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Förord 

I november 2016 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Vakin AB att 

genomföra en förstudie om olika lösningar för insamling av matavfall, 

förpackningar och returpapper i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, 

Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs inom Umeåregionen. 

Förstudien har genomförts i dialog med en projektgrupp bestående av 

följande personer: 

Elisabeth Johansson, Vakin AB 

Inger Olofsson, Vännäs kommun 

Jan Engman, Nordmalings kommun 

Johan Hedlund, Robertsfors kommun 

Örjan Svensson, Bjurholms kommun 

 

Konsultinsatsen i projektet har genomförts av Jörgen Leander och Eleonor 

Zeidlitz med stöd av Marie Rytterstedt. 

 

Västerås 2017-05-09 

 

 

Jörgen Leander 

Uppdragsledare 

Miljö & Avfallsbyrån 
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Sammanfattning 

I föreliggande rapport belyses vad det skulle innebära att införa 

matavfallsinsamling i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 

Vindeln och Vännäs i enlighet med kommunernas beslutade avfallsplaner 

och vad det skulle innebära att införa fastighetsnära insamling (FNI) av 

förpackningar och returpapper i hela Umeåregionen. I rapporten ges också 

ett förslag till en för samtliga kommuner i regionen1 gemensam 

systemlösning, som ett led i att uppnå mål i avfallsplanerna om en ökad 

utsortering av material till materialåtervinning med ambitionen ”det ska vara 

lätt att göra rätt”. Rapporten avses utgöra underlag för ett inriktningsbeslut 

om framtidens insamlingssystem. 

Rapporten fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem, d.v.s. system 

som fungerar för hela Umeåregionen eller en viss bebyggelsetyp i regionen. 

De system som analyserats erbjuder högre service än idag, inklusive 

insamling av matavfall och bättre förutsättningar för utsortering av 

förpackningar och returpapper genom FNI. 

De alternativ som analyseras är: 

1 Separata behållare för matavfall och restavfall. 

2a Fyrfackskärl (2 st) för villor, separata behållare för matavfall, 

restavfall, förpackningar och returpapper för lägenheter. 

2b Olikfärgade påsar för pappers-, plast- och metallförpackningar; 

returpapper och restavfall för optisk sortering för villor med separat 

behållare för matavfall och ÅVS:er för glasförpackningar. Separata 

behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper för 

lägenheter. 

Analysen görs med utgångspunkt från för- och nackdelar utifrån lokala 

förutsättningar i Umeåregionen och erfarenheter från andra kommuner. I 

utredningen har även ingått att göra ekonomiska beräkningar. 

Utredningen visar att matavfallsinsamling kan införas i hela Umeåregionen till en 

begränsad merkostnad och ett minimum av investeringar. Att först införa 

matavfallsinsamling och avvakta med införande av FNI innebär dock en risk för att 

inköpta matavfallskärl inte kan användas och att information m.m. som krävs vid 

införande av matavfallsinsamling och FNI inte kan samordnas. 

Om kommunerna önskar tillhandahålla FNI av förpackningar och returpapper, 

föreslås en för samtliga kommuner i Umeåregionen gemensam systemlösning 

bestående av insamling med fyrfackskärl i villa och separata kärl i 

lägenhet. En sådan lösning blir dyrare än att enbart samla in mat- och 

restavfall, men ger kraftigt ökad service och stora miljöfördelar genom ökad 

insamlad mängd förpackningar och returpapper av hög kvalitet. 

I ett längre perspektiv är insamling med fyrfackskärl i villa och separata kärl i 

lägenhet för Umeåregionen som helhet kostnadsneutral i jämförelse med 

                                                        
1
 Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Umeå. 
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insamling i olikfärgade påsar med optisk sortering. För de mindre kommunerna i 

Umeåregionen beräknas dock denna lösning vara något dyrare än ett system som 

bygger på optisk sortering för villor, men i relation till kommunernas totala 

avfallshanteringskostnader bedöms skillnaden vara av mindre betydelse. 

Investeringsbehovet ligger totalt sett på ungefär samma nivå i de studerade 

alternativen men är något lägre i alternativet med optisk sortering. Mot denna 

bakgrund bör andra aspekter än ekonomi bli avgörande vid val av system. 

Skälen till att fyrfackskärl i villa och separata kärl i lägenhet föreslås är främst: 

 Den föreslagna systemlösningen ger de bästa kända förutsättningarna 

för ökad insamlad mängd förpackningar och returpapper av hög kvalitet. 

 Lösningen innebär den bästa servicen eftersom alla fraktioner, även 

glasförpackningar, hämtas fastighetsnära. 

 Insamling där merparten av fraktionerna samlas in oemballerat 

innebär även mindre påsförbrukning. Det synliga avfallet kan även ge 

pedagogiska signaler, som kan bidra till avfallets kvalitet. 

 Förutsättningarna i Umeåregionen för att införa denna lösning bedöms 

vara goda, avseende exempelvis vägnätets beskaffenhet, framkomlighet 

för stora insamlingsfordon och tillgång till utrymmen. 

 FNI med separata kärl i lägenheter sker redan idag i hög utsträckning 

i Umeå, där en stor del av lägenheterna i Umeåregionen finns. Någon 

annan lösning för lägenheter bedöms därför inte vara aktuell. 

Om samma systemlösning ska samma systemlösning samtidigt för insamlingen 

av avfall i hela Umeåregionen kan detta ske 2020 då en ny avtalsperiod börjar. 

Nästa tillfälle då det kan bli aktuellt att förändra insamlingssystemet blir först 

inför nästföljande avtalsperiod 2025 eller 2027. Det finns en rad fördelar med att 

införa samma systemlösning samtidigt: 

 En gemensam systemlösning underlättar gemensamma upphandlingar. 

 Möjligheter till logistiska fördelar och skalfördelar skapas när 

exempelvis samma typ av fordon och samma anläggningar används. 

 Större möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

 Om FNI med samma lösning införs samtidigt i hela Umeåregionen blir 

kostnaderna för själva införandet lägre än om vissa kommuner inför 

enbart matavfallsinsamling och eventuellt på sikt även inför FNI. 

 Möjlighet till gemensamma informationsinsatser. 

Efter val av insamlingssystem föreslås några frågor utredas vidare, t.ex. 

alternativa behållarlösningar för vissa fastigheter, detaljerad planering av logistik, 

möjligheter till ökad materialersättning, organisation för införande, detaljerade 

ekonomiska budgetberäkningar och taxekonstruktion. I den fortsatta processen 

är det viktigt att kommunerna bevakar regeringens pågående utredningsarbete 

om producentansvaret och tar ställning till hur man vill förhålla sig till ett 

eventuellt kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och 

Vännäs (i denna rapport kallat Umeåregionen2) samverkar avseende 

avfallshantering. Kommunerna har gemensamt handlat upp 

insamlingsentreprenör och omhändertagande av mat- och restavfall och 

genomför även utredningar, uppföljningar och samråd tillsammans. Umeå 

kommun har infört matavfallsinsamling etappvis sedan 2007 i system med 

separat behållare. I alla övriga kommuners avfallsplaner finns mål och 

åtgärder om att införa matavfallsinsamling. Hur insamlingssystemet ska 

utformas har hittills varit en öppen fråga men det är viktigt att fatta beslut 

om detta inför upprättande av förfrågningsunderlag och kommande avtal 

som kommer att gälla fram till ungefär 2025. Samtidigt har frågan om 

framtidens insamlingssystem för förpackningar och returpapper blivit 

aktuell, som en följd av regeringens pågående arbete med att förbereda för 

ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper. Mot 

denna bakgrund önskar nu kommunerna genomföra en förstudie om det 

framtida insamlingssystemet för avfall. 

Syftet med förstudien är att belysa vad det skulle innebära att införa 

matavfallsinsamling i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 

Vindeln och Vännäs, vad det skulle innebära att införa fastighetsnära 

insamling av förpackningar och returpapper i hela Umeåregionen samt att ta 

fram ett förslag till en för samtliga kommuner i regionen gemensam 

systemlösning. Rapporten avses utgöra underlag inför inriktningsbeslut om 

framtidens insamlingssystem. 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 

Förstudien omfattar kommunal insamling av matavfall, restavfall, 

förpackningar och returpapper hos villor och lägenheter. Fritidshus och 

verksamheter omfattas inte av förstudien. 

Samma typ av insamlingssystem förutsätts i förstudien tillämpas i alla 

kommunerna i Umeåregionen men i praktiken krävs ett politiskt beslut i 

varje kommun. 

Förstudien berör inte insamling av farligt avfall eller grovavfall, som samlas 

in vid återvinningscentraler. 

Förstudien fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem (det 

insamlingssystem som används i merparten av fastigheterna och är det 

huvudsakliga systemet, t.ex. insamling i kärl) för matavfall, restavfall, 

förpackningar och returpapper i kommunerna. Huvudsystemet kan vid 

behov kombineras med komplementsystem (t.ex. underjordsbehållare) i viss 

                                                        
2
 I det formaliserade samarbete som kallas Umeåregionen ingår även Örnsköldsvik. Denna rapport 

omfattar endast de kommuner som gemensamt handlat upp insamlingsentreprenör och 
omhändertagande av mat- och restavfall. 
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typ av byggelse eller delar av kommunerna men dessa system belyses inte 

närmare i denna förstudie. 

Frågan om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och 

returpapper är i dagsläget aktuell då regeringens utredare har lagt fram 

förslag om att ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas. 

Följande viktiga förkortningar används i denna rapport: 

FNI fastighetsnära insamling, insamling vid fastigheten där avfallet uppstår 

ÅVC bemannad återvinningscentral för bl.a. grovavfall och farligt avfall 

ÅVS obemannad återvinningsstation med containrar för förpackningar 

och returpapper 

1.3 Metod 

Förstudien har genomförts utifrån granskning av befintliga underlag såsom 

renhållningsordningar, tidigare utredningar, interna underlag inklusive 

statistik och uppgifter från kundsystem och ekonomisystem samt muntliga 

uppgifter från nyckelpersoner i kommunerna. Utredarnas egna kunskaper 

och erfarenheter samt kontakter med andra kommuner och leverantörer av 

utrustning har bidragit till underlaget till utredningen. Förhållanden som 

beskrivs och aspekter som belyses har valts ut i samråd med kommunernas 

projektgrupp. 
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2 Nuläge 

I föreliggande kapitel beskrivs översiktligt sådana lokala förutsättningar som kan 

vara av betydelse för utformningen av det framtida insamlingssystemet för 

hushållsavfall i Umeåregionen som helhet med kommentarer avseende enskilda 

kommuner där så bedömts nödvändigt. Exempel på viktiga förutsättningar är 

befolknings- och bebyggelseutveckling, fysiska förutsättningar, infrastruktur 

samt insamlingssystemets organisation och utformning. 

2.1 Befolkning, bebyggelse och näringsliv 

I Tabell 1 presenteras antal invånare och bebyggelsestruktur i Umeåregionen. 

Tabell 1 Antal invånare och bebyggelsestruktur i kommunerna i Umeåregionen. 
Källa: SCB 2015 

 Antal 
invånare, st 

Antal hushåll 
i villor, st 

Antal hushåll 
i flerbostads-
hus, st  

Antal fritids-
hus, st 

Bjurholm 2 453 932 130 414 

Nordmaling 7 060 2 446 812 1 045 

Robertsfors 6 771 2 496 528 1 594 

Umeå 120 777 20 169 39 731 4 985 

Vindeln 5 371 1 967 544 921 

Vännäs 8 593 2 380 1 587 485 

Summa 151 025 30 090 43 332 9 444 

 

Umeå utgör den dominerande kommunen avseende antal invånare och 

arbetstillfällen. Kommunen är expansiv och har en positiv befolkningsökning. 

Nybyggnation sker framförallt genom förtätning i centrala delar av 

centralorten samtidigt som det blir fler permanentboende i fritidshusområden. 

Bland övriga kommuner finns en svag befolkningsökning i Vännäs, 

Nordmaling och Bjurholm, medan det är svag befolkningsminskning i 

Vindelns och Robertsfors kommuner. 

Bebyggelsen är framförallt koncentrerad till tätorterna i regionen. På 

landsbygden är bebyggelsen spridd. Antalet fritidshus är störst i de 

kommuner som ligger kustnära. 

Näringslivet i Umeåregionen består av både mindre och en del större företag. 

I de mindre kommunerna är kommunen en stor arbetsgivare liksom något 

eller några större privata företag. Entreprenörskap uppmuntras i regionen, 

vilket har skapat ett välmående företagsklimat där det också finns många 

mindre företag. I Robertsfors har nyligen Element 6, en arbetsplats med 200 

arbetstillfällen, flyttat utomlands vilket är en förändring som påverkar 

kommunen. 
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2.2 Insamling av hushållsavfall i Umeåregionen 

2.2.1 Mål och strategier 

Mål för avfallshanteringen återfinns framförallt i avfallsplanerna för 

kommunerna i Umeåregionen. Umeå och Robertsfors har varsin avfallsplan 

medan Vännäs, Vindeln, Bjurholm och Nordmaling tagit fram en gemensam 

plan. Planerna är aktuella med undantag för Robertsfors avfallsplan. 

