer med avfallet efter tömning. 

Hushållens förståelse för sortering kanske då kan öka.  

 

En fördel med optisk sortering är att kommunen inte behöver köpa in nya kärl. Ska 

kommunen använda sig av optisk sortering anser vi att man borde utöka fraktionerna som 

man gjort i Eskilstuna kommun till sex fraktioner. Hushållen behöver då inte åka iväg med sitt 

återvinningsmaterial, vilket ökar servicegraden för hushållen. Fler fraktioner har visat sig i vår 

studie ge en något lägre andel återvinningsmaterial i både den brännbara fraktionen och i 

matavfallsfraktionen. En ytterligare fördel om man sorterar ut återvinningsmaterial är att man 

kan få bidrag från FTI vilket förhoppningsvis kan leda till en billigare avfallstaxa för 

hushållen. En nackdel med flera fraktioner är att en del hushåll upplever att det blir svårt att få 

plats med alla fraktioner under vasken. I en studie utförd av Meyer (2010) visar att många 

hushåll upplevde utrymmet som källsorteringen krävde som det största problemet.  

 

I figur 7 kan man utläsa sorteringsgraden i matavfallsfraktionen med optisk sortering i 

kommunerna Borås, Eskilstuna och Vetlanda. I diagrammet visar det sig att Borås kommun 

har lägst utsortering av matavfall och Eskilstuna har högst utsortering. Eskilstuna kommun 
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erbjuder hushållen att sorterar i sex fraktioner. Detta kan vara en anledning till att Eskilstuna 

kommun har en lägre procent återvinningsmaterial i matavfallsfraktionen än de andra två 

kommunerna. Trots att Vetlanda kommun endast har utsortering i två fraktioner så har de 

ändå en förhållandevis bra utsorteringsgrad av återvinningsmaterial i matavfallsfraktionen. 

Detta kan bero på att Vetlanda är en liten kommun och har därför möjligen lättare att nå ut 

med information och hjälpmedel till hushållen för att öka sorteringsgraden. Borås är den 

största av de tre kommunerna och har även lägst utsorteringsgrad i matavfallsfraktionen, och 

detta kan bero på att svårigheten att nå ut med information och kvalitetsarbete till hushållen.  

 

I den brännbara fraktionen har det visat sig i vår studie att Vetlanda kommun har högst 

utsortering (Figur 8). De är också den kommunen som har lägst andel återvinningsmaterial i 

den brännbara fraktionen. Då Eskilstuna är den kommunen av de tre kommunerna som har 

utsortering i fler fraktioner borde de vara den kommun som har bäst utsortering av 

återvinningsmaterial. Anledningen till detta kan vara brist på information och kvalitetsarbete. 

Ytterligare en anledning kan vara att Eskilstunas kommun införde insamlingssystemet år 2009 

vilket kan innebära att hushållen ännu inte helt anpassat sig efter utsorteringen i de sex 

fraktionerna.  

 

För att sortera ut matavfallet i optisk sortering krävs det att hushållen använder sig av en 

plastpåse. Denna plastpåse är gjord av polyeten som i sin tur kommer från råolja. Vi anser att 

plastpåsen är sämre ur miljösynpunkt då man inte använder sig av en förnyelsebar råvara och 

att den inte går att kompostera. En annan nackdel är att plastpåsen är gastät och det kan leda 

till att matavfallet luktar mer än i en papperspåse. Fördelen med plastpåsen är att kunderna 

uppfattar påsen som mer tålig och att den inte lika lätt läcker vätska från matavfallet.  

 

De olika insamlingssystemen har olika investerings- och löpande kostnader. Den optiska 

sorteringen har näst lägst investeringskostnad och lägst löpande kostnad. Skulle kommunen 

välja att implementera optisk sortering innebär det att man bör bygga en egen 

sorteringsanläggning.  Detta gör att det finns investeringskostnader för kommunen att ta 

hänsyn till, samt löpande kostnader vad gäller framförallt sorteringsanläggningens drift.  

 

6.2 Tvåkärlssystem 

I vår studie visar det sig att tvåkärlssystemet har en hög sorteringsgrad av matavfall i 

matavfallsfraktionen (Figur 13). Tittar man däremot på den brännbara fraktionen är 

tvåkärlssystemet det system som har lägst andel matavfall. Utsorteringsgraden i den 

brännbara fraktionen har ändå lägst andel brännbart avfall, då tvåkärlsystemet har högst andel 

återvinningsmaterial i sin brännbara fraktion (Figur 14). Leander & Sernland (2011) visa 

också i sin studie att tvåkärlssystemet har en hög andel återvinningsmaterial i den brännbara 

fraktionen. Detta tror vi kan bero på att det inte finns någon möjlighet till fastighetsnära 

sortering av återvinningsmaterial. Hushållen kan då i vissa fall anse att det är lättare att slänga 

återvinningsmaterialet i det brännbara kärlet. 
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De tre kommunerna Sundsvall, Norrköping och Västerås med tvåkärlssystemet som jämförts i 

vår studie har alla bra utsortering i matavfallsfraktionen (Figur 9). Sundsvall kommun har 

lägst andel matavfall i matavfallsfraktionen. Anledningen till detta kan vara att Sundsvall 

kommun införde systemet senare än de andra två kommunerna och har därför inte hunnit 

anpassat sig till det nya systemet.  

 

I den brännbara fraktionen är andelen återvinningsmaterial hos alla tre kommunerna (Figur 

10). Detta kan bero på som tidigare nämnts ovan att hushållen inte har någon fastighetsnära 

insamling av återvinningsmaterial.  

 

Med tvåkärlssystemet kan både pappers- och bioplastpåse användas. Båda dessa påsar kan 

komposteras. Miljömässigt sätt anser vi att papperspåsen är något bättre än bioplastpåsen då 

papperspåsen är gjorda av 100 % förnyelsebart material.  

 

Om kommunen ska satsa på tvåkärlssystemet krävs det att varje hushåll har två olika kärl att 

sortera sitt avfall i. Det innebär att kommunen måste köpa in ytterligare ett kärl per hushåll. 

Tvåfacksbilars är vanligast för tvåkärlssystemet och fördelen är att båda kärlen kan tömmas 

samtidigt. Detta anser vi är en service för hushållen som då enbart behöver gå ut med sina två 

kärl varannan vecka, istället för att behöva gå ut med ett kärl varje vecka. För att införa 

tvåkärlssystemet i kommun har det visat sig i vår studie att detta system har lägst 

investeringskostnad. Tvåkärlssystemet har högre löpande kostnader än optisksortering då man 

har en högre entreprenadkostnad.    

 

6.3 Flerfackssystem 

I vår studie visar det sig att flerfackssystemet har högst sorteringsgrad i matavfallsfraktionen, 

av de tre systemen som jämförts (Figur 13). Flerfacksystemet har en även högst andel 

brännbart avfall i den brännbara fraktionen (Figur 14). Anledningen till detta är att de har en 

låg andel återvinningsmaterial i den brännbara fraktionen. I båda vår studie och i Leander & 

Sernland (2011) studie kan man se att flerfackssystemen har lägst andel återvinningsmaterial 

både i den brännbara fraktionen och i matavfallsfraktionen. Detta tror vi beror på den höga 

servicegraden som detta system erbjuder. Hushållen kan enkelt sortera ut sitt 

återvinningsmaterial i sina kärl och behöver inte åka iväg till en återvinningsstation med 

materialet. 