Samtliga kommuner har mål som berör insamling av avfallet och som 

översiktligt kan sägas handla om följande: 

 Mängden hushållsavfall som uppkommer ska minska 

 Mängden matavfall som sorteras ut och lämnas till biologisk 

behandling ska öka 

 Mängden förpackningar och returpapper som sorteras ut och för 

materialåtervinning ska öka 

 Mängden farligt avfall i restavfallet ska minska/inte förekomma 

Målnivåerna liksom tidpunkt för när målen ska vara uppfyllda varierar 

mellan avfallsplanerna. 

2.2.2 Organisation 

Umeå och Vindeln har bildat ett gemensamt bolag (VAKIN) som sköter 

planering, kundtjänst, kommunikation, administration, utveckling och 

upphandling. Övriga kommuner i regionen sköter detta i förvaltningsform. 

Kommunerna i Umeåregionen har upphandlat insamlingstjänsterna 

gemensamt. All insamling av hushållsavfall sker på entreprenad i 

Umeåregionen. Två insamlingsområden är upphandlade, dels de centrala 

delarna av Umeå och dels övriga kommuner tillsammans med Umeå 

landsbygd och ytterområden. 

2.2.3 Nuvarande insamlingstjänster 

I Umeå har matavfallsinsamling införts med separata kärl för både villor och 

flerbostadshus med frivillig anslutning (77% av hushållen är anslutna). 

Matavfallet samlas in i papperspåsar. I övriga kommuner sker idag ingen 

matavfallsinsamling.  

       

Figur 1 Papperspåse för matavfall i påshållare. Exempel från Umeå. Foto: Vakin 
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Insamling av förpackningar och returpapper för villor sker framförallt genom 

ÅVS:er i Umeåregionen i dag. I Tabell 2 redovisas antalet ÅVS:er i 

kommunerna i förhållande till invånarantalet. 

Tabell 2 Antal ÅVS:er i Umeåregionen i förhållande till invånarantalet 

 Antal ÅVS Antal ÅVS/ 
1000 invånare 

Bjurholm 4 1,6 

Nordmaling 8 1,1 

Robertsfors 5 0,7 

Umeå 72 0,6 

Vindeln 6 1,1 

Vännäs 7 0,8 

Summa  102 0,7 

 

 

Figur 2 Återvinningsstation. Exempel från Vännäs. Foto: Vännäs kommun 

 

I Vindeln har, utöver ÅVS-systemet, tidigare skett en del insamling genom 

s.k. källsorteringsvagnar som på bestämda tider besökte byar som inte har 

ÅVS och samlade in förpackningar och returpapper samt farligt avfall. 

Verksamheten är avvecklad från april 2017. Ingen FNI av förpackningar och 

returpapper sker från villor i kommunerna. 

Andelen av lägenheterna i Umeå som är anslutna till FNI av förpackningar 

och returpapper är ca 64%, vilket har begränsat behovet av ÅVS:er. För vissa 

materialslag, t.ex. pappersförpackningar, är anslutningsgraden högre och för 

andra lägre. Även i Vännäs sker FNI i ett antal flerbostadshus men i övriga 

kommuner sker ingen FNI. I Umeå, Vännäs, Bjurholm och Robertsfors 

förekommer även FNI av förpackningar och returpapper hos verksamheter i 

kommunala fastigheter, genom gemensamt upphandlad entreprenör. 
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Grovavfall och farligt avfall samlas in genom ÅVC:er. Samtliga kommuner 

har en ÅVC förutom Umeå som har 7 st samt en återvinningsgård för service 

till Holmön. Hämtning av grovavfall kan också ske vid fastighet genom 

budning i samtliga kommuner. 

För villor är den vanligaste behållarvolymen för restavfall 190 l kärl med 

tömning varannan vecka. Vanligaste behållarvolymen för flerbostadshus är 

370 eller 660 l kärl med tömning varje eller varannan vecka. 

2.2.4 Logistik 

I Umeåregionen är bebyggelsen på landsbygd spridd med ganska långa 

körsträckor förutom i tätorterna. 

Den entreprenör som har handlats upp för insamlingen i Umeåregionen har 

sina fordon och chaufförer stationerade i Umeå. Entreprenören har valt att 

utföra insamlingen genom skiftkörning. 

Restavfallet från samtliga kommuner transporteras utan omlastning direkt 

till Umeå Energis anläggning på Dåvamyran för förbränning. 

Transportsträckan från respektive kommuns centralort till Dåvamyran 

varierar från ca 1 mil upp till ca 6 mil enkel väg. 

Matavfallet som samlas in i Umeå kommun mellanlagras på Dåvamyran för 

vidare transport till rötningsanläggning i Skellefteå. 

2.2.5 Utrymmen och vägar 

I Umeå, där FNI av förpackningar och returpapper är väl utbyggt i 

flerbostadshus, är kärlen ofta placerade i separata avfallsutrymmen. I övriga 

kommuner står kärlen vid flerbostadshus oftast fritt utomhus, men det 

förekommer också att kärlen finns i avfallsutrymmen. 

Nybyggnation sker framförallt i Umeå men även i Vännäs och planering pågår för 

nybyggnation i Nordmaling. Vid ny- och ombyggnation finns avfallsfrågor med i 

planeringsprocessen. 

2.2.6 Behållare och fordon 

Kärl för insamling av hushållsavfall ägs av kommunerna. Majoriteten av 

kärlen i Umeåregionen är gamla och avskrivna (men ofta i bra skick) och 

utbyte av kärl görs kontinuerligt vid behov. Matavfallskärlen i Umeå har 

köpts in från 2007 och framåt i samband med att matavfallsinsamlingen 

introducerades. Vännäs har köpt in många nya kärl sedan 2013 då en 

inventering inför taggning av kärl genomfördes, men många gamla kärl 

används fortfarande. Alla kommuner i Umeåregionen har taggade kärl för 

tömningsregistrering. 

Insamling från villor sker i huvudsak med sidlastande fordon i 

Umeåregionen. För flerbostadshus i Umeå sker insamling till största delen 

med baklastande fordon. För övriga kommuner sker insamling vid 

flerbostadshus med sidlastare förutom i Robertsfors där hämtning sker med 
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baklastare under sommarhalvåret. De fordon som entreprenören använder 

är uteslutande treaxliga. 

 

Figur 3 Sidlastartömning. Foto: Allmiljö AB 

Hämtning sker med tvåfacksbilar i samtliga kommuner i Umeåregionen. I 

Umeå, där matavfallsinsamling införts, samlas matavfall i det ena facket och 

restavfall i det andra. I övriga kommuner används båda facken för restavfall. 

I Umeå förekommer även insamling av mat- och restavfall i 

underjordsbehållare. 

2.2.7 Anläggningar 

Samtliga kommuner har en ÅVC inom kommunen för insamling av 

grovavfall och farligt avfall. I Umeå finns 7 st ÅVC:er. I Umeåregionen finns 

102 st ÅVS:er för insamling av förpackningar och returpapper. 

Förbränning av restavfall sker på Umeå Energis anläggning Dåvamyran. På 

Dåvamyran finns också mellanlagring av matavfall innan vidare transport till 

behandling i Skellefteå. Förpackningar och returpapper mellanlagras och 

sorteras på Stenas sorteringsanläggning utanför Holmsund. I övrigt finns 

idag ingen omlastning eller mellanlagring i Umeåregionen. 

2.3 Erfarenheter och insamlingsresultat  

2.3.1 Tekniska drifterfarenheter 

Hämtningen i Umeåregionen fungerar i stort bra, mycket tack vare det aktiva och 

kontinuerliga arbetsmiljöarbete som skett i kommunerna. Tillsammans med 

entreprenören har lösningar för besvärliga hämtställen och åtgärder kring 

hämtställen gjorts. Ibland uppkommer dock en intressekonflikt mellan att ha en 

hög exploateringsgrad och behovet av avfallshantering. 

Vintertid är det periodvis problem p.g.a. halka i flera kommuner, vilket kan 

medföra försenad hämtning. Kommunerna löser det på lite olika sätt, bland 

annat genom att kärlen får ställas ut vid en annan plats eller att hämtning får 

utföras vid nästa ordinarie tillfälle. 
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2.3.2 Avfallsmängder och sammansättning 

I Tabell 3 redovisas insamlade mängder i Umeåregionen per kommun och per hushåll. 

Tabell 3 Insamlade mängder hushållsavfall samt förpackningar och returpapper 2015, 
totalt och utslaget per hushåll. Källa: Respektive kommun samt FTIAB. 

 Restavfall 

(ton) 

Matavfall1 

(ton) 

Returpapper 

och förpack-

ningar (ton) 

Restavfall 

(kg/hushåll 

och vecka) 

Matavfall 

(kg/hushåll 

och vecka) 

Returpapper 

och förpack-

ningar 

(kg/hushåll 

och vecka) 

Bjurholm 422  106 7,6 0,0 1,9 

Nordmaling 1 118  267 6,6 0,0 1,6 

Robertsfors 1 292  168 8,2 0,0 1,1 

Umeå 19 816 3 470 5 994 6,4 1,1 1,9 

Vindeln 1 337  188 10,2 0,0 1,4 

Vännäs 1 467  337 7,1 0,0 1,6 

Summa 25 452 3 470 7 060 6,6 0,9 1,6 

1) Insamling av matavfall sker idag endast i Umeå kommun. 

 

De relativt stora mängderna restavfall för Robertsfors kan bero på den stora 

andelen fritidshus i kommunen som drar upp mängderna. 

I Tabell 4 redovisas andel matavfall och andel förpackningar och returpapper 

i restavfallsfraktionen. För villor visar plockanalyser i Umeåregionen att 

andelen matavfall i kommunernas restavfall utgör ca 35-45% för kommuner 

utan matavfallsinsamling jämfört med Umeå där matavfallet utgör ca 15% av 

restavfallet. Andelen matavfall samt förpackningar och returpapper i 

restavfallet ligger i nivå med andra kommuner i Sverige.  

Tabell 4 Andel matavfall samt förpackningar och returpapper i restavfallet, (%) 

 Andel matavfall 

i restavfall, villa 

(%) 

Andel 

förpackningar 

och returpapper 

i restavfall, villa 

(%) 

Andel matavfall 

i restavfall, 

lägenhet (%) 

Andel 

förpackningar 

och returpapper 

i restavfall, 

lägenhet (%) 

Umeå1 ca 15 ca 33 31 22 

Övriga kommuner  35-45 ca 33 Ingen uppgift2 Ingen uppgift2 

1) Att andelen matavfall är lägre för Umeå beror på att matavfall samlas in separat. 

2) Ingen plockanalys har utförts av avfall från lägenheter i övriga kommuner. 
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För flerbostadshus i Umeå utgörs restavfallet av 31% matavfall medan 

ca 22% utgörs av förpackningar och returpapper. Andelen förpackningar och 

returpapper i restavfall från lägenheter är låg i Umeå jämfört med andra 

kommuner i Sverige, vilket kan bero på att systemet med FNI av 

förpackningar och returpapper är väl utbyggt i Umeå och att det finns relativt 

många återvinningsstationer i kommunen. Även tillämpning av 

miljöstyrande viktbaserad avfallstaxa samt informationsinsatser i samband 

med införande av matavfallsinsamling bedöms vara av betydelse för att 

utsorteringen av förpackningar och returpapper har ökat. 

2.3.3 Kundnöjdhet 

I kundnöjdhetsundersökningar som genomförs i Umeåregionen svarar 80-

90% av de tillfrågade villahushållen att de är nöjda med kommunens 

avfallshantering i stort och 85-95% att de är nöjda med hämtningen av avfall. 

I Vännäs är dock andelen villahushåll som är nöjda med avfallshanteringen i 

stort och med hämtningen lägre och ligger på 71%. 

Kundnöjdheten bland hushåll i flerbostadshus har enbart undersökts i Umeå 

och ligger där på 78%. 

2.3.4 Ekonomi 

Kostnaderna för den insamling, behandling och transport av mat- och 

restavfall från hushåll som kommunerna i Umeåregionen idag bedriver har 

beräknats till ca 36 Mkr/år, baserat på gällande entreprenörs- och 

behandlingspriser. Härutöver tillkommer kostnader för kärl och 

administration i samtliga kommuner samt matavfallspåsar i Umeå. Ca 80% 

av kostnaderna avser Umeå kommun. 
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3 Tänkbara principlösningar för insamling av 
hushållsavfall i Umeåregionen 

I föreliggande kapitel beskrivs olika alternativ för utveckling av kommunernas 

insamling av avfall från hushåll i Umeåregionen och för- och nackdelar med 

respektive alternativ analyseras översiktligt. Alternativen avser: 

 Kommunal insamling av matavfall och restavfall 

 Kommunal insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och 

returpapper 

Olika typer av insamlingssystem beskrivs i bilaga 1. För- och nackdelar jämfört med 

nuvarande hantering analyseras med utgångspunkt från följande aspekter: 

 Insamlingsresultat 

 Miljö 

 Service 

 Ekonomi 

 Arbetsmiljö 

 Tekniska begränsningar 

Insamlingsresultat, miljö och service är aspekter som är avgörande för nyttan med 

insamlingssystemet och därför bör värderas högt vid slutligt val av systemlösning. 

3.1 Kriterier för val av insamlingssystem 

En grundläggande förutsättning för de alternativ som studeras är att de ska 

följa ligga i linje med nationella mål och strategier. Matavfall och restavfall 

förutsätts i samtliga alternativ samlas in vid fastigheten (fastighetsnära) med 

hänsyn till hygieniska aspekter och avsikten med lagstiftningen för kommunal 

renhållning. Även alternativ som innebär kommunalt insamlingsansvar för 

förpackningar och returpapper studeras. De alternativ som studeras ska 

uppfylla följande: 

 Matavfall samlas in i separat kärl eller fack, i syfte att skapa 

förutsättningar för ett bra insamlingsresultat och god 

resurshushållning. Utsortering av matavfall ingår som en del av 

kommunernas avfallsplaner. 

 Insamlingssystemen ska kunna användas i alla kommunerna för att 

underlätta samordning och kostnadseffektiv insamling. 

 I de alternativ där kommunerna även samlar in förpackningar och 

returpapper ska detta ske genom FNI, med ett mindre antal ÅVS:er 

som backup. 

 Erfarenheter i full skala ska finnas. 
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Lokala förutsättningar i Umeåregionen som bedöms vara av betydelse vid val 

av system och utformning av alternativ för analys i denna förstudie är: 

 Insamling av matavfall i papperspåse med separat behållare är sedan 

flera år fullt utbyggd i Umeå kommun med bra insamlingsresultat. 

 FNI av förpackningar och returpapper i separata behållare från 

lägenheter är vanligt i Umeå men förekommer även i kommunala 

fastigheter i andra kommuner i Umeåregionen. 

 Umeå är idag av strategisk betydelse i infrastrukturen för 

avfallshantering i Umeåregionen. Här finns förbränningsanläggning 

och omlastningsstation och entreprenören har även fordon och 

chaufförer stationerade i Umeå. 

 

Vid genomförande av förändringar som respektive alternativ innebär förutsätts 

en större informationsinsats inledningsvis och därefter återkommande 

information över en längre tid för att önskat insamlingsresultat ska kunna 

uppnås. Samverkan mellan kommunerna i Umeåregionen och införande av både 

matavfallsinsamling och FNI av förpackningar och returpapper kan bidra till ett 

kostnadseffektivt införande. 

De insamlingssystem som analyseras har valts av beställarens projektgrupp i 

samråd med Miljö & Avfallsbyrån. 

3.2 Kommunal insamling av matavfall och restavfall 

I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med insamling av 

matavfall och restavfall, som är de fraktioner som innefattas av kommunalt 

insamlingsansvar med nuvarande lagstadgade ansvarsförhållanden. Analysen 

omfattar inte Umeå, eftersom matavfallsinsamling redan införts i kommunen. 

Förpackningar och returpapper samlas in genom producenternas ÅVS:er för 

villor och genom eventuell FNI med separata behållare från lägenheter där 

fastighetsägaren slutit avtal med insamlingsentreprenör. Insamling av 

förpackningar och returpapper omfattas inte av analysen i denna del av 

förstudien utan belyses i kapitel 3.3. 

Det alternativ som analyseras utifrån kriterierna i kapitel 3.1 är: 

1 Separata behållare för matavfall och restavfall. 

 

Nedan beskrivs för-/nackdelar med denna systemlösning jämfört med 

dagens situation. 

3.2.1 Alternativ 1: Separata behållare för matavfall och restavfall  

Alternativ 1 innebär att nuvarande insamlingssystem för restavfall utökas 

med ett separat kärl för matavfall för både lägenheter och villor. Insamling 

sker med tvåfacksfordon, som vid insamling från villor är sidlastande. 

Insamling i lägenheter sker i separata kärl för matavfall och restavfall. 

Matavfall samlas in i papperspåsar som sätts i en särskild påshållare. 
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Figur 4 Separata kärl för matavfall och restavfall, exempel från villaområde. 
Foto: Vakin 

 

Tabell 5 För- och nackdelar med insamling i separata behållare för matavfall och 
restavfall och ÅVS för förpackningar och returpapper. 

Fördelar Nackdelar 

Förbättrad resurshushållning tack vare 

insamling av matavfall i hela Umeåregionen 

Investering krävs i separata kärl för matavfall 

Begränsade investeringar för 

insamlingsentreprenören, som kan använda 

en- och tvåfackade standardfordon. 

Tvåfacksbilar används redan idag 

Ingen utökad service till medborgarna genom 

FNI av förpackningar och returpapper, 

nuvarande ÅVS:er behålls 

Konventionell och beprövad teknik  Sannolikt ingen ökad utsortering av 

förpackningar och returpapper, varför innehållet 

av förpackningar och returpapper i restavfallet 

kvarstår. Målen i avfallsplanerna kan därmed 

vara svåra att uppnå. 

Standardkärl kan användas även i 

fortsättningen 

 

 

Detta alternativ medför begränsade förändringar eftersom nuvarande 

insamlingssystem för restavfall behålls. Insamling av matavfall och restavfall 

sker med samma typ av insamlingsfordon som idag, där entreprenören redan 

använder tvåfacksbilar. Den mest påtagliga förändringen blir att kärl för 

matavfall tillkommer. 

Miljömässigt innebär insamling av matavfall för biologisk behandling en 

förbättrad resurshushållning. Införande av matavfallsinsamling kan även ge 

pedagogiska effekter som kan påverka hushållen att sortera ut mer 

förpackningar och returpapper. Detta kan dock inte förväntas vara av annat 

än marginell betydelse eftersom hushållen även fortsättningsvis är hänvisade 

till ÅVS-systemet för avlämning av förpackningar och returpapper. 

Den begränsade förändringen av insamlingssystemet innebär begränsade 

kostnadsökningar. 
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3.3 Kommunal insamling av matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper 

I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med insamling av 

matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper. Kommunal insamling av 

förpackningar och returpapper är möjligt redan inom ramen för gällande 

lagstiftning.  

De alternativ som analyseras utifrån kriterierna i kap 3.1 är: 

2a Fyrfackskärl (2 st) för villor, separata behållare för matavfall, 

restavfall, förpackningar och returpapper för lägenheter. 

2b Olikfärgade påsar för pappers-, plast- och metallförpackningar; 

returpapper och restavfall för optisk sortering för villor med separat 

behållare för matavfall och ÅVS:er för glasförpackningar. Separata 

behållare för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper för 

lägenheter. 

 

Båda alternativen förutsätter att nuvarande system med vägning och 

styrning med taxan kopplat till vägning upphör, eftersom samtliga 

fraktioner3 samlas in i kärlen på fastigheten. 

Nedan beskrivs för-/nackdelar med olika systemlösningar jämfört med 

dagens situation. 

3.3.1 Alternativ 2a: Fyrfackskärl (2 st) i villa och separata behållare i lägenhet 

Alternativ 2a innebär att nuvarande insamlingssystem för villor ersätts med ett 

fyrfackskärlsystem där matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper samlas 

in fastighetsnära. Tömning av det ena kärlet sker varannan vecka och av det andra 

var fjärde vecka. Vid insamling med fyrfackskärl är det vanligt att använda 

påhängsbehållare för glödlampor och batterier. Insamling i lägenheter sker i 

separata kärl för matavfall och restavfall och FNI av förpackningar och returpapper, 

där detta system inte redan har införts. Matavfall samlas in i papperspåsar. ÅVS:er 

fungerar som backup för specifika fastigheter där förutsättningar för FNI saknas 

eller för situationer då kärlvolymen inte är tillräcklig.  

 

Figur 5 Fyrfackskärl med fack för åtta fraktioner och påhängsbehållare för lampor 
och småbatterier, exempel från villaområde (t.v.).  
Separata kärl för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i 
lägenhetsområde (t.h.). Foto: PWS AB (t.v.) och AB Bostaden i Umeå (t.h.). 

                                                        
3
 Utom glasförpackningar från villor vid insamlingssystem som bygger på optisk sortering. 
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Tabell 6 För- och nackdelar med insamling i fyrfackskärl i villa och  
separata behållare i lägenhet. 

Fördelar Nackdelar 

Flera fraktioner hämtas i samma system som 

matavfall och restavfall 

Fyrfackskärl för villor måste tömmas med 

särskilda fyrfackade fordon 

Införande av matavfallsinsamling kan ske 

samordnat med förpackningar och returpapper 

Särskilda/stora kärl krävs 

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för i stort sett 

samtliga hushåll 

Stora investeringar krävs i kärl 

Hög källsorteringsgrad  Entreprenören måste investera i dyrare 

fyrfacksfordon 

Hög kvalitet på insamlat avfall i fyrfacksystemet De särskilt utformade fyrfackskärlen begränsar 

möjligheterna till att utöka antalet fraktioner i 

framtiden 

Större möjligheter till intäkter från insamlade 

material och större möjligheter till minskade 

behandlingskostnader 

Fyrfacksfordon har mer rörliga delar och mer 

hydraulik som kräver underhåll och utbyte 

Lätt att göra kvalitetskontroller av oemballerade 

förpackningar och returpapper och ge 

återkoppling till enskilda hushåll  

Gemensamhetslösningar och containerhämtning 

kan inte betjänas med fyrfacksfordon, vilket kan 

inverka på logistiken, men entreprenören kom-

mer ändå, liksom idag att även behöva 

traditionella bak- och sidlastande fordon 

Oemballerat avfall i separata fack/kärl är tydligt 

och pedagogiskt 

Ökade transporter med sopbil från villor p.g.a. 

att varje fastighet måste besökas oftare
4
 

Möjlighet till färre tömningar av ÅVS, antingen 

genom minskad tömningsfrekvens eller 

minskat antal platser  

Kommunerna behöver en egen omlastning och 

mellanlagring av insamlade förpackningar och 

returpapper 

Kraftigt minskade transporter med personbil till 

ÅVS 

Ökade kostnader för hanteringen, p.g.a. dyrare 

kärl och dyrare tömning 

Möjlighet till påhängsbehållare för batterier och 

ljuskällor finns som standard 

 

Hushåll behöver inte lagra utsorterade fraktioner 

i någon större utsträckning i bostaden 

 

Detta alternativ medför en kraftigt ökad servicenivå vid insamling av 

förpackningar och returpapper från villor och de lägenheter som idag inte 

har tillgång till FNI av förpackningar och returpapper. Sorteringsresultatet 

avseende framförallt förpackningar och returpapper kan därmed väntas 

förbättras. 

Samtidigt ökar kostnaderna för insamlingen till följd av mer avancerade kärl 

och fordon för villor, fler kärl för lägenheter samt ökade transporter. 

Transporterna vid villahämtning ökar både till följd av att varje fastighet har 

två kärl som inte kan tömmas av samma fordon och genom att insamlingen i 

                                                        
4
 Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka, vilket betyder att varje villafastighet måste 

besökas totalt 39 ggr/år. I dagsläget besöks varje villafastighet 26 ggr/år. 
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olika fack innebär att fordonet inte kan fyllas lika effektivt. Möjligheten att 

tömma andra typer av behållare med fyrfackfordonen är begränsad och kan 

också bidra till ökade insamlingskostnader. Vilka fack som används till vilka 

fraktioner i fyrfackskärlen blir styrande för möjligheten att tömma 

traditionella enfackskärl, där exempelvis matavfall och restavfall måste 

hanteras i de större facken i kärlet (alltså inte i insatsbehållarna) om 

traditionella kärl för matavfall och brännbart avfall önskas kunna tömmas 

från fastigheter där dessa fraktioner samlas in i separata behållare. Detta är 

av betydelse för logistiken i insamlingen, där exempelvis separata behållare 

för förpackningar och returpapper vid gemensamhetslösningar kan behöva 

tömmas med samma bil som samlar in avfall från lägenheter. 

Kostnadsökningen till följd av dyrare insamling motverkas dock av bättre 

sortering som ger mindre avfall till förbränning och möjlighet till intäkter för 

insamlade fraktioner. De särskilt anpassade kärlen för villor begränsar 

möjligheten att utöka antalet fraktioner. 

Erfarenheter av de mer komplicerade fyrfacksbilarna i liknande klimat som i 

Umeåregionen finns i Härnösand. Fyrfacksbilar finns idag endast i baklastande 

utförande, vilket gör att nuvarande sidlastarhämtning i huvudsak upphör. 

3.3.2 Alternativ 2b: Olikfärgade påsar i villa med separat behållare för 
matavfall och separata behållare i lägenhet 

Alternativ 2b innebär att nuvarande insamlingssystem för villor kompletteras 

med insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering av restavfall, plast-, 

metall- och pappersförpackningar samt returpapper. Samtidigt utökas 

insamlingssystemet för restavfall med ett separat kärl för matavfall, där detta 

system inte redan har införts. Befintliga restavfallskärl byts mot större, för att 

förpackningar och returpapper ska få plats. Insamling i lägenheter sker i 

separata kärl för matavfall och restavfall samt FNI av förpackningar och 

returpapper, där detta system inte redan har införts. Matavfall samlas in i 

papperspåsar. 