 

För flerfacksystemet har Helsingborg stad, Jönköping kommun och Lund kommun 

undersökts. Alla tre kommuner har hög utsortering av matavfall i sin matavfallsfraktion, och 

kommunerna borde vara nöjda med sitt resultat (Figur 11).  

 

I det brännbara kärlet är det Jönköping kommun som har högst andel brännbart avfall och 

Lund kommun har lägst andel (Figur 12). I Jönköping kommun är insamlingen av matavfallet 

frivilligt vilket kan resultera i en högre utsorteringsgrad både i den brännbara fraktionen och i 

matavfallsfraktionen. Hushållen gör ett aktivt val och kan möjligen vara mer motiverade att 

sortera rätt. Att Lunds kommun har lägst sorteringsgrad både i matavfallsfraktionen och i den 
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brännbara fraktionen kan möjligtvis bero på informationsbrist eller brist på fungerande 

kvalitetsarbete.  

 

I flerfacksystemet kan man välja att använda sig av pappers- eller bioplastpåse. Som nämnt 

ovan är papperspåse bäst ut miljösynpunkt.  

 

Flerfackssystemet är det systemet som skulle innebära störst investeringskostnad för 

kommunen, då fyrfackskärlen är de dyraste kärlen att köpa in. Ytterligare kostnader som 

tillkommer är att en omlastningsanläggning bör byggas där återvinningsmaterialet kan packas 

om för vidare transport till FTI. Fördelen att sortera ut återvinningsmaterial är att man kan få 

bidrag från FTI som förhoppningsvis kan leda till en minskad avfallstaxa för hushållen. 

Flerfackssystemet har även högst löpande, då systemet har högst entreprenadkostnader. 

Anledningen till att entreprenadkostnaderna för detta system är högst är för att 

flerfacksbilarna är dyrast och även kostnader för transporter ökar. Vi anser att det är viktigt att 

man har i åtanke att det är en service för hushållen att de själva inte behöver lägga tid på att 

åka iväg med sitt återvinningsmaterial. 

 

6.4 Miljöperspektiv på insamling av matavfall  

Ur ett miljömässigt perspektiv är det viktigaste enligt oss att kommunen börjar samla in 

matavfall och behandlar det biologiskt. Om man tittar på de olika insamlingssystemen ur ett 

miljömässigt perspektiv visar det sig i vår studie att de insamlingssystem med papperspåse 

miljömässigt är bättre då de är återvinningsbara och kommer från en förnyelsebar källa. Detta 

resulterar i att optisk sortering där man använder sig av plastpåsar inte blir lika bra 

miljömässigt. Det är också viktigt att matavfallsfraktionen har en hög renlighet vid rötning så 

att en bra biogödsel bildas. Om matavfallet har en låg renlighet kommer det resultera i en 

sämre biogödsel som i värsta fall då inte kan användas som gödselmedel.  Transporter har inte 

tagits med i beaktning då det kräver en större utredning.  

 

Flerfackssystem är det insamlingssystem som i vår studie är bäst ur miljösynpunkt. 

Anledningen är att i systemet används papperspåsar, systemet har högst utsortering av 

matavfall och är det system där minst återvinningsmaterial återfinns i den brännbara 

fraktionen.  

 

6.4.1 Insamlad mängd matavfall och fordonsgas 

Vi anser att det är viktigt att matavfallet utnyttjas fullt ut, där av vill vi visa vad som kan göras 

med det matavfallet som idag läggs i en förbränningsanläggning. Vid rötning får man inte 

bara ut en energirik biogas som kan användas som fordonsbränsle utan även en näringsrik 

biogödsel som i sin tur kan minska mängden handelsgödsel. Det vi vill visa med studien är att 

vid återvinning av matavfall uppfylls en kretsloppsfunktion vilket är viktigt för ett hållbart 

samhälle och Halmstad kommun tar ett steg upp i avfallshierarkin.  

 

I vår studie har vi kommit fram till att miljömålet ”God bebyggs miljö” uppnås om varje 

villahushåll utsortera minst 2.85 kilogram matavfall per vecka. Då kommer kommunen få en 
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insamlad mängd på 4025 ton varav 780 ton matavfall kommer från redan anslutna 

verksamheter. Av den insamlade mängden matavfall kan 21 av Halmstads kommuns 33 

stadsbussar drivas årligen.  

 

Enligt Leanders & Sernlands (2011) genererar varje villahushåll 4 kg matavfall per vecka. Det 

innebär att villahushållen i Halmstad måste ha en utsorteringsgrad på 71 %. Leanders & 

Sernlands (2011) visar i sin studie att den genomsnittliga sorteringsgraden för ett villahushåll 

är 77 %, vilket innebär att 23 % hamnar i fel fraktion. Halmstadinvånarna boende i villa har 

därmed en god förutsättning för att lyckas uppnå miljömålet.  

 

I vår studie visar det sig att för att uppnå det regionala miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 

miljö” kommer det ställas höga krav på insamlingen och att alla villahushåll i Halmstad 

kommun måste delta. Det är viktigt att ha i åtanke att flerfamiljshusen inte är med i 

beräkningarna och inte heller alla verksamheter. Vi har förstått från våra kontaktpersoner från 

kommunerna Jönköping och Eskilstuna att det är svårt att få en bra utsorteringsgrad från 

flerfamiljshus oavsett vilket system man inför. Om kommun väljer att inte ansluta 

flerfamiljshushållen kommer kommunen behöva inför en obligatorisk insamling av matavfall, 

eller en starkt miljöstyrande avfallstaxa för villahushållen för att miljömålet ska uppnås.  

Hellström et al, (2009) har gjort en studie på hur obligatorisk respektive frivillig insamling av 

matavfallet påverkar mängden insamlat matavfall. Hellström et al (2009) visar i sin studie att 

mängden insamlat matavfall ökar totalt i kommunen med obligatorisk insamling.   

 

6.5 Ekonomiskt perspektiv 

Optisk sortering är det bättre alternativet om man tittar ur ett ekonomiskt perspektiv. Systemet 

har näst lägst investeringskostnader och lägst löpande kostnader. Det systemet som har högst 

investeringskostnad är flerfackssystemet, då flerfackskärlen har en hög inköpskostnad. 

Flerfackssystemet har även högst löpande kostnader då systemet har högst 

entreprenadkostnad.      

 

6.5.1 Avfallstaxa 

I vår studie är det tvåkärlssystemet som har lägst avfallstaxa. Av kommunerna Västerås, 

Sundsvall och Norrköping som har tvåkärlsystemet är det Sundsvall kommun som har den 

lägsta avfallstaxan. Detta kan bero på att Sundvalls kommun har valt en viktbaserad 

avfallstaxa som finns i de andra två kommunerna. Skulle hushållen inte vara lika medvetna 

finns det en risk att viktbaserad avfallstaxa blir dyrare för hushållen.  