Optisk sortering sker i en anläggning som ägs av kommunerna. Nuvarande 

insamlingssystem för färgade och ofärgade glasförpackningar vid ÅVS:er 

behålls, eftersom dessa fraktioner inte kan hanteras genom optisk sortering i 

dagsläget. ÅVS:er fungerar också som backup för specifika fastigheter där 

förutsättningar för FNI saknas eller för situationer då kärlvolymen inte är 

tillräcklig.  

 

Figur 6 Köksskåp med källsorteringsutrustning för förpackningar och returpapper i 
olikfärgade påsar. Foto: Optibag AB 
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Tabell 7 För- och nackdelar med insamling olikfärgade påsar i villa med separat 
behållare för matavfall och separata behållare i lägenhet. 

Fördelar Nackdelar 

Flera fraktioner hämtas i samma system som 

restavfall 

Större kärl behövs för flertalet villor och för 

lägenheter behövs fler/större kärl, eftersom FNI 

i huvudsak kommer att ersätta ÅVS:er 

Införande av matavfallsinsamling kan ske 

samordnat med förpackningar och returpapper 

Investeringar krävs i fler större/fler kärl 

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för samtliga 

hushåll av alla fraktioner utom 

glasförpackningar från villor där insamling 

fortfarande sker vid ÅVS 

Idag finns ingen optisk sorteringsanläggning 

inom rimligt avstånd, utan kommunerna måste 

troligen själva investera i anläggningen 

Begränsade investeringar för 

insamlingsentreprenören, som kan använda 

en- och tvåfackade standardfordon. 

Tvåfacksbilar används redan idag 

Risk för att påsar går sönder eller är hårt 

komprimerade, vilket försvårar sortering och 

medför risk för förluster av material i 

sorteringsanläggningen. Om avfallet måste 

omlastas ökar risken för att påsar går sönder 

Minskad tömningsfrekvens på ÅVS:erna 

avseende metall-, pappers- och 

plastförpackningar samt returpapper 

Komprimeringen i fordonen måste begränsas 

för att minska risken för att påsar går sönder 

eller bli svåra att separera. Begränsad 

komprimering kan ge ett ökat transportbehov, 

beroende på hur mycket bilarna fylls idag 

Minskad transport med personbil till ÅVS för 

metall-, pappers- och plastförpackningar samt 

returpapper 

Glasförpackningar från villor måste fortfarande 

samlas in via ÅVS 

För en del villor kan befintliga restavfallskärl 

användas även för förpackningar och 

returpapper 

Allt avfall som läggs i kärlen från villor måste 

vara förpackat i plastpåse 

Vid behov kan antalet fraktioner utökas i 

framtiden, genom att komplettera med 

ytterligare påsfärger 

Svårare att kvalitetssäkra avfallet från villor när 

allt avfall är förpackat. Försvårar även 

återkoppling till enskilda kunder 

Förpackningar och returpapper från lägenheter 

samlas in oemballerade i separata kärl, vilket 

underlättar kvalitetskontroll och återkoppling till 

enskilda fastighetsägare 

Distribution av påsar för flera fraktioner blir mer 

omfattande än för enbart en fraktion 

Matavfall samlas in i separat kärl, vilket är 

positivt för källsorteringsgrad och kvalitet hos 

matavfallet 

Ökad användning av plastpåsar innebär en 

miljöbelastning 

Vid insamling i olikfärgade påsar i samma kärl 

nyttjas kärlvolymen mer effektivt än om alla 

fraktioner samlas in i separata kärl/fack. Denna 

fördel kan vara viktig i riktigt trång bebyggelse 

med brist på ytor för uppställning av kärl men 

av mindre betydelse vid insamling från villor i 

Umeåregionen 

Ökade kostnader för hanteringen, p.g.a. större 

kärl, dyrare tömning (begränsad komprimering) 

och optisk sortering 

 

Systemet kan upplevas otydligt när utsorterat 

avfall är förpackat och inte synligt i behållarna 

 Kommunerna behöver en egen omlastning och 

mellanlagring av insamlade förpackningar och 

returpapper 
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Detta alternativ medför en kraftigt ökad servicenivå vid insamling av 

förpackningar och returpapper från villor och de lägenheter som idag inte 

har tillgång till FNI av förpackningar och returpapper. Villorna är dock 

hänvisade till ÅVS för avlämning av glasförpackningar som komplement till 

systemet med olikfärgade påsar. För villahushållen innebär insamling i 

olikfärgade påsar att avfall inte får läggas löst i kärlet utan allt avfall måste 

förpackas i särskilda påsar, vilket kan upplevas som opraktiskt. 

Sorteringsresultatet avseende förpackningar och returpapper kan väntas 

förbättras. 

Erfarenheter från Tromsø visar att vid optisk sortering i flera fraktioner 

behövs en relativt stor tömd kärlvolym för merparten av abonnenterna när 

insamlingen i huvudsak bygger på FNI (se bilaga 1). Det kan ske genom täta 

insamlingsturer eller stora kärl, där stora kärl är att föredra. En del hushåll 

kommer att kunna behålla den kärlstorlek som de har idag p.g.a. att 

hushållet är litet eller redan idag har valt ett relativt stort kärl. Sammantaget 

bedöms dock merparten av kärlen behöva bytas till större storlekar för att 

FNI ska kunna avlasta och delvis ersätta ÅVS:er. Kostnader för kärl ökar 

därför. 

Kostnaderna för själva insamlingen bedöms öka till följd av att mer material 

behöver samlas in vid fastigheten istället för att det lämnas vid ÅVS. 

Insamling i ett fack i bilen gör att skåpets volym kan nyttjas fullt ut vid 

insamling. Vid optisk sortering är det dock viktigt att avfallet inte 

komprimeras för hårt då det kan göra att påsarna går sönder eller blir svåra 

att separera i den optiska sorteringen. Ökade avfallsmängder som ska 

hämtas med insamlingsfordonen gör att transportbehovet vid insamling 

ökar. 

Ett införande av insamling i olikfärgade påsar för restavfall och metall-, 

pappers- och plastförpackningar samt returpapper från villor förutsätter att 

en sorteringsanläggning byggs i Umeåregionen. Med en central placering i 

regionen kan en gynnsam logistik skapas. 

Erfarenheter från Eskilstuna visar att alla moment vid optisk sortering inte 

är lösta rent tekniskt (se Bilaga 1), vilket innebär att manuellt arbete med att 

avlägsna påsar och felsorterat material krävs för delar av avfallet. 

Behov av större kärl, ökat transportbehov och kostnaden för den optiska 

sorteringen gör att kostnaderna sammantaget ökar jämfört med dagens 

insamlingssystem. Kostnadsökningen kan motverkas av lägre kostnader för 

förbränning till följd av bättre utsortering av förpackningar och returpapper i 

hushpllen och därmed intäkter från utsorterade men i vilken utsträckning är 

osäkert, eftersom erfarenheterna av detta system är begränsade. 
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4 Kostnadsberäkningar 

Översiktliga kostnadsberäkningar har genomförts avseende alternativet att 

enbart införa matavfallsinsamling i de kommuner där detta inte har införts 

samt avseende de två studerade alternativen där kommunerna även samlar in 

förpackningar och returpapper. 

Resultaten av beräkningarna redovisas för Umeåregionen som helhet i 

separata kapitel nedan. I Bilaga 2 redovisas beräknade kostnader per 

kommun. Samtliga kostnader presenteras utan moms. 

Till grund för beräkningarna ligger följande generella förutsättningar: 

 Beräkningarna avseende nuvarande hantering bygger på basfakta om 

kommunerna (antal invånare, antal hushåll, antal kärl, antal 

tömningar, antal ÅVS:er och insamlade mängder). 

 I beräkningarna ingår reinvesteringskostnad för de befintliga kärl 

som kan användas även efter införande av ett nytt insamlingssystem.    

 Insamling utförs av entreprenör. Entreprenören anpassar 

fordonsparken i den takt som krävs beroende på insamlingssystem. 

 Tömningspriserna för mat- och restavfall är specifika för respektive 

kärlstorlek och varierar mellan kommunerna. Beräkningarna av 

insamlingskostnaderna bygger på tömningspriser enligt gällande 

entreprenadavtal. 

 Omlastning av matavfall antas ske vid Dåvamyran till en kostnad av 

50 kr/ton. Matavfall transporteras vidare till rötning i Skellefteå. 

Aktuell transportkostnad är 135 kr/ton. 

 Förbränning av restavfall sker i Umeå, varför kostnader för 

omlastning och transport inte ingår i beräkningarna. 

 Biologisk behandling och förbränning handlas upp. Aktuella 

behandlingspriser är 480 kr/ton för biologisk behandling och 

620 kr/ton för förbränning. 

 Investeringar skrivs av enligt följande principer: Behållare 10 år, 

anläggningar 10-20 år beroende på typ av investering. Kalkylränta 2,5%. 

 Kostnader för införande av ett nytt insamlingssystem har beräknats 

baserat på erfarenhetsbaserade bedömningar. Kostnaden för 

projektledning, planering, information och övrig administration har 

satts till 100 kr/hushåll. Kostnaden för montering och distribution av 

nya kärl och återtagning av befintliga kärl har satts till 100 kr/kärl för 

standardkärl och 200 kr/kärl för 4-fackskärl.5 

                                                        
5
 I praktiken beror kostnaderna på hur kommunerna väljer att samverka och på vilket sätt införandet sker. 

Kostnaden kan därför bli antingen högre eller lägre. 
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4.1 Insamling av matavfall och restavfall 

Nedan presenteras beräknade kostnader för insamling av matavfall i 

separata behållare (Alternativ 1) i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 

Vindeln och Vännäs jämfört med nuvarande hantering. 

4.1.1 Beräkningsförutsättningar 

Till grund för beräkningarna av kostnaderna för hanteringen av matavfall 

och restavfall ligger följande förutsättningar: 

 Beräkningarna avser enbart kommunerna Bjurholm, Nordmaling, 

Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Umeå kommun ingår inte, eftersom 

matavfallsinsamling redan har införts i kommunen. 

 Beräkningarna avseende matavfallsinsamling bygger på nyckeltal, à-

priser och erfarenhetsbaserade bedömningar. För 

matavfallsinsamling i lägenheter har Avfall Sveriges 

rekommenderade dimensionering av behållarvolymer använts. 

 Förbrukningen av matavfallspåsar är 3 påsar/hushåll och vecka. 

Påsarna bedöms kosta 0,22 kr/st. 

 Anslutningsgraden till matavfallsinsamling är 100%6. 

4.1.2 Årskostnader 

Nedan presenteras beräknade ungefärliga årskostnader avseende insamling 

av matavfall och restavfall i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, 

Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Observera att kostnaderna per 

hushåll är genomsnitt för villor och lägenheter. Kostnaden för villor 

är högre och lägenheter lägre än genomsnittet. 

                                                        
6
 I praktiken kan dock anslutningsgraden bli lägre. 
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Tabell 8 Ungefärliga årskostnader avseende insamling av matavfall och restavfall i 
kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs 
jämfört med nuvarande hantering, Mkr/år 

 Nuvarande 

hantering: 

Ingen matavfalls-

insamling. 

Alternativ 1: 

Separata behållare 

för matavfall och 

restavfall. 

Kärl 0,6 1,0 

Påsar, inkl. distribution 

och påshållare 

0 0,9 

Insamling 4,4 5,8 

Omlastning av matavfall 0 0,1 

Transport av matavfall till 

biologisk behandling 

0 0,2 

Behandling mat- och 

restavfall 

3,5 3,3 

Summa 8,5 11,3 

  Summa, kr/hushåll och år 610 820 

 

Av Tabell 8 framgår att insamling av matavfall i separat behållare i Bjurholm, 

Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner beräknas öka de 

årliga avfallshanteringskostnaderna i dessa kommuner med sammanlagt 

2,8 Mkr. Utslaget per hushåll beräknas detta motsvara en ökad kostnad på i 

genomsnitt ca 200 kr/år. Merkostnaden per hushåll beräknas ligga på ungefär 

samma nivå i samtliga kommuner. 

Beräknade årskostnader för respektive kommun presenteras i Bilaga 2. 

4.1.3 Investeringar och införandekostnader 

Nedan presenteras beräknade ungefärliga investeringar och 

införandekostnader avseende insamling av matavfall och restavfall i 

kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. 

Observera att införandekostnaderna är genomsnitt för villor och 

lägenheter. Kostnaden för villor är högre och lägenheter lägre än 

genomsnittet. 
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Tabell 9 Ungefärliga investeringar och införandekostnader avseende insamling av 
matavfall och restavfall i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, 
Robertsfors, Vindeln och Vännäs jämfört med nuvarande hantering 

 Nuvarande 

hantering: 

Ingen matavfalls-

insamling. 

Alternativ 1: 

Separata behållare 

för matavfall och 

restavfall. 

Kärl - 4,1 

Summa, Mkr - 4,1 

   

Införande, kr/hushåll1 - Ca 200 

1) ”Införande” är en engångskostnad inkluderar kostnader för projektledning, planering, 

information och övrig administration samt kärlhantering i samband med införande av nytt 

insamlingssystem. 

 

Av Tabell 9 framgår att det nya insamlingssystemet innebär investeringar i 

matavfallskärl på 4,1 Mkr. Härutöver tillkommer reinvesteringar i befintlig 

kärlpark. Eventuella investeringar i omlastningsstation tillkommer. 

Härutöver tillkommer en kostnad för själva införandet av systemet som har beräknats 

till i storleksordningen 200 kr/hushåll som en engångskostnad, se Tabell 9. 

Kostnaden för införande beror i hög grad på hur detta genomförs i praktiken. 
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4.2 Kommunal insamling av matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper 

Nedan presenteras beräknade kostnader för insamling av matavfall och 

restavfall samt FNI av förpackningar och returpapper (Alternativ 2a och 2b) i 

Umeåregionen jämfört med nuvarande hantering där matavfallsinsamling 

sker i Umeå kommun men inte i övriga kommuner. I syfte att särskilt belysa 

merkostnaden för fullt utbyggd FNI av förpackningar och returpapper 

jämfört med insamling via ÅVS:er har även kostnaderna beräknats för ett 

alternativ där samtliga kommuner i Umeåregionen har matavfallsinsamling 

men där insamlingen av förpackningar och returpapper sker via ÅVS:er7. 

Eftersom det när detta skrivs är osäkert om det blir kommunalt 

insamlingsansvar för förpackningar och returpapper eller inte, så 

presenteras de totala kostnaderna både för det fall att det blir kommunalt 

insamlingsansvar respektive att det inte blir det. 

4.2.1 Beräkningsförutsättningar 

Till grund för beräkningarna av kostnaderna för hanteringen av matavfall, 

restavfall, förpackningar och returpapper ligger följande förutsättningar: 

 Beräkningarna innefattar samtliga kommuner i Umeåregionen 

(Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs). 

 Beräkningarna avseende insamling med fyrfackskärl respektive 

optisk sortering samt ÅVS:er bygger på nyckeltal, à-priser och 

erfarenhetsbaserade bedömningar avseende dessa insamlingssystem 

samt Avfall Sveriges rekommenderade dimensionering av 

behållarvolymer för FNI med separata kärl i lägenheter. 

 Förbrukningen av matavfallspåsar är 3 påsar/hushåll och vecka. Vid 

insamling av förpackningar och returpapper i olikfärgade påsar från 

villor tillkommer sammanlagt 5,5 påsar/hushåll och vecka för 

förpackningar av papper, plast och metall samt returpapper. 

Matavfallspåsarna bedöms kosta 0,22 kr/st och övriga påsar 0,40 kr/st. 

 Tömningspriserna vid FNI är specifika för respektive kärlstorlek och 

varierar mellan kommunerna. Beräkningarna av 

insamlingskostnaderna vid FNI från lägenheter bygger på 

bedömningar utifrån tömningspriser enligt gällande entreprenadavtal. 

Tömningspriset för fyrfackskärl i villa är satt till 20 kr/tömning i Umeå 

och 22 kr/tömning i övriga kommuner.  

 Anslutningsgraden till matavfallsinsamling och FNI är 100%8. 

 Beräkningarna görs utifrån dagens situation där producentansvar 

råder, d.v.s. att producenterna ansvarar för och bekostar ÅVS:erna. 

Som jämförelse har även kostnaderna beräknats för det fall att 

kommunerna ansvarar för insamling av förpackningar och 

                                                        
7
 I Umeå antas insamling av förpackningar och returpapper från lägenheter delvis ske via FNI med 

samma anslutningsgrad som idag (64%). 
8
 I praktiken kan dock anslutningsgraden bli lägre. 
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returpapper, vilket innebär att kostnaderna för ÅVS:er belastar 

kommunerna. 

 I alternativet med optisk sortering förutsätts att de flesta villor (80%) 

behöver större kärlvolym (370 liter) för att alla förpackningar och 

returpapper ska få plats i kärlet. 

 I alternativet med optisk sortering av avfall från villor måste 

komprimeringen begränsas vid framförallt insamling i tätort, vilket 

antas ge 20% lägre prestation vid insamling. Detta beaktas i 

beräkningarna genom ett påslag på tömningspriserna i villa på 5%. 

 Optisk sortering sker i egen anläggning som i huvudsak är 

dimensionerad för 20 000 årston, vilket tillgodoser Umeåregionens 

behov. Vid fullt utnyttjande av sorteringskapaciteten har 

sorteringskostnaden beräknats till 530 kr/ton9. 

 Omlastning av samtliga fraktioner utom restavfall sker vid 

Dåvamyran till en kostnad av 50 kr/ton. Förpackningar och 

returpapper transporteras vidare till Holmsund. 

 Tömning av containrar vid ÅVS:er handlas upp. 

 Ersättningen för insamlade förpackningar och returpapper baseras på 

producenternas nuvarande ersättningsnivåer. 

                                                        
9
 Inom ramen för denna utrednings uppdrag har inte ingått att beräkna sorteringskostnaden för en större 

anläggning. 
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4.2.2 Årskostnader 

Nedan presenteras beräknade ungefärliga årskostnader avseende kommunal 

insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i Umeåregionen. 

Observera att kostnaderna per hushåll är genomsnitt för villor och 

lägenheter i samtliga kommuner i Umeåregionen. Kostnaden för villor är 

högre och lägenheter lägre än genomsnittet. Kostnaden är också högre i de mindre 

kommunerna än i Umeå, bl.a. beroende på högre tömningspriser. 

Tabell 10 Ungefärliga årskostnader för kommunerna avseende insamling av matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper i Umeåregionen jämfört med nuvarande hantering, Mkr/år. 
Kostnader vid kommunalt insamlingsansvar inom parentes. 

 Nuvarande 

hantering: 

Insamling av 

matavfall i Umeå 

kommun, ingen 

matavfallsinsamling i 

övriga kommuner.4 

Matavfalls-

insamling: 

Insamling av 

matavfall i 

samtliga 

kommuner. 

ÅVS för 

förpackningar och 

returpapper.4 

Alternativ 2a: 

FNI med 

fyrfackskärl i villa, 

separata behållare 

i lägenhet. 

ÅVS som backup. 

Alternativ 2b: 

FNI med olikfärgade 

påsar i villa med 

separat behållare för 

matavfall, ÅVS för 

glasförpackningar. 

Separata behållare i 

lägenhet.  

ÅVS som backup. 

Kärl 3,3 3,8 13,8 6,8 

Påsar, inkl. distribution och 

påshållare för matavfall 

4,0 4,9 4,9 10,1 

Insamling 21,1 22,5 36,6 28,2 

Omlastning1 0,3 0,3 (1,0) 1,1 (1,1) 1,1 (1,1) 

Transport av matavfall till 

biologisk behandling 

0,7 0,9 0,9 0,9 

Optisk sortering 0 0 0 9,6 

Behandling mat- och 

restavfall 

17,2 17,0 15,6 15,7 

Ersättning för förpackningar 

och returpapper2 

0 0 (-5,1) -6,1 (-6,1) -6,1 (-6,1) 

ÅVS:er3 0 0 (21,8) 0 (6,7) 0 (8,3) 

Summa 46,5 49,4 (73,6) 66,8 (73,6) 66,3 (74,6) 

   Summa, kr/hushåll och år 630 670 (910) 910 (1000) 900 (1010) 

1) Omlastningskostnaderna vid producentansvar avser matavfall samt i alternativ 2a och 2b 

förpackningar och returpapper som samlas in fastighetsnära. I alternativ 2a och 2b är 

omlastningskostnaderna vid producentansvar något överskattade, eftersom beräkningen 

förenklats genom att den mindre men okända mängd förpackningar och returpapper som 

samlas in via producenternas ÅVS:er inte har räknats av i dessa alternativ. 

Vid kommunalt insamlingsansvar tillkommer omlastningskostnader för förpackningar och 

returpapper som samlas in via ÅVS:er i alternativ ”Matavfallsinsamling”. 

2) I alternativ ”Matavfallsinsamling” samlar producenterna in förpackningar och returpapper 

via ÅVS:er, varför ingen ersättning för detta utgår till kommunerna. I alternativ 2a och 2b där 
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kommunerna samlar in förpackningar och returpapper förutsätts ersättning för insamlade 

förpackningar och returpapper tillfalla kommunerna. Ersättningen vid producentansvar är 

något överskattad, eftersom beräkningen förenklats genom att den mindre men okända 

mängd förpackningar och returpapper som samlas in via producenternas ÅVS:er inte har 

räknats av i dessa alternativ. 

Vid kommunalt insamlingsansvar tillfaller ersättningen för insamlade förpackningar och 

returpapper kommunerna, både från insamling via ÅVS:er och fastighetsnära. 

3) ÅVS:erna drivs av producenterna vid producentansvar och av kommunerna vid kommunalt 

insamlingsansvar. 

4) I Umeå antas insamling av förpackningar och returpapper från lägenheter delvis ske via 

FNI med samma anslutningsgrad som idag (64%), vilket ingår i beräkningarna. 

 

Den lilla skillnaden i Tabell 10 mellan nuvarande hantering och alternativet med 

matavfallsinsamling förklaras av att Umeå kommun, där ca 80% av 

Umeåregionens hushåll finns, redan har infört matavfallsinsamling. 

Av Tabell 10 framgår att den årliga merkostnaden för att inte bara samla in mat- 

och restavfall utan även förpackningar och returpapper fastighetsnära beräknas 

bli ca 20 Mkr för kommunerna i Umeåregionen, eller i genomsnitt 

ca 300 kr/hushåll, jämfört med nuvarande hantering där producenterna 

ansvarar för ÅVS:erna. 

I Bilaga 2 presenteras beräknade årskostnader för respektive kommun. För Umeå 

kommun, som redan har infört matavfallsinsamling, blir merkostnaden 

170 kr/hushåll och år för ett insamlingssystem med fyrfackskärl i villa och 200 

kr/hushåll för ett insamlingssystem med optisk sortering. För övriga kommuner 

blir merkostnaden i genomsnitt ca 650-850 kr/hushåll för ett insamlingssystem 

med fyrfackskärl i villa och ca 500-600 kr/hushåll för ett insamlingssystem med 

optisk sortering. Den högre merkostnaden i de mindre kommunerna förklaras till 

stor del av den högre andelen villahushåll i dessa kommuner. 

Vid kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper kan 

ansvaret och därmed kostnaderna för ÅVS:erna antas överföras till kommunerna, 

vilket betyder att merkostnaden för att samla in förpackningar och returpapper 

beräknas bli ca 30 Mkr för kommunerna i Umeåregionen, eller i genomsnitt 

ca 400 kr/hushåll, jämfört med nuvarande hantering. 

I Bilaga 2 presenteras beräknade årskostnader för respektive kommun. För Umeå 

kommun, som redan har infört matavfallsinsamling, blir merkostnaden 

240 kr/hushåll och år för ett insamlingssystem med fyrfackskärl i villa och 300 

kr/hushåll för ett insamlingssystem med optisk sortering. För övriga kommuner 

blir merkostnaden i genomsnitt ca 800-1000 kr/hushåll för ett insamlingssystem 

med fyrfackskärl i villa och ca 700-900 kr/hushåll för ett insamlingssystem med 

optisk sortering. 
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4.2.3 Investeringar och införandekostnader 

Nedan presenteras beräknade ungefärliga investeringar och 

införandekostnader avseende insamling av matavfall, restavfall, 

förpackningar och returpapper i Umeåregionen. Observera att 

införandekostnaderna är genomsnitt för villor och lägenheter. 

Kostnaden för villor är högre och lägenheter lägre än genomsnittet. 

Tabell 11 Ungefärliga investeringar och införandekostnader för kommunerna avseende 
insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i Umeåregionen 
jämfört med nuvarande hantering. 

 Nuvarande 

hantering: 

Insamling av 

matavfall i Umeå 

kommun, ingen 

matavfallsinsamling i 

övriga kommuner.2 

Matavfalls-

insamling: 

Insamling av 

matavfall i 

samtliga 

kommuner. 

ÅVS för 

förpackningar och 

returpapper.2 

Alternativ 2a: 

FNI med 

fyrfackskärl i villa, 

separata behållare 

i lägenhet. 

ÅVS som backup. 

Alternativ 2b: 

FNI med olikfärgade 

påsar i villa med 

separat behållare för 

matavfall, ÅVS för 

glasförpackningar. 

Separata behållare i 

lägenhet.  

ÅVS som backup. 

Kärl3 2,0 6,1 103,6 34,1 

Optisk sorteringsanläggning - - - 58,4 

Summa, Mkr 2,0 6,1 103,6 92,5 

 

Införande, kr/hushåll1 - Ca 200 300-450 200-250 

1) ”Införande” är en engångskostnad som inkluderar kostnader för projektledning, 

planering, information och övrig administration samt kärlhantering i samband med 

införande av nytt insamlingssystem. 

2) I Umeå antas insamling av förpackningar och returpapper från lägenheter delvis ske via 

FNI med samma anslutningsgrad som idag (64%), vilket ingår i beräkningarna 

3) Investeringarna i kärl inkluderar ökad anslutningsgrad till matavfallsinsamling i Umeå 

från 77 till 100%. 