 

Optisk sortering visar sig i vår studie vara dyrare än tvåkärlsystemet men billigare än 

flerfackssystemet, dock skiljer sig avfallstaxan minnemalt mellan optisk sortering och 

flerfacksystemet. Anledningen till att optisk sortering har lägre avfallstaxa än 

flerfackssystemet anser vi vara för att det enbart är Eskilstuna kommun av de kommuner som 

använder sig av sortering i fler än två fraktioner.  
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Anledningen till att flerfackssystemet har högst avfallstaxa anser vi bero på att två av de tre 

kommunerna som jämförts i studien har utsortering i flera fraktioner. Jönköping kommun har 

utsortering i flera fraktionen, men avfallstaxan är grundad på två fraktioner, eftersom det är 

det systemet som de flesta hushållen har tillsvidare. Detta kan resultera i att Jönköping 

kommun har en lägre avfallstaxa än de två andra kommunerna.   

 

När man ser över de kommuner och de insamlingssystem som finns med i vår studie kan man 

se att det generellt kostar mer för hushållen att ha utsortering i flera fraktioner. Vi anser att det 

är viktigt att man har i åtanke att hushållen då inte behöver lägga tid eller pengar i form av 

bensin för att köra iväg sitt återvinningsmaterial till återvinningsstationer, utan avfallet åker 

istället kollektivt.  

 

Halmstad kommun har idag en avfallstaxa på 1 904 kronor med ett 190 liters kärl och 

hämtning varannan vecka. Avfallstaxan kommer antagligen att öka vid införandet av ett 

insamlingssystem för matavfall. Dock är det svårt att veta hur mycket den kommer att öka, det 

beror på hur mycket kommunen väljer att själva investera i insamlingssystemet. Det är av stor 

vikt att vid en eventuell ökning av avfallstaxan informerar nyttan med insamlingssystemet för 

att få nöjda kunder och en hög acceptans.  

    

6.6 Vilket system skulle vara mest lämpligast för Halmstad kommun? 

Inom ett par år kommer Halmstad kommunen vara tvungen att implementera ett 

insamlingssystem för matavfall. Vilket system kommunen än utser kommer det leda till stora 

merkostnader.  

Vid sammanställningen av kriterierna för de olika insamlingssystemen kom vi fram till att 

flerfackssystemet är det bättre alternativet medan optisk sortering är ett sämre alternativ 

grundat utifrån vår studie.  

Ur ekonomiskt perspektiv är optiskt sortering att föredra, dock utifrån vad vi har fått fram från 

vår studie tycker vi optisk sortering utgår eftersom det skiljer sig så pass mycket mellan 

utsorteringsgraden i förhållanden till de andra systemen. Optisk sortering har relativt höga 

investeringskostnader, papperspåsar kan inte användas och olikfärgade påsarna kan skapa 

förvirring för hushållet.  

Tvåkärlssystemet erbjuder inte lika hög servicegrad som flerfacksystemet eftersom 

fastighetsnära insamling inte kan erbjudas. I vår studie kan vi se att det återfinns mycket 

återvinningsmaterial i den brännbara fraktionen hos de hushåll som har tvåkärlssystem, vilket 

påtalar att systemet inte fungerar optimalt.   

En valmöjlighet till tvåkärlsystemet är att endast ha ett kärl som är delat i två fraktioner; 

matavfall i den ena fraktionen och brännbart i den andra fraktionen. Detta system kan 

komplimenteras med gula tunna som just nu testas i en del av Halmstad för att få en högre 

utsortering av återvinningsmaterial. Plockanalyser har dock inte utförts på systemet ”gula 

tunnan” eftersom det än så länge bara är på prov i kommunen. HEM har inte uppgifter på 
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kostnader vid ett eventuellt införande av ”gula tunnan” vilket möjligtvis gör att systemet inte 

är ekonomiskt försvarbart att införa. Detta gör att vi inte kan ta ställning till det här 

alternativet i vår studie men vi vill visa att alternativet finns.     

Som det ser ut idag och med den kunskap som finns anser vi utifrån vår studie att det bästa är 

att införa flerfackssystemet om man utgår från ett miljömässigt perspektiv och servicegrad. 

Detta system är det dyraste systemet att införa och det kommer medföra till en stor 

investeringskostnad och löpande kostnader för Halmstad kommun. Sopbilarnas transporter 

kommer att öka för att samla in återvinningsmaterial hos hushållen, men samtidigt kommer 

hushållens egna transporter att minska då de inte behöver åka iväg med sitt material. 

Återvinningsmaterialet kan då anses åka ”kollektivt”. En ytterligare aspekt är att sopbilarna 

går på biogas medan hushållens bilar vanligen går på bensin vilket är sämre ut miljösynpunkt. 

Den höga servicegraden som systemet erbjuder kommer leda till en ökad källsortering med en 

ren matavfallsfraktion. Vid sortering av fler än två fraktioner kan bidrag från FTI fås vilket 

motsvarar cirka 75 kronor/villahushåll. Detta skulle ge kommunen 1 559 475 kronor/år för de 

åretruntboende villahushållen (Persson, muntlig). 

  

Beroende på vilka aspekter kommunen anser är det viktigaste kommer kommunens val av 

insamlingssystem baseras utifrån detta. Är kommunen beredd att lägga stora resurser på ett 

insamlingssystem med bra utsortering och hög servicegrad är flerfacksystemet av högsta 

prioritet. Vill kommunen införa ett system för insamling av matavfall men inte lägga lika 

stora resurser är optisk sortering ett bra alternativ.  

Det är viktigt att inte glömma bort att val av insamlingssystem är en långsiktig investering för 

framtiden. Systemet bör därför vara användbart och flexibelt så att kommuninvånarna 

uppskattar det och förstår dess miljönytta. Därmed medverkar de också aktivt för en hållbar 

utveckling.   

 

6.7 Felkällor 

Plockanalysernas tillförlitlighet beror på hur väl genomförda plockanalyserna är. Resultatet av 

plockanalysen kan bero på vilket område som plockanalysen är utfört på, antalet hushåll samt 

vilken tid på året som analysen blivit utförd. Enbart en plockanalys har samlats in från vardera 

kommun och för att få ett säkrare resultat kan studien ytterligare behöva kompletteras med 

fler plockanalyser  och även fler delaktiga kommuner.      

 

6.8 Reflektioner 

För att vidareutveckla denna studie borde man studera vilken påverkan transporterna har. 

Interjuver med Halmstads kommuns invånare bör göras för att ta del av deras reflektioner och 

tankar om de olika systemen, vilket system skulle de föredra. Vidare skulle fler kommuners 

plockanalyser insamlas och sammanställas för att säkerhetsställa vårt resultat.  
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7. Slutsats 

Halmstad kommun har idag ingen matavfallsinsamling för villahushåll, utan allt matavfall 

blandas med övrigt brännbart avfall och förbränns i förbränningsanläggningen på Kristinehed. 