 

Av Tabell 11 framgår att det nya insamlingssystemet innebär investeringar i kärl 

och eventuell optisk sorteringsanläggning på ca 90-100 Mkr. Vid insamling i 

fyrfackskärl för villor och separata kärl för lägenheter uppgår investeringen i 

kärl vid införande till drygt 100 Mkr. Vid insamling med optisk sortering 

beräknas investeringen vid införande uppgå till drygt 90 Mkr, varav knappt 60 

Mkr avser sorteringsanläggningen och drygt 30 Mkr avser kärl för matavfall, 

större kärl för övriga fraktioner i en stor del av villabeståndet samt separata kärl 

för förpackningar och returpapper för lägenheter. Härutöver tillkommer 

reinvesteringar i befintlig kärlpark. Investeringar i omlastningsstation 

tillkommer. 



Insamling av avfall i Umeåregionen 9 maj 2017 
 
 
 

33 (52) 

Vid kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper tillkommer 

reinvesteringar i ÅVS:er om ansvaret för ÅVS:erna överförs till kommunerna. 

Behovet av reinvesteringar i ÅVS:er reduceras kraftigt om antalet ÅVS:er kan 

minska om kommunerna inför FNI. 

Kostnaden för själva införandet av systemet har som en engångskostnad 

beräknats till i storleksordningen 300-450 kr/hushåll vid insamling med 

fyrfackskärl i villa och 200-250 kr/hushåll vid insamling i olikfärgade påsar med 

optisk sortering, se Tabell 11. Skillnaden mellan insamlingssystemen i detta 

avseende förklaras av den mer kostsamma hanteringen av kärl vid införande av 

fyrfackskärl. Kostnaden för införande beror i hög grad på hur detta genomförs i 

praktiken. 
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5 Resultat och diskussion 

Vid utformning av ett insamlingssystem för avfall från hushåll måste flera 

förutsättningar och aspekter vägas in och bland dessa är lokala förhållanden, 

den förväntade nyttan med insamlingssystemet (insamlingsresultat, miljö 

och service – ”det ska vara lätt att göra rätt”) samt systemets ekonomi i 

relation till målsättningen med insamlingen grundläggande. 

5.1 Matavfallsinsamling 

En av frågorna i förstudien är vad det skulle innebära att införa 

matavfallsinsamling i hela Umeåregionen. I Umeå kommun finns sedan flera 

år tillbaka ett fullt utbyggt insamlingssystem för matavfall i separata kärl. 

Erfarenheterna av det aktuella insamlingssystemet i Umeå är goda, avseende 

både insamlad mängd och kvalitet på matavfallet, och kommunerna i 

regionen strävar mot ett enhetligt insamlingssystem varför det inte har varit 

aktuellt att utreda något annat system för övriga kommuner i Umeåregionen. 

Genom samverkan i Umeåregionen kan erfarenheterna från Umeå komma 

även övriga kommuner till del och bidra till ett smidigt införande och en väl 

fungerande insamling. Införande av matavfallsinsamling i Bjurholm, 

Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs med insamling av matavfall i 

separata kärl skulle innebära en ökad kostnad för insamling och behandling 

av mat- och restavfall på i genomsnitt ca 200 kr/hushåll och år vid etablerat 

system. Härutöver tillkommer initialt kostnader för projektledning, 

planering, information, kärlhantering etc motsvarande närmare 

200 kr/hushåll. 

Vid införande begränsas kommunernas investeringar i 

matavfallsinsamlingssystemet till inköp av matavfallskärl för ca 4 Mkr 

eftersom både insamling och behandling handlas upp. Härutöver tillkommer 

reinvesteringar i befintlig kärlpark. 

Insamlingen av matavfall i Umeåregionen med det aktuella systemet kan vid 

fullt utbyggt system förväntas öka med ca 1 700 ton/år, som därmed kan 

rötas vilket ligger helt i linje med de nationella miljökvalitetsmålen och 

betyder en miljömässigt bättre hantering än förbränning. 

Matavfallsinsamlingen underlättar för de hushåll som vill bidra till ett bättre 

nyttiggörande av matavfallet och som idag saknar ett insamlingssystem för 

sitt matavfall. För övriga hushåll innebär det nya systemet i princip ingen 

större inverkan på servicen, eftersom matavfallet redan idag samlas in som 

en del av restavfallet. 

5.2 Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 

En annan fråga i förstudien är vad det skulle innebära att inte bara införa 

matavfallsinsamling i hela Umeåregionen utan även FNI av förpackningar 

och returpapper. Mot bakgrund av det fullt utbyggda och väl fungerande 

matavfallsinsamlingssystemet i Umeå, har matavfall förutsatts hanteras 

separat. I Umeå, där merparten av lägenheterna i regionen finns, sker redan 
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FNI av förpackningar och returpapper i separata kärl. Därför har det inte 

varit aktuellt att utreda något annat system för FNI av förpackningar och 

returpapper från lägenheter. 

För insamling av förpackningar och returpapper från villor har två 

principiellt olika typer av fastighetsnära insamlingssystem studerats: 

fyrfackskärl respektive olikfärgade påsar med optisk sortering. 

Merkostnaden för kommunernas hantering vid FNI av förpackningar och 

returpapper från både villor och lägenheter i Umeåregionen jämfört med 

nuvarande hantering där insamlingen av dessa fraktioner i huvudsak baseras 

på återvinningsstationer som bekostas av producenterna har beräknats till i 

genomsnitt närmare 300 kr/hushåll och år vid etablerat system. Då ingår 

ersättning för de förpackningar och returpapper som kommunerna samlar 

in. Den beräknade merkostnaden för Umeåregionen som helhet ligger på 

ungefär samma nivå oavsett insamlingssystem för villor, givet att 

insamlingen från lägenheter sker med separata kärl. Härutöver tillkommer 

initialt kostnader för projektledning, planering, information, kärlhantering 

etc motsvarande ca 200-450 kr/hushåll. Införande av insamlingssystem för 

förpackningar och returpapper blir mer kostnadseffektivt om det samordnas 

med införande av insamlingssystem för matavfall. Samverkan i 

Umeåregionen kan bidra till erfarenhetsutbyte, ett smidigt införande och en 

väl fungerande insamling. 

Vid införande måste kommunerna, oavsett system, investera i kärl och vid 

insamling i olikfärgade påsar även i en optisk sorteringsanläggning. 

Insamling av samtliga fraktioner och behandling av mat- och restavfall 

förutsätts handlas upp. Vid insamling i fyrfackskärl måste dessa köpas in 

redan från början. Även vid insamling av förpackningar och returpapper i 

olikfärgade påsar enligt det upplägg som analyseras i denna utredning måste 

ett större inköp av kärl göras redan från början, nämligen matavfallskärl till 

samtliga villor10 och för flertalet villor även större kärl för övriga fraktioner. 

För lägenheter måste kärl för matavfall11 köpas in liksom kärl för 

förpackningar och returpapper12. Vid en insamlingslösning med fyrfackskärl 

beräknas investeringen i nya kärl uppgå till drygt 100 Mkr. Vid insamling i 

olikfärgade påsar kan en del befintliga kärl behållas inledningsvis. 

Investeringen vid införande av det nya insamlingssystemet beräknas uppgå 

till drygt 90 Mkr, där knappt 60 Mkr avser den optiska 

sorteringsanläggningen. Härutöver tillkommer reinvesteringar i befintlig 

kärlpark. 

Vid 100% anslutning till både matavfallsinsamling och FNI i hela 

Umeåregionen kan insamlingen av matavfall förväntas öka med ca 3 300 ton 

och insamlingen av förpackningar och returpapper med ca 2 200 ton/år om 

den insamlade mängden förpackningar och returpapper ökar i samma 

utsträckning som i andra kommuner som har infört fyrfackskärl i villa och 

separata kärl i lägenhet. Detta betyder en miljömässigt bättre hantering till 
                                                        
10

 Utom för de fastigheter i Umeå, där matavfallsinsamling redan har införts. 
11

 Utom för de fastigheter i Umeå, där matavfallsinsamling redan har införts. 
12

 Utom för de fastigheter i främst Umeå där FNI redan har införts. 
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följd av bättre resurshushållning men mer transporter med insamlingsfordon 

vid tömning av fyrfackskärl. Baserat på den begränsade dokumentation från 

de kommuner som i dagsläget samlar in förpackningar och returpapper i 

olikfärgade påsar med optisk sortering är det osäkert om det är möjligt att 

uppnå samma utsorterade mängder och med samma kvalitet som vid 

insamling i fyrfackskärl. 

FNI innebär även en avsevärt bättre service för flertalet hushåll än i 

dagsläget. Vid insamling i olikfärgade påsar måste dock glasförpackningar 

även fortsättningsvis lämnas vid exempelvis ÅVS:er. Systemet bygger också 

på att alla fraktioner förpackas i påsar, för att den optiska sorteringen ska 

fungera på avsett sätt,. 

6 Förslag till systemlösning 

Som framgår i kapitel 5 kan matavfallsinsamling i hela Umeåregionen införas 

till en begränsad merkostnad och ett minimum av investeringar, samtidigt 

som den insamlade mängden matavfall vid fullt utbyggt system kan öka 

påtagligt jämfört med idag. Att enbart införa matavfallsinsamling och 

avvakta med införande av FNI av förpackningar och returpapper innebär 

dock att det på sikt kan bli aktuellt att byta insamlingssystem, vilket betyder 

risk för att inköpta matavfallskärl inte kan användas och utebliven 

samordning mellan de informationsinsatser m.m. som krävs i samband med 

införande av matavfallsinsamling och FNI av förpackningar och returpapper. 

Om kommunerna önskar tillhandahålla FNI av förpackningar och 

returpapper, föreslås en för samtliga kommuner i Umeåregionen gemensam 

systemlösning bestående av insamling med fyrfackskärl i villa och 

separata kärl i lägenhet. En sådan systemlösning beräknas bli dyrare än 

att enbart samla in mat- och restavfall men ge kraftigt ökad service till 

hushållen och stora miljöfördelar genom ökad insamlad mängd 

förpackningar och returpapper av hög kvalitet. I ett längre perspektiv är 

insamling med fyrfackskärl i villa och separata kärl i lägenhet för 

Umeåregionen som helhet kostnadsneutral i jämförelse med insamling i 

olikfärgade påsar med optisk sortering. Kostnaden för denna lösning 

beräknas dock för de mindre kommunerna i Umeåregionen vara något högre 

än för ett system som bygger på optisk sortering för villor och generellt är 

också införandekostnaden något högre än alternativet med optisk sortering 

men i relation till kommunernas totala avfallshanteringskostnader bedöms 

skillnaden vara av mindre betydelse. Investeringsbehovet ligger totalt sett på 

ungefär samma nivå i de studerade alternativen men är något lägre i 

alternativet med optisk sortering. Mot denna bakgrund bör andra aspekter 

än ekonomi bli avgörande vid val av system. 
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Skälen till att fyrfackskärl i villa och separata kärl i lägenhet föreslås är 

främst: 

 Den föreslagna systemlösningen ger de bästa kända förutsättningarna 

för ökad insamlad mängd förpackningar och returpapper av hög kvalitet. 

 Insamling i fyrfackskärl i villa respektive separata kärl i lägenhet 

innebär bättre service än insamling i olikfärgade påsar, som 

förutsätter att glasförpackningar lämnas vid exempelvis ÅVS:er. 

 Vid insamling med fyrfackskärl respektive separata kärl behöver inte 

förpackningar och returpapper förpackas i påsar, vilket innebär 

mindre resursåtgång än vid insamling i olikfärgade plastpåsar med 

optisk sortering. De oförpackade fraktionerna kan också ge 

pedagogiska signaler till avfallslämnaren, vilket kan bidra till avfallets 

kvalitet. 

 De lokala förutsättningarna i Umeåregionen för att införa denna 

lösning bedöms inte vara sämre än i andra kommuner där detta 

system har införts, avseende exempelvis vägnätets beskaffenhet, 

framkomlighet för (stora) insamlingsfordon eller tillgång till 

utrymmen för fler och större kärl. Entreprenören använder redan 

idag uteslutande treaxliga fordon, vilket bekräftar att 

framkomligheten över lag är god även för större fordon. 

 FNI med separata kärl i lägenheter sker redan idag i hög utsträckning 

i Umeå, där en stor del av lägenheterna i Umeåregionen finns. Någon 

annan lösning för lägenheter bedöms därför inte vara aktuell. 

 

Om samma systemlösning ska införas samtidigt för insamlingen av avfall i hela 

Umeåregionen kan detta ske 2020 då en ny avtalsperiod börjar. Nästa tillfälle då 

det kan bli aktuellt att förändra insamlingssystemet blir först inför nästföljande 

avtalsperiod 2025 eller 2027. Det finns en rad fördelar med att införa samma 

systemlösning samtidigt: 

 År 2020 börjar en ny avtalsperiod. Nästa tillfälle då det kan bli aktuellt att 

förändra insamlingssystemet blir först inför nästföljande avtalsperiod 

2025 eller 2027. 

 En gemensam systemlösning underlättar gemensamma upphandlingar. 

 Möjligheter till logistiska fördelar och skalfördelar skapas när 

exempelvis samma typ av fordon och samma anläggningar används. 

 Större möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

 Om FNI med samma lösning införs samtidigt i hela Umeåregionen blir 

kostnaderna för själva införandet lägre än om vissa kommuner inför 

enbart matavfallsinsamling och eventuellt på sikt även inför FNI. 