Idag samlar Halmstad kommun in matavfall från en del verksamheter och restauranger vilket 

innebär att 6,8 % av den totala mängden matavfall i kommunen samlas in.  

 

Att införa matavfallsinsamling är en viktig del i Halmstad kommuns miljöarbete. För att 

lyckas med sitt insamlingssystem bör man lägga mycket tid och pengar på information och 

kvalitetsarbete. Som det ser ut idag och med den vetskap som finns anser vi utifrån vår studie 

att det ur ett ekonomiskt perspektiv är bäst att investera i optisk sortering, då det systemet har 

näst lägst investeringskostnader och lägst löpande kostnader. 

 

Ur ett miljömässigt perspektiv är flerfackssystemet det bästa insamlingssystemet för Halmstad 

kommun. Det kommer att medföra en stor investeringskostnad, men samtidigt kan kommunen 

erbjuda en hög servicegrad vilket kommer leda till en ökad källsortering med en ren 

matavfallsfraktion.  

 

Vid sammanställningen av kriterierna för de olika insamlingssystemen kom vi fram till att 

flerfackssystemet är det bättre alternativet och bör prioriteras medan optisk sortering är ett 

sämre alternativ grundat utifrån vår studie. Optisk sortering har relativt höga 

investeringskostnader, papperspåsar kan inte användas och olikfärgade påsarna kan skapa 

förvirring för hushållet. 

 

I vår studie har vi kommit fram till att om Halmstad kommun samlar matavfall motsvarande 

35 %, kan 21 av Halmstads 33 stadsbussar drivas på biogas utvunnen av det insamlade 

matavfallet. Åtgärderna kommer leda till att miljömålet ”God bebyggd miljö” uppnås men 

framförallt att kommunen tar ett steg närmre en hållbar utveckling.  
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Bilaga 1 

 

Undersökning av olika kommuners insamlingssystem om avfall 

Till syfte för examensarbete på Halmstad högskola 

 

1. Vilka insamlingssystem har ni valt för källsortering av hushållssopor i hemmen i er 

kommun och varför valde ni just de systemen? 

 

 

2. Hur är attityden mot insamlingssystemen i er kommun och vilket år infördes det? 

 

 

3. Hade ni idag om ni fick ändra om ert insamlingssystem gjort det och i så fall på vilket sätt? 

 

 

4. Hur noga är man på att sorter avfallet i hemmet, blir det ofta fel (statistik)?  Hur har man valt 

att lösa detta i så fall?  

 

5. Hur gör ni för att motivera era kunder att sortera efter ert insamlingssystem? 

 

 

6. Hur gick implementeringen till utav insamlingssystemen i hemmen, är det frivilligt eller 

obligatoriskt? Och varför har ni valt att det ska vara obligatoriskt eller frivilligt?  

 

 

7. Har kommunen tjänat på att ha en bättre källsortering eller leder det till merkostnader? 

 

 

8. Vad har ni för behandling av det biologiska avfallet? 

 

 

9. Hur mycket bättre har kommunens källsortering blivit efter införsel av insamlingssystemet? 

Statistik från före och efter. 

 

 

10. Har det behövts göra några förändringar på sopbilarna och vilka kostnader har detta lett till? 

 

 

Tack för att ni tog er tid! 

 

Med vänlig hälsning  

Tina Eriksson och Therese Sundin Halmstad Högskola 
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Bilaga 2 

Intervjusvar 

 

Tvåkärlsystem: 

Västerås 

Västerås är Sveriges sjätte största kommun med ett invånarantal på 138 709 invånare. 

Västerås kommun införde år 1997 tvåkärlsystemet, ett brunt och ett grönt kärl. Villahushållen 

fick välja mellan tre olika abonnemang, hemkompostering, två kärlsystem och osorterat 

abonnemang. Kommunen är i sin helhet nöjd med systemet och man har inte diskuterat om att 

göra några förändringar. Vid en attitydundersökning som utfördes i kommunen tyckte 80 % 

av de tillfrågade att insamlingen fungerade mycket bra eller ganska bra. De flesta var också 

nöjda med informationen angående insamlingssystemet. 

 

Plockanalyser som gjordes 2011 visar att man har en hög renlighet på matavfallet dock hade 

kommunen önskat en något högre utsortering i den brännbara fraktionen, då det finns en del 

förpackningar och matavfall. Matavfallets som samlas in rötas i en biogasanläggning.  

 

Kommunen har en miljöstyrande avfallstaxa som gynnar två kärlsystemet gentemot ett 

osorterat abonnemang. Avfallstaxan bygger på en fast årsavgift oavsett abonnemang på 1 340 

kronor per hushåll. Ett osorterat abonnemang med ett 190 liters kärl kostar 3 730 kr och med 

den fasta avgiften blir det totalt 5 070 kronor/år. Väljer hushållen tvåkärlssystemet kostar det 

1 070 kr/ år samt ett tillägg på 1 340 kronor i fast avgift vilket blir en totalkostnad på 2 410 

kronor/år. Kärlen töms varannan vecka och vid en eventuell felsortering med tvåkärlssystemet 

tillkommer en straffavgift på 300 kronor per behållare. 

 

Kommunen har inte gjort någon ekonomisk vinst på införandet av två kärlsystemet eftersom 

de har behövt köpa in nya kärl, investerat i nya sopbilar och man har en högre 

behandlingskostand. Kommunen anser att de miljömässiga vinsterna överväger kostnaderna.   

Vid införandet av systemet gick Västerås kommun från sopbilar med ett fack till två fack samt 

från dieseldrift till biogasdrift för samtliga sopbilar.  

 

Gunnar Lundwall 

Enhetschef  

Avfall- och återvinningsenheten  

 

Norrköping 

Norrköping är Sveriges tionde största tätort med ett invånarantal på 130 623 invånare. 

Kommunen har sen år 1998 haft tvåkärlssystemet för insamling av matavfall och från år 2007 

hade alla i Norrköping kommun möjlighet att källsortera mat.  Man har valt att ha ett brunt 

kärl för matavfall på 80 liter samt ett större grönt på 190 liter för brännbart avfall. Avfallet i 

det gröna kärlet förbränns och blir till fjärrvärme. Kommunen är nöjd med sitt 

insamlingssystem och hade i dags läget inte gjort några förändringar. 
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Matavfallet läggs i papperspåse, förut hade man bioplastpåse. En del hushåll tycker att 

papperspåsen inte är lika bra då man upplever att den läcker. Kunden får 120 påsar/år 

kostnadsfritt levererat på sitt sopsorteringskärl.  

 

Kommunen har valt att insamlingssystemet ska vara frivilligt. För att motivera kunderna att 

välja tvåkärlssystemet har man valt att använda sig av en miljöstyrande avfallstaxa, vilket gör 

det billigare för kunden att välja insamlingssystemet för matavfall, detta har resulterat till en 

hög anslutningsgrad.  