 Möjlighet till gemensamma informationsinsatser. 
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Efter val av insamlingssystem föreslås bl.a. följande viktiga frågeställningar 

utredas vidare: 

 Behov av lokala anpassningar av behållarlösningar för lägenheter i 

respektive kommun, där exempelvis större fyrfackskärl kan vara ett 

alternativ till separata kärl. 

 Alternativa behållarlösningar för villor som inte önskar fyrfackskärl, 

t.ex. separata kärl för matavfall och restavfall. 

 Om det skulle bli aktuellt att enbart införa matavfallsinsamling 

rekommenderas att möjligheten att använda delade 370 l kärl för 

matavfall och restavfall, istället för separata kärl, utreds i syfte att 

underlätta ett eventuellt framtida införande av fyrfackskärl. 

 Behov av alternativ till FNI i vissa fastigheter av exempelvis 

utrymmesskäl och vilka alternativ som kan vara tänkbara. 

 Detaljerad planering avseende logistik, inklusive exempelvis 

fyllnadsgrad i insamlingsfordon och var omlastning ska ske. 

 Möjligheten att öka värdet på insamlade förpackningar och 

returpapper genom exempelvis sortering och balning. 

 Organisation för det nya insamlingssystemet, inklusive resurser för 

införande och gemensamma upphandlingar. 

 Detaljerade ekonomiska beräkningar som underlag för budget och 

planering för införande av systemet. 

 Taxekonstruktion, inklusive abonnemangsalternativ, nivåer och 

styreffekter. 

I den fortsatta processen är det viktigt att kommunerna bevakar regeringens 

pågående utredningsarbete om producentansvaret och tar ställning till hur 

man vill förhålla sig till ett eventuellt kommunalt insamlingsansvar för 

förpackningar och returpapper. 



Insamling av avfall i Umeåregionen 9 maj 2017 
 
 
 

39 (52) 

7 Referenser 

Rapporten bygger till stor del på konsulternas erfarenheter från arbete med 

utredningar och andra projekt om insamling i många kommuner. Härutöver 

har följande källor nyttjats i denna rapport: 

Skriftliga källor 

Handbok för avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för transport, 

förvaring och dimensionering av hushållsavfall. Avfall Sverige 2009 

Införande av system för fastighetsnära insamling av förpackningar och 

returpapper. Guide nr 6, Avfall Sverige 2016 

Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser 

av hushållens mat- och restavfall. Avfall Sverige rapport 2016:28 

Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska kommuner. Avfall Sverige 

rapport 2016:29 

Insamlingsstatistik för förpackningar och returpapper, FTI AB 2015. 

Avfallsplaner för kommunerna i Umeåregionen 

Avfallsföreskrifter för kommunerna i Umeåregionen 

Rapporter från tidigare genomförda utredningar 

Övriga interna underlag om ekonomi, abonnemang, avfallsmängder, 

information, plockanalyser, kundnöjdhet m.m. 

 

Muntliga källor 

Jan Engman, Nordmalings kommun 

Olle Hagberg, Vakin 

Johan Hedlund, Robertsfors kommun 

Elisabeth Johansson, Vakin 

Inger Olofsson, Vännäs kommun 

Örjan Svensson, Bjurholms kommun 

 



Insamling av avfall i Umeåregionen 9 maj 2017 
 
 
 

40 (52) 

Bilaga 1 Orientering om insamlingssystem 

Nedan görs en kort presentation av system som tillämpas i olika kommuner idag 

för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper från hushåll. 

System utan matavfallsinsamling beskrivs inte. 

Separata behållare 

Matavfall och restavfall 

Insamling av matavfall och restavfall i separata behållare är den vanligaste 

lösningen för insamling av matavfall i Sverige och där det finns mest 

erfarenheter. Systemet bygger på att kärl för restavfall kompletteras med kärl 

för matavfall. I villabebyggelse används vanligen kärl med volym 140-190 

liter för matavfall. I lägenhetsområden där flera hushåll använder samma 

kärl riskerar kärlen att bli för tunga. Här är kärl med volym 140 liter att 

föredra men det förekommer även att större kärl används, exempelvis 190 

eller 240 literskärl. Kärlen töms med traditionella en- eller tvåfackade 

insamlingsfordon, vanligen varannan vecka för villor och en gång i veckan 

för lägenheter. 

 

Figur 7 Separata behållare för matavfall och restavfall i villaområde.  
Foto: Vakin 

Matavfallet läggs vanligtvis i särskilda påsar som oftast tillhandahålls av 

kommunen. Påsarna är vanligen av papper men en del kommuner använder 

påsar av majsstärkelse eller plast. Kommuner som använder papperspåsar 

brukar framhålla pedagogiska aspekter såsom att en papperspåse med en 

karaktär som påtagligt avviker från ”den vanliga soppåsen” ger tydliga 

signaler om att endast matavfall ska läggas i påsen, att felkastade påsar i kärl 

för matavfall enkelt kan identifieras samt att förbehandling och behandling 

av matavfall som samlas in i papperspåsar underlättas. Erfarenheter visar att 

insamling av matavfall och restavfall med separata behållare och 

papperspåse för matavfall ger både rent matavfall och högt utbyte. Det 

nationella medianvärdet för insamling i system med papperspåsar och 

separat behållare för matavfall ligger på drygt 97 % enligt en kartläggning 

som Avfall Sverige och SP nyligen (2015) genomfört. Motsvarande värde för 

insamling i plastpåsar är enligt samma studie ca 92-93 %. 
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Förpackningar och returpapper 

Insamling i separata behållare för respektive fraktion är också den lösning 

som är vanligast för FNI av förpackningar och returpapper. Lösningen 

används främst i lägenhetsområden som komplement till befintlig insamling 

av mat- och restavfall och ÅVS:er för förpackningar och returpapper. Det 

förekommer även i villaområden, vanligen genom ett samarbete mellan 

fastighetsägare som har ordnat en gemensam avfallslösning. Insamling av 

förpackningar och returpapper i separata behållare med tömningsschema i 

villaområden med hämtning vid varje fastighet förekommer också men är 

inte vanligt. Kärlen töms vanligen med traditionella en- eller tvåfackade 

insamlingsfordon. 

 

Figur 8 Separata kärl i avfallsutrymme för mat- och restavfall och utsorterade 
förpackningar och returpapper. Exempel från Umeå. Foto: AB Bostaden i Umeå 

 

Vid insamling i separata behållare för lägenheter placeras behållarna ofta i 

miljöhus tillsammans med behållare för restavfall och matavfall. Ett miljöhus 

i ett lägenhetsområde betjänar normalt 50-75 hushåll och placeras i 

anslutning till t.ex. ett gångstråk eller en parkeringsplats i området. Andra 

vanliga lösningar i lägenhetsområden är att placera behållare för 

förpackningar och returpapper i ett befintligt avfallsutrymme, i någon form 

av sopskåp eller att installera s.k. underjordsbehållare för förvaring under 

marknivå. Miljöhus i villaområden betjänar normalt ca 25 hushåll. I 

villaområden placeras miljöhuset ofta på en central plats i kvarteret eller vid 

exempelvis infarten till kvarteret. 
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Figur 9 Miljöhus för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper. Exempel 
på placering i lägenhetsområde i Västerås. Foto: Miljö & Avfallsbyrån 

Kommuner som har valt detta system för FNI brukar lyfta fram systemets 

pedagogik och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata 

behållare som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten 

är vanligtvis hög. En allmän erfarenhet från detta system är att det är 

utrymmeskrävande. Det kan konstateras att insamling av förpackningar och 

returpapper med separata behållare av bl.a. logistik- och utrymmesskäl inte 

lämpar sig för villabebyggelse med egen hämtning, men erfarenheter visar 

att systemet fungerar bra i lägenhetsbebyggelse eller i villabebyggelse med 

gemensam hämtning som komplement till såväl traditionell insamling av 

restavfall och matavfall som till andra system för FNI av förpackningar och 

returpapper. Systemet kräver normalt inga särskilt anpassade behållare eller 

fordon, utom vid tömning av underjordsbehållare som kräver kranbil. Hög 

anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar också behovet av ÅVS:er. 

Erfarenheter från olika kommuner visar att FNI för förpackningar och 

returpapper med separata behållare ger både rena fraktioner och ett högt 

utbyte. Nationella data för renhet och utbyte saknas. 
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Fyrfackskärl 

Insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i 

fyrfackskärl sker i ett 30-tal kommuner. Lösningen är vanligast i småhus och 

bygger oftast på två kärl med fyra fack vardera. Kärlen töms av ett 

insamlingsfordon med fyra fack. 

 

Figur 10 Fyrfackskärl med fack för åtta olika fraktioner och påhängsbehållare för 
lampor och småbatterier. Foto: PWS AB 

De flesta kommuner och organisationer som har erfarenhet av denna form av 

insamling finns i södra Sverige men systemet har även börjat användas i 

andra delar av landet, exempelvis Härnösand, Södertälje och SRV-

kommunerna (Huddinge, Salem m.fl.). 

 

Figur 11 Tömning av fyrfackskärl. Foto: PWS AB 

Fyrfackskärlen utgörs vanligen av 370 liters kärl utrustade med mellanvägg 

och insatsbehållare med två mindre fack. Det finns även alternativ som 

bygger på 660 liters kärl som främst är avsedda för mindre 

lägenhetsfastigheter. Varje fastighet förses med två stycken fyrfackskärl, som 

ersätter befintliga kärl. Insatsbehållare finns med olika volymer och 

mellanväggens placering i sidled kan anpassas beroende på hur kommunen 

väljer att utforma systemet. Tömning sker vanligen enligt ett schema där det 
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ena kärlet töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde eller i vissa 

fall var sjätte vecka. Hur kommunen väljer att disponera facken i kärlen 

varierar. För bättre arbetsmiljö kan kärl med tre hjul användas för att minska 

risken för att tunga kärl behöver balanseras på två hjul. Fyrfackskärl kan 

kompletteras med särskilda behållare för fler fraktioner, t.ex. lampor; 

batterier eller småelektronik, som hängs på kärlet inför tömning. 

 

Figur 12 Exempel på placering av fyrfackskärl vid fastighet. Foto: PWS AB 

Erfarenheter visar att insamlingssystem för förpackningar och returpapper 

med fyrfackskärl ger både rena fraktioner och ett högt utbyte13. Hög 

anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar mängden brännbart 

avfall till behandling och behovet av ÅVS:er. 

Kommuner som har valt detta system brukar lyfta fram systemets pedagogik 

och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata fack i kärlen 

som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten är hög, 

men särskilt inledningsvis, innan kärlen är utställda, förekommer 

synpunkter på att kärlen är utrymmeskrävande. Fordonen är längre än 

traditionella insamlingsfordon, men är liksom dessa treaxlade och styr även 

på bakhjulen, vilket underlättar framkomlighet. Till följd av fordonens högre 

vikt föreligger risk för högre axeltryck än vid insamling med traditionella 

insamlingsfordon. 

  

                                                        
13

 Mängden förpackningar och returpapper i påsen för brännbart avfall i kommuner med fyrfackskärl ligger 
på ca 0,9 kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling 
vid återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2011:04. 
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Olikfärgade påsar med optisk sortering 

Vid insamling i olikfärgade påsar med optisk sortering sorterar hushållen 

avfallet i plastpåsar med en specifik färg för respektive fraktion. Påsarna 

läggs i samma kärl, som töms av en traditionell enfackad sopbil och 

transporteras till en sorteringsanläggning där avfallet sorteras maskinellt. 

Avfallet matas in i anläggningen på transportband. Optisk 

avläsningsutrustning identifierar påsarnas färg och påsarna slås sedan av 

bandet och samlas i containrar för respektive fraktion. Påsarna öppnas 

därefter och innehållet skiljs från plastpåsar och felsorterat avfall. 

 

Figur 13 Transportband med olikfärgade påsar som sorteras efter färg med hjälp av 
optisk avläsning. Exempel från Eskilstuna. Foto: Optibag AB 

Två fraktioner 

Tekniken med s.k. optisk sortering användes första gången i Borås som en 

del i insamlingssystemet för matavfall. Idag används insamling av restavfall 

respektive matavfall i olikfärgade påsar med optisk sortering i ett 20-tal 

kommuner. Det finns även exempel på kommuner som har valt att frångå 

insamling med optisk sortering till följd av bristande kvalitet på insamlat 

matavfall eller lågt utbyte i systemet. Enligt en aktuell kartläggning (2015) 

som Avfall Sverige och SP genomfört ligger renheten på matavfall vid 

insamling i plastpåsar på ca 92-93 %, vilket är flera %-enheter lägre än vid 

insamling i system med papperspåsar och separat behållare. Enligt samma 

studie har dock kommuner som infört insamling av matavfall med optisk 

sortering på senare år lyckats uppnå en bättre kvalitet på matavfallet men 

kvaliteten är dock fortfarande väsentligt lägre än i papperspåsebaserade 

system. En annan erfarenhet är att systemet kan vara mycket 

informationskrävande.  