 

År 2011 samlades 4 500 ton matavfall in från insamlingssystemet. Det matavfallet som 

samlas in i Norrköping blir till biogas som uppgraderas till fordonsgas. Kommunen funderar 

på att investera i en egen biogasanläggning men i dagsläget fraktas matavfallet till Linköpings 

biogasanläggning. Kommunen har inte tjänat ekonomiskt på införandet men miljövinsten är 

stor och väger därmed upp kostnaderna. 

 

Avfallstaxan bygger på en fast och en rörlig del med tömning varannan vecka. Den fasta 

avgiften är på 964 kronor per år. Den rörliga avgiften beror på val av kärl samt osorterat eller 

sorterat abonnemang. Om man väljer det sorterade abonnemanget med ett 80 liters kärl för 

matavfall och ett 190 liters kärl för det brännbara avfallet kostar det 1 168 kronor i rörlig 

avgift. För hushållet blir den totala årsavgiften med detta alternativ 2 132 kronor/år. Det 

osorterade abonnemanget kostar med ett 240 liters kärl 1 402 kronor i rörlig avgift och med 

den fasta blir den totala årsavgiften 2 366 kronor/år.  

 

Anna Ljungberg 

Avfallstekniker, Tekniska Kontoret 

 

Sundsvall  

I Sundsvall kommun bor det ca 96 000 invånare. Kommunen har valt att använda sig av 

tvåkärlssystem; ett grönt kärl för brännbart avfall och ett brunt för matavfall. Insamling av 

matavfall är frivilligt i kommunen. Alla kunder får en påshållare och en uppsättning 

papperspåsar om de börjar sortera matavfall. Nya påsar kan sedan hämtas kostnadsfritt i 

matvarubutiker och på kommunens återvinningscentraler. De som sorterar matavfall får en 

rabatt på taxan.  Vid implementeringen delades kommunen in i sex områden varav ett område 

i taget fick tvåkärlsystemet. Kärlen hämtas med tvåfacksbilar. 

 

Attityden är övervägande positiv till matavfallssortering och en enkätundersökning som 

gjordes 2011 visar att 92 % skulle välja matavfallssortering igen om de fick välja om, 6 % 

svarade vet ej, och 2 % skulle inte välja brunt kärl. Resultatet visar att de flesta kunder är 

nöjda med alternativet av sorteringen av matavfall. 46 % av hushållen har valt 

matavfallssortering för att det är bra för miljön, 27 % valde matavfallssortering för att de vill 

vara ett föredöme och 27 % svarade av ekonomiska skäl. Det som upplevs som det största 

problemet med sortering av matavfall är att påsen läcker och problem med fastfrysning i 

kärlen. Kommunen är nöjd med tvåkärlssystemet, men kommun tycker att de kunde 
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uppmuntrat mer för matavfallkärlet vid implementeringen då fler kanske hade valt det. I en 

enkätuppföljning till de som sorterar matavfall svarade 84 % att de upplever helt eller delvis 

att de blivit bättre på att sortera i allmänhet sedan de började sortera matavfall.  

 

Kommunen har rutiner för kvalitetsuppföljning. Till en början gjordes kontroller där man 

tittade i soptunnor för matavfall om det låg någon plast i kärlet. Det visade sig att det sällan 

förekom några problem, så kommunen avslutade detta.  Nu rapporterar istället sophämtarna 

om de ser att det fungerar dåligt någonstans. Kunden får då först ett brev med en varning att 

de sorterar fel, om de därefter fortsätter att felsortera blir de av med matavfallskärlet och där 

med rabatten på avfallstaxan. 

 

Avfallstaxan i Sundsvalls kommun är sedan år 2012 viktbaserad. Det gör att invånarna själva 

kan påverka sina kostnader genom högre källsortering och avfallsminimering. Vikttaxan är 

uppbyggd i tre delar, en fast årsavgift, en tömningsavgift och ett kilopris. Det är 

kombinationen som utgör avfallstaxan. Den fasta årsavgiften på restavfallet ligger på 845 

kronor, då ingår ett 190 liters kärl med tömning var 14:e dag. Vid tömning varannan vecka 

blir tömningsavgiften 156,3 kronor/år. Utöver detta får hushållen också betala en viktbaserad 

avfallstaxa på 2.09 kronor per kilo avfall med ett osorterat abonnemang. Väljer hushållet att 

sortera matavfallet får de betala en viktbaserad avfallstaxa på 0.85 kronor per kilo på både 

matavfallsfraktionen och den brännbara fraktionen. I ett sorterat abonnemang har hushållet 

två kärl men behöver endast betala för tömning på det brännbara kärlet.  Ett villahushåll 

genererar i snitt 7,5 kilo avfall per vecka (Leanders & Sernlands, 2011). Detta skulle innebära 

att ett sorterat abonnemang skulle totalt kosta cirka 1 333 kronor per år. Ett osorterat skulle 

kosta 1 817 kronor per år.                                         

 

Det biologiska avfallet komposteras i dagsläget men man har planer på att bygga en 

biogasanläggning. Matavfallssorteringen har medfört merkostnader. Kommunen betalar mer 

än dubbelt så mycket i behandlingsavgift per ton för att kompostera matavfallet än för att 

förbränna det. 

 

Cecilia Bjarnhagen 

Utredningsingenjör REKO Sundsvall AB 

 

Optisk sortering: 

Borås  

Borås kommun har 104 000 invånare och har sedan år 1991 använt sig av optisk sortering. 

När kommunen beslutade sig om att de skulle inför sortering av matavfall fanns det inte lika 

många system att välja på som det finns idag och man införde då optisk sortering med svarta 

och vita påsar då färgkameratekniken inte fanns.  

 

Attityden till systemet är positivt i kommunen, men man börjat tittat på om man eventuellt ska 

göra några förändringar i framtiden då kommunens sorteringsanläggning är avskriven och 
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mekanisk utsliten år 2014-2015. Man har tittat på att utöka sin sortering med fastighetsnära 

återvinning för att öka återvinningsgraden.  

 

För att påverka sorteringen har Borås kommun satsat mycket på att informera kunderna, 

försökt motivera varför de ska sortera och att de ska få ta del av resultatet från sorteringen. 

Detta har de gjort exempelvis genom artiklar i media, kretsloppsveckan, ”mobile info center”, 

öppet hus, studiebesök, annonser och sorteringsguider med mera.  

 

Kommunen har valt att ha en obligatorisk sortering av matavfall då man har gjort en stor 

investering i att bygga en biogasanläggning och man vill därför garantera att man får in 

material till behandlingsanläggningen. Biogasen uppgraderas och används som fordonsgas. 

Rötresterna används dels till att sprida på åkermarken men även en mindre del till 

kompostering.      

 

Investeringen med optisk sortering har lett till merkostnader men kommunen anser att man 

måste se den stora investeringen på lång sikt och får vara beredd att betala för en bättre miljö. 

Följden för kunderna var att avfallstaxan höjdes. Avfallstaxan är på 2240 kr per år. Det 

positiva med implementeringen av den optiska sorteringen är att man inte behövde byta ut 

eller göra förändringar på sina sopbilar.  

 

Ralf Pettersson 

Borås energi och miljö 

 

Eskilstuna kommun 

Eskilstuna tillhör en av de större kommunerna med ett invånarantal på 98 000. År 2006 

infördes tvåkärlssystemet som insamlingssystem men år 2009 ändrades det till optisk 

sortering. Anledningen till ändring av insamlingssystem var för att man ville ha möjlighet att 

källsortera både matavfall och förpackningar i villahushållen. I den optiska sorteringen har 

man valt att ha sex olika fraktioner. Genom dessa fraktioner kan man sortera matavfall, 

pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar och brännbart 

avfall. Avfallet sorteras olikfärgade plastpåsar som delas ut kontinuerligt till hushållen.  

 

Insamlingssystemet var väl mottaget i kommunen och de flesta hushållen anser att det 

fungerar bra. Kommunen är också nöjd men man vill bli tydligare med informationen då det 

skapar mer motivation. I kommunen är sortering av matavfall obligatoriskt för alla hushåll 

och skulle något hushåll ändå inte sortera kommer hushållet få ett osorterat abonnemang med 

en högre avfallstaxa och en miljöavgift. Färgsortering av förpackningar och tidningar är 

frivilligt, men det är samma avgift för två som sex fraktioner.   

 

Sorteringen i kommunen har ökat då det brännbara avfallet har minskat med 40 %. Detta gör 

att man i kommunen anser att merkostnaderna för optisk sortering går jämt ut med de 

besparingar man göra på den minskade mängden som skickas till förbränning. Matavfallet 

man får ut av sorteringen skickas till en biogasanläggning där det samrötas med kommunens 
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avloppsslam. Anledningen till att man samröter med avloppslammet är att gasproduktionen 

ökar jämfört med om man skulle separatröta var för sig. Rötresterna används sedan som 

tätskikt till kommunens deponi.       

 

Vid införandet av insamlingssystemet behövdes inte några nya sopbilar köpas. När de 

nuvarande bilarna slits ut köper man nya sopbilar med större skåp så man undviker att pressa 

avfallet så hårt i bilarna. 

 

Avfallstaxan i Eskilstuna är uppdelad på ett sorterat abonnemang och ett osorterat 

abonnemang. Det sorterade abonnemanget kostar 2459 kronor/år med ett 190 literskärls med 

hämtning varannan vecka. Hushållen kan själva välja att sortera bara matavfall eller sortera 

även återvinningsmaterial. Kostnaden för 2 fraktioner eller 6 fraktioner är den samma. 

Osorterat abonnemang kostar 4959 kronor/år med hämtning var 14:e dag. I ett osorterat 

abonnemang är det inräknat en miljöavgift på 1250 kronor.  

 

Mikael Johansson 

Projektledare Återvinning, Biogas 

Eskilstuna Energi och Miljö AB 

 

Vetlanda kommun 

Vetlanda kommun har 26 300 invånare och införde år 2002 optisk sortering. Det matavfall 

som uppkommer läggs i en grön påse och det brännbara avfallet i en röd påse. Kommunen har 

gått ihop med ytterligare 3 kommuner Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommun som kallas för 

VESU. Dessa 4 kommuner har en gemensam sorteringsanläggning. Totalt sorteras det ut 

sopor från cirka 30 000 hushåll i denna sorteringsanläggning.  

 

Kommunen anser att deras system fungerar bra och de har inte fått in några klagomål mot 

systemet. Kommunen har inga planer på att byta sitt system men det har tittat på att eventuellt 

utöka sitt system år 2014 till sex fraktioner.  

 

Kommunen gör årligen nya plockanalyser för att få en objektiv bild över sorteringen. 

Beroende på resultatet av dessa plockanalyser gör kommunen olika informationsinsatser för 

att förbättra sorteringen. Man försöker motivera kunderna till att sortera, genom information 

om sortering och hur bra den är för miljön. Insamlingssystemet är obligatoriskt i kommunen. 

 

Införandet av insamlingssystemet har lett till merkostnader. Behandlingskostnaden är cirka 

20-30% högre per ton sopor. Utsortering av matavfall är obligatoriskt och avfallstaxan för en 

normalvilla ligger på 1907 kronor, då har hushållet ett 190 liters kärl som töms var varannan 

vecka. I detta ingår 12 stycken fria besök på ÅVC och 12 hämtningar av grovavfall. 

 

Kommunen behövde inte köpa in nya sopbilar vid införandet av insamlingssystemet, utan 

kunde använda sig av enfacksbilar som fanns i kommunen. Detta har varit en definitiv 
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kostnadsbesparande faktor för kommunen. Matavfallet som sorteras i gröna påsar går till 

biogasproduktion 

 

Peter Ferenczy 

Miljö & Återvinning 

 

Flerfackssystem: 

Lund   

Lund har ett invånarantal på 110 000 invånare. Kommunen använder sig av ett 

flerfackssystem med fyra fack per kärl som är framtaget av Lunds Renhållningsverk. 

Insamlingssystemet infördes år 2004.  

 

Det finns olika alternativ för kunden att välja. Det vanligaste är att man har två kärl med en 

totalvolym på 360 liter vardera som är uppdelat enligt följande: 

Kärl 1                                           Kärl 2 

• Matavfall 150 l                          • Tidningar, returpapper 150 l 

• Restavfall 150 l                         • Kartongförpackningar 150 l 

• Färgat glas 30 l                         • Ofärgat glas 30 l 

• Hårdplastförpackningar 30 l     • Metallförpackningar 30 l 

 

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. 

 

Det är frivilligt att välja fyrfackssystemet. De kunder som väljer att inte ha båda kärlen får 

istället ett delat kärl på 180 liter med två lika stora fack; ett för matavfall och ett för restavfall 

med tömning varannan vecka. Årsavgiften för båda alternativen är 2 761 kronor. 

 

Ungefär 80 % av villahushållen har idag flerfackssystemet. Kommuninvånarna är mycket 

nöjda med flerfackssystemet som ger rena återvinningsmaterialfraktioner samt minskar 

transporterna till återvinningscentralerna. För att motivera sina kunder har Lunds kommun 

satsat på bra information om vad som händer med materialet efter insamlingen och nyttan 

med biogas som matavfallet ger. Det blir sällan fel men vid eventuell felsortering i kärlet så 

lämnar chauffören en avvikelse till kund för rättelse. Vid fortsatt felsortering tar arbetsledning 

personlig kontakt med hushållet. Nya påsar till matavfallet får kunden genom att de sätter fast 

en påse mellan lock och kärl inför tömning, chauffören lämnar då nya påsar. Påsar kan också 

hämtas på återvinningscentraler samt på medborgarkontoret. 

   

Många kunder har påpekat att de har problem med plasten i flerfackskärlen. Problematiken 

uppkom för några år sedan när man fick börja slänga även mjukplast i hårdplastfraktionen. 

Fackutrymmet på 30 liter blir därför för litet för många och räcker inte till. Ett annat dilemma 

för chaufförerna är vid tömning av plastfraktion då plasten lätt fastnar i facket. Det kunderna 

kan göra är att lägga mjukplasten i en vanlig plastpåse för då blir det lättare att hantera vid 

tömning.  
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Villahushållen samlar årligen in 70 kilogram matavfall/person. Det insamlade matavfallet 

fraktas till en biogasanläggning för biogasproduktion. De vanliga sopbilarna har fått bytas ut 

mot fyrfacksbilar för att hela kärlet ska kunna tömmas samtidigt.  

 

Anna Göthe Wilhelmsson  

Driftchef 

Lunds renhållningsverk 

 

Jönköping 

Jönköping kommun räknas bland en av de 10 största kommunerna i Sverige med ett 

invånarantal på 130 000. Merparten i Jönköpings kommun har idag ett tvåfackskärl på 370 

liter med ett fack för matavfall och ett för resterande avfall. Matavfallet samlas in i 9 liters 

papperspåsar. 

 

Matavfallet fraktas till Jönköpings biogasanläggning. Insamlingssystemet är frivilligt. Kunden 

kan välja mellan ett osorterat abonnemang och ett sorterat abonnemang.   Kommunen ville vid 

implementeringen ha fastighetsnära insamling, med flerfacksystem, men vid den tidpunkten 

var systemet i ett utvecklingsstadium framförallt vad gällde bilarna. Därför har kommunen 

valt att använda sig av ett tvåfackssystem så länge. I framtiden är planen att konvertera till 

flerfackskärl. Implementeringen av två fack kärlet pågick mellan år 2008 med ett område i 

taget. Tvåfackskärlet har fått en positiv respons, men det finns synpunkter på att kärlet är för 

stort. Om kommunen idag hade fått ändra sitt insamlingssystem hade de valt att föra in 

flerfacksystemet direkt eftersom det nu finns bra fungerande sopbilar för detta system.   

 

I en undersökning utförd av Jönköpings biogasanläggning visar att det utsorterade matavfallet 

håller en hög kvalitet med en renlighet över 98 %. År 2011 samlades 5 600 ton matavfall in i 

kommunen med detta system. Det har även gjorts plockanalyser där kommunen har 

kontrollerat kvaliteten på sorteringen i den brännbara fraktionen. Resultatet har varierat 

beroende på vilket område man har kontrollerat, det är oftast bättre sorterat i bostadsrätter och 

villafastigheter medan hyresbostäder oftast har en lägre kvalitet. Vid upprepad felsortering i 

kärlet debiteras kunden en felsorteringsavgift. Avfallet i det brännbara facket transporteras till 

ett kraftvärmeverk i Torsvik för fjärrvärme- och elproduktion.  

 

För att motivera sina kunder har kommunen lagt resurser på information. Man har bland annat 

gjort en film, ”Kjell sortering” som har skickats ut till alla skolor samt reklam på stortavlor 

och i kommunens avfallsbroschyr. Att välja insamlingssystemet är ett billigare alternativ 

vilket också har motiverat många kunder.  

 

Jönköpings avfallstaxa består av en fast del och en rörlig del. Den fasta avgiften är 839 

kronor/år.  Den rörliga avgiften kan hushållen själva påverka genom vilket val av 

abonnemang de gör. Om hushållen väljer ett abonnemang med 370 liters kärl för sortering av 

matavfall och brännbart avfall för sig är den rörliga avgiften 925 kr med hämtning var 14:e 
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dag, totalt blir det 1764 kronor/år. Skulle hushållet välja ett osorterat abonnemang skulle det 

kosta 2781 kronor i rörlig avgift, det blir totalt 3620 kronor/år.  

 

Jönköping kommun menar att de har tjänat på införandet av insamlingssystemet då de får en 

högre utsorteringsgrad. Bättre källsortering leder till minskade behandlingsavgifter samt att 

man får en ökad mängd avfall som man får betalt för. Vid implementeringen behövde man 

dock köpa in 12 stycken tvåfacksbilar som drivs med biogas. Kommunen stod även för byte 

av kärl och inköp av papperspåsar för matavfallet.  

 

Ulf Persson 

Enhetschef Hämtningen 

Tekniska Kontoret 

 

Helsingborg 

Helsingborg är Sveriges åttonde största stad med ett invånarantal på 130 626. Nordvästra 

Skånes Renhållningsbolag AB (NSR) ansvarar för avfallshanteringen och sophämtningen i 

kommunen. Helsingborg har sedan 80-talet haft fastighetsnära insamling av glas och 

tidningar. År 2004 infördes flerfackssystemet i kommunen. För att motivera hushållen att 

välja flerfackssystemet har man gjort informationsinsatser genom bland annat broschyrer och 

kampanjer.  

 

Flerfackskärlen är helt frivilliga. Men från år 2005 måste alla sortera matavfall i kommunen. 

För de som inte vill ha flerfackskärl måste då ha tvåfackskärl där matavfall och brännbart 

avfall slängs i vardera fraktion. Förpackningar måste då köras till en återvinningsstation av 

kunden själv. Anslutningsgraden till flerfackskärl är 96.7 %. Båda kärlen är på vardera 370 

liter med två fraktoner på 140 liter och två insatser på 45 liter, totalt fyra fraktioner per kärl. I 

de mindre fraktionerna läggs matavfall, ofärgat glas, färgat glas och metallförpackningar.  

Kärl 1 töms vanligen varannan vecka och här läggs restavfall, pappersförpackningar, 

matavfall, färgat glas. Kärl 2 töms var fjärde vecka här läggs tidningar, mjuk- och hårdplast, 

ofärgat glas och metallförpackningar.  

 

Flerfackssystemet har varit i bruk under ett par år och med dagens vetskap hade kommunen 

gjort ändringar i systemet om de hade infört det i dagsläget. Indelningen på facken hade 

ändrats, matavfallet hade lagts i det stora facket istället för det lilla på kärl 1. På kärl 2 hade 

tömningsintervallet ändrats till var tredje vecka istället för var fjärde.  

 

En viss felsortering förekommer. När det är en felsortering blir kunden meddelad direkt 

genom att en lapp läggs i brevlådan om att en felsortering har skett. På så sätt löses problemet 

ganska snabbt.  

 

I en enkät som gjordes 2010 på villahushållen visade att 80 % var nöjda med 

avfallshanteringen och 88 % hade en positiv inställning till systemet. Flerfackskärlen har gjort 

att restavfallsmängderna har minskat vilket har lätt till att kostnaderna har minskat eftersom 
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restavfallet är det dyraste att omhänderta. På så vis har man tjänat på sorteringen, men 

framförallt har man tjänat på det rent miljömässigt eftersom man kan säga avfallet ”åker 

kollektivt” jämfört med om alla skulle köra förpackningar till en återvinningsstation. En 

undersökning av NSR visar att hushåll som inte är anslutna till fastighetsnära insamling åker 

26 ggr per år till en återvinningsstation och 50 % av gångerna innebär det en extratransport. 

Den fastighetsnära insamlingen har även ökat förståelsen till varför man sorterar. Allt 

insamlat matavfall tas hand om genom rötning.  

 

Kommunens entreprenör har fått investera i nya moderna sopbilar för tömning av kärlen. För 

insamling av brännbart avfall och matavfall kombinerat med återvinning i två stycken 370 

liters kärl med tömning varannan vecka av kärl 1 och var fjärde vecka av kärl 2 kostar 2 221 

kronor/år. I detta abonnemang ingår även grovsophämtning varannan vecka.  

 

Vill man inte ha flerfackssystemet kan man välja ett delat 240 liters kärl för insamling av 

restavfall och matavfall man måste då själv sortera ut och lämna in återvinningsmaterial. 

Detta system kostar 2 040 kronor/år.  

 

Maria Ledström 

Miljöingenjör NSR AB Helsingborg 
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Bilaga 3 

Beräkningar 

 

5.2.2. Uppnå miljömålet ”en god bebyggd miljö” 

Totalt insamlad mängd matavfall från verksamheter, 780 ton (Aronsson, E. muntlig). 

Total mängd matavfall i Halmstad kommun, 11500 ton (Chmielewski, 2011). 

35 % av 11500 ton = 4025 ton, behöver minst samlas in för att uppnå miljömålet.  

4025 ton-780 ton= 3245 ton, mängden matavfall som villahushållen gemensamt måste 

utsortera för att uppnå miljömålet. 

 

Beräkningarna är baserade på 21 943 hushåll (20793 villahushåll och 2300 fritidshus, varav 

fritidshusen beräknas vara bosatta i Halmstad halva året) (Chmielewski, 2011). 

3245 ton/21 943 hushåll=147,9 kilogram, ska samlas in från varje hushåll per år. 

147,9 kilogram/52 veckor = 2,85 kilogram, krävs det att varje hushåll samlar in per vecka för 

att uppnå miljömålet.  

 

5.2.3 Hur mycket biogas skulle vi kunna få ut av det organiska materialet? 

Ett ton matavfall ger upphov till 105 nm
3
 fordonsgas. (Dahl,  muntlig). 

Insamlad mängd matavfall, 4025 ton.  

4025 ton ∙ 105 Nm3= 422 625 Nm
3
  

En stadsbuss i tätorten kör ungefär 8000 mil/ år och drar 2.5 Nm
3
 gas/ mil.  

8000 mil/år ∙ 2.5 Nm
3
 gas/ mil = 20 000 Nm

3
 gas/ år förbrukar en buss/ år.  

422 625 Nm
3
/20 000 Nm

3
 gas/ år= 21 bussar kan drivas på fordonsgasen från matavfall.  

 

5.3 Ekonomiskt perspektiv 

Kostnader för information och kvalitetsarbete är 50 kronor/hushåll (Chmielewski, 2011). Vi 

har räknat med 23 093 hushållen (20793 villahushåll och 2300 fritidshus) i kommunen.  

50 kronor/hushåll ∙ 23 093 hushåll = 1 154 650 kronor för information och kvalitetsarbete  

 

5.3.1 Optisk sortering: 

En sorteringsanläggning har vanligen en effekt på 75 kW (Marklund, muntlig), uträkningarna 

har baserats på 2080 timmar/år (40 timmar/vecka). Beräkningarna är grundande på svensk els 

medelvärde pris 1,25kr/kWh.  

75 kW ∙ 2080 timmar/år = 156 000kWh/år 

1,25kronor/kWh ∙ 156 000kWh/år = 195 000 kronor/år i energiförbrukning 

 

Plastpåsarnas beräknas kosta 0.30kr/påse (Marklund, muntlig). Uträkningarna för 

matavfallspåsar är baserade på 21 943 hushåll, då fritidshusen räknas använda hälften så 

många påsar som åretruntboende (Chmielewski, 2011). Varje hushåll beräknas förbruka 3 

påsar i veckan (Anderzén  & Hellström,  2011). 

3 påsar/vecka ∙ 21 943 = 65829 påsar/vecka 

65829 påsar/vecka ∙ 52 veckor = 3 423 108 påsar/år 
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3 423 108 påsar/år ∙ 0,30 kronor/påsen = 1 026 932 kronor för inköp av påsar per år 

 

Transporter räknas på en entreprenad kostnad på 390kr/hushåll och år. Vi har räknat på 21943 

hushåll då sommarstugorna inte har lika många hämtningar på ett år.  

390 kronor/hushåll och år ∙ 21 943 hushåll = 8 557 770 kronor/år 

5.3.2 Tvåkärlssystem 

Kärlen för matavfall på 140 liter kostar 350 kronor styck. Ett nytt kärl krävs till alla 

villahushåll det vill säga 23 093 hushåll.  

1 kärl/hushåll ∙ 230 093 hushåll = 23 093 kärl behöver köpas in 

23 093 kärl ∙ 350 kronor/kärl = 8 082 550 kronor för inköp av nya kärl 

 

Papperspåsarnas beräknas kosta 0.30kr/påse (Ferm, muntlig). Uträkningarna för 

matavfallspåsar är baserade på 21 943 hushåll, då fritidshusen räknas använda hälften så 

många påsar som åretruntboende (Chmielewski, 2011). Varje hushåll beräknas förbruka 3 

påsar i veckan (Anderzén  & Hellström,  2011). 

3 påsar/vecka ∙ 21 943 = 65829 påsar/vecka 

65829 påsar/vecka ∙ 52 veckor = 3 423 108 påsar/år 

3 423 108 påsar/år ∙ 0,30 kronor/påsen = 1 026 932 kronor för inköp av påsar per år 

 

Påshållaren kostar 16 kr/st. En påshållare till varje villahushåll bör köpas in, det vill säga till 

23 093 hushåll. 

16kr/påshållare ∙ 23 093 hushåll = 369 488 kronor för påshållare. 

 

Transporter räknas på en entreprenad kostnad på 585 kronor/hushåll och år. Vi har räknat på 

21943 hushåll då sommarstugorna inte har lika många hämtningar på ett år.  

585 kronor/hushåll och år ∙ 21 943 hushåll = 12 836 655 kronor/år 

 

5.3.3 Flerfacksystem 

Kärlen på 370 liter kostar 1 500 kronor styck. Ett nytt kärl krävs till alla villahushåll det vill 

säga 23 093 hushåll.  

1 kärl/hushåll ∙ 230 093 hushåll = 23 093 kärl behöver köpas in 

23 093 kärl ∙ 1 500 kronor/kärl = 34 639 500 kronor för inköp av nya kärl 

 

Påshållaren kostar 16 kr/st. En påshållare till varje villahushåll bör köpas in, det vill säga till 

23 093 hushåll. 

16kr/påshållare ∙ 23 093 hushåll = 369 488 kronor för påshållare. 

 

Transporter räknas på en entreprenad kostnad på 1 014 kronor/hushåll och år. Vi har räknat på 

21943 hushåll då sommarstugorna inte har lika många hämtningar på ett år.  

1 014 kronor/hushåll och år ∙ 21 943 hushåll = 22 250 202 kronor/år 

 