Till systemets mest utmärkande drag hör kravet på emballering av allt avfall i 

plastpåsar. Att lägga allt avfall i plastpåsar och dessutom i samma kärl 

försvårar även kvalitetssäkring av avfallet. En del kommuner menar att påsar 

av plast ger mindre tydliga signaler om vad som ska läggas i påsen. Vid 

rötning av matavfall i plastpåsar är det viktigt att påsarna avlägsnas inför 
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behandlingen för att inte orsaka problem vid behandlingen. Plastpåsar 

medför även ökad risk för synliga föroreningar, såsom plastfragment, i 

biogödseln vilket kan vara negativt vid användning på åkermark. 

Papperspåsar för matavfall vid optisk sortering är under utveckling men har 

hittills inte använts i full skala. Kommuner som har valt att samla in avfall i 

system med optisk sortering brukar motivera valet med att systemet är enkelt 

att införa, inklusive att särskilda utrymmen och kärl inte krävs och att 

befintliga fordon och i många fall även körturer kan nyttjas. 

Flera fraktioner 

Insamling av fler än två fraktioner i olikfärgade påsar för optisk sortering 

infördes för första gången i Sverige år 2011 i Eskilstuna kommun. Systemet har 

även införts i Strängnäs och Örebro kommuner, där Örebro har valt att 

hantera matavfallet i ett separat kärl. Sorteringen sker vid den enda svenska 

optiska sorteringsanläggningen för upp till sex fraktioner, vilken finns i 

Eskilstuna. Systemet förekommer även i Norge men då för färre och delvis 

andra fraktioner än i Sverige. Att så få kommuner använder sig av detta system 

begränsar tillgången på drifterfarenheter och data, vilket gör det svårt att dra 

säkra slutsatser om systemet. 

I Eskilstuna, som är den svenska kommun som har längst erfarenhet av 

systemet, sker optisk sortering i sex fraktioner: restavfall, matavfall, 

förpackningar av papper, plast och metall samt returpapper. Delar av avfallet 

eftersorteras också manuellt för att avskilja plastpåsar och eventuellt 

felsorterat avfall från vissa fraktioner. Glasförpackningar kan inte hanteras i 

systemet utan kräver ett separat insamlingssystem, t.ex. ÅVS:er. 

 

Figur 14 Köksskåp med källsorteringsutrustning för sex fraktioner i olikfärgade 
påsar. Exempel från Eskilstuna. Foto: Optibag AB 

I Eskilstuna tillämpas systemet endast i villabebyggelse. I 

lägenhetsbebyggelse sker insamling i separata behållare sedan många år. 

Erfarenheter från Eskilstuna visar att kvaliteten på utsorterade fraktioner i 

de olikfärgade påsarna från villahushållen är god, men att betydande 

mängder14 förpackningar fortfarande lämnas vid ÅVS:erna eller läggs i påsen 

                                                        
14

 Mängden insamlade förpackningar och returpapper i påsen för restavfall från villahushåll i Eskilstuna 
enligt en plockanalys som gjordes 2011 efter att det nya insamlingssystemet infördes låg på ca 1,5 
kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling vid 
återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2011:04. Mer aktuella 
uppgifter saknas. 
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för restavfall. I Eskilstuna sker sorteringen i anläggningen genom en 

kombination av maskinell och manuell sortering. Kundnöjdheten bland 

villahushållen i Eskilstuna är hög. För hushåll där befintlig behållarvolym 

(190 liter) inte räcker för samtliga fraktioner kan behov av byte till större kärl 

föreligga. I annat fall kan dessa hushåll fortsätta att lämna avfall vid 

ÅVS:erna när kärlvolymen inte är tillräcklig. 

Oavsett om kärlvolymen är tillräcklig så kommer ÅVS:er för 

glasförpackningar att behövas som komplement vid insamling av flera 

fraktioner i olikfärgade påsar. Vilken kvalitet och utsorteringsgrad som kan 

uppnås i lägenhetsbebyggelse vid insamling med denna lösning är osäkert 

eftersom referenser från svenska kommuner saknas men försök som gjorts i 

Eskilstuna indikerar att risken för bristande kvalitet på förpackningar och 

returpapper i olikfärgade påsar är högre från lägenheter än villor. 

Beträffande de utsorterade fraktionernas kvalitet kan även konstateras att 

avfall som är emballerat i påsar är svårare att kvalitetskontrollera än 

oemballerat avfall som läggs direkt i kärlet. Insamling av flera fraktioner i 

olikfärgade plastpåsar innebär användning av icke förnybara råvaror för 

tillverkning av plastpåsar för samtliga utsorterade fraktioner. 

I Norge förekommer optisk sortering i flera fraktioner i några kommuner. 

Tromsø är det enda exemplet där både matavfall och samtliga 

förpackningsfraktioner utom glas- och metallförpackningar samlas in genom 

optisk sortering. Totalt sorteras avfallet från Tromsø och Karlsøy kommuner 

i påsar med fem olika färger. Förpackningar av glas och metall samsorteras i 

en gemensam fraktion som samlas in vid ÅVS:er och separeras maskinellt. 

Vid jämförelse med Eskilstuna är Tromsø intressant därför att det liksom 

Eskilstuna är en större kommun med både villor och lägenheter. Tromsø 

kommun har dock, i motsats till Eskilstuna, valt att införa systemet i både 

villor och lägenheter. En annan viktig skillnad jämfört med Eskilstuna är den 

betydligt större behållarvolymen. För villahushåll är kärlvolymen 240 liter 

och tömning sker 1 gång i veckan (jämfört med 190 liters kärlvolym i 

Eskilstuna med tömning varannan vecka). Enligt det kommunala bolaget 

Remiks, som ansvarar för avfallshanteringen och driver den optiska 

sorteringsanläggningen, är denna kärlvolym nödvändig för att alla fraktioner 

ska få plats i kärlen. Kvaliteten på avfallet är tillräckligt hög för att bolaget 

ska få avsättning för utsorterade fraktioner. Enligt bolaget är hushållens 

kunskapsnivå och informationen om avfallshanteringen avgörande för 

resultatet och det är svårast att uppnå en hög kvalitet på avfall från hushåll i 

lägenheter, särskilt i områden med en stor andel studenter eller invandrare. 

Återvinningsstationer (ÅVS) 

ÅVS:er är det vanligaste insamlingssystemet för förpackningar av plast, papper, 

metall och glas samt returpapper. Idag finns ca 5 800 ÅVS:er i hela landet. 

Systemet bygger på att hushållen själva transporterar sitt avfall till stationerna. 

ÅVS:erna kan vara huvudsystem för dessa fraktioner eller utgöra komplement 

till ett väl utbyggt fastighetsnära insamlingssystem. Stationerna är vanligen 

placerade i anslutning till exempelvis butiker, köpcentra eller andra platser där 
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människor passerar. Stationerna utgörs av obemannade mottagningsplatser 

med uppställda containrar för respektive avfallsslag. För förpackningar av plast, 

papper och metall samt returpapper har FTI traditionellt använt containrar som 

töms med bak- eller frontlastade insamlingsfordon och för glasförpackningar 

med kranbil. På senare tid har krantömda containrar blivit allt vanligare. 

 

Figur 15 Återvinningsstation, exempel på utförande med frontlastartömda 
containrar. Exempel från Vännäs. Foto: FTI AB 

Erfarenheter av insamling av förpackningar och returpapper vid ÅVS:er visar att 

de insamlade mängderna per hushåll blir lägre än vid FNI. Detta kan antas 

förklaras av den lägre servicenivån som det innebär att lagra avfallet i bostaden 

och sedan själv transportera sitt avfall till en avlämningsplats istället för att få det 

hämtat vid fastigheten. Systemets anonymitet innebär också osäkerheter 

beträffande kvaliteten på det avfall som lämnas i containrarna. Många kommuner 

har också erfarenhet av problem med nedskräpning kring containrar på ÅVS:er 

till följd av att annat avfall än förpackningar lämnas utanför containrarna eller 

överfulla containrar som försvårar avlämning av avfall. 

 

Komplementsystem 

Nedan beskrivs de vanligaste tekniska lösningarna som används i vissa 

områden eller typer av bebyggelse och därmed kan fungera som 

komplementsystem till huvudsystemet i en kommun. 

Underjordsbehållare 

Underjordsbehållare används för såväl restavfall och matavfall som 

förpackningar och returpapper. Underjordsbehållare installeras ofta i 

tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar, bättre 

arbetsmiljö och en rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta. 

Insamling med underjordsbehållare är enligt leverantörer, entreprenörer och 

kommuner, ett av de snabbast växande insamlingssystemen i Sverige.  

Behållarna finns i volym från några hundra liter upp till ca 5 m3. Tömning av 

behållarna sker med komprimerande sopbil utrustad med kran. Moderna 
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underjordbehållare innebär ofta att hela behållarvolymen är under mark och 

att endast inkastet är synligt ovan mark. 

 

Figur 16 Inkast till underjordsbehållare (t.v.). Tömning av underjordsbehållare (t.h.). 
Foto: PWS AB (t.v.). San-Sac AB (t.h.) 

Flera leverantörer erbjuder delade underjordsbehållare för två fraktioner och 

speciella, täta, behållare för matavfall. Det utvecklas även lösningar där 

befintliga underjordsbehållare kan uppgraderas till delade. Tillval för 

underjordbehållare kan vara t.ex. färganpassning av inkast och den del som i 

övrigt är ovan mark samt ljuddämpning för behållare för glas. Flera 

leverantörer erbjuder även underjordbehållare med komprimering men 

denna lösning är än så länge vanligare i andra europeiska länder än Sverige.  

Erfarenheter visar att det kan vara svårt att uppnå lika bra kvalitet på det 

sorterade avfallet, som vid insamling med separata kärl. En bidragande orsak 

till detta kan vara att insamling med underjordsbehållare innebär en högre 

grad av anonymitet och att avfallet i behållaren inte är synligt för 

avfallslämnaren. Tekniken har dock utvecklats för bättre sortering och 

möjligheter till kvalitetskontroll. Idag finns exempelvis inkast som förhindrar 

att större föremål läggs i behållaren och det har även utvecklats tekniska 

lösningar som underlättar okulärbesiktning av avfallet genom t.ex. 

inspektionsluckor. På senare år har tekniska lösningar för 

underjordsbehållare tagits fram som möjliggör registrering av avfallslämning 

via kod eller nyckelbricka, vilket också utestänger obehöriga avfallslämnare.  

Sopsug 

System med sopsug kan idag teoretiskt utformas för separat hantering av 

upp till sex fraktioner. Idag finns anläggningar för tre fraktioner och en ny 

anläggning för fyra fraktioner planeras i Lund. Sopsug installeras ofta i 

tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar och en 

rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta. Sopsugstekniken 

finns i mobilt och stationärt utförande. Vid mobil sopsug är sugaggregatet 

installerat i tömningsfordonet medan stationär sopsug innebär att avfallet 

sugs till en särskild terminal och samlas i containrar som töms med 

lastväxlarfordon. 
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Erfarenheter visar att det är svårt att uppnå bra kvalitet på det sorterade 

avfallet. En bidragande orsak till detta kan vara att systemet innebär en 

högre grad av anonymitet och att avfallet inte samlas i behållare som är 

synligt för avfallslämnaren. Vid insamling med sopsug där avfall 

transporteras i rör, är det vanligare att påsar går sönder än vid insamling i 

andra system. Erfarenheter visar att vid insamling av fler fraktioner genom 

samma rör riskerar kvaliteten på insamlat material att försämras eftersom 

fraktionerna förorenar varandra. 

Sopsug är förknippat med stora investerings- och driftkostnader. 

Kombinationer och varianter av system 

Utöver ovan beskrivna system finns exempel på kombinationer och varianter 

av dessa, exempelvis: 

 Separat behållare och optisk sortering. I Örebro har befintligt 

insamlingssystem för matavfall i separat kärl vidareutvecklats genom 

insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering i fem fraktioner från 

villor med start i mars 2016. Påsarna samlas in i befintligt 

restavfallskärl. Matavfall samlas som tidigare in i papperspåsar i ett 

separat kärl. 

 Separat behållare och ett fyrfackskärl. Ett alternativ till att 

ersätta befintliga kärl i villa med två stycken fyrfackskärl kan vara att 

komplettera befintligt kärl med ett fyrfackskärl för de högst 

prioriterade fraktionerna. Försök har gjorts i någon kommun med 

denna lösning, som inte ger en komplett FNI men minskar 

investeringen i kärl och är något mindre utrymmeskrävande. 

 Optisk sortering och sopsug. Vid insamling i sopsug kan antalet 

fraktioner utökas med hjälp av olikfärgade påsar för optisk sortering. 

Systemet förekommer i begränsad omfattning i Sverige. I Norge sker 

insamling i olikfärgade påsar med sopsug i bl.a. Tromsø. Erfarenheter 

visar att risken för att påsarna går sönder ökar vid insamling med 

sopsug, vilket försvårar den efterföljande optiska sorteringen.  

 Kompletterade kärlsystem. Insamling av förpackningar och 

returpapper i olika typer av hinkar, boxar eller säckar som 

kompletterar separata kärl för andra fraktioner är en form av FNI 

som förekommer i främst villabebyggelse. Dessa lösningar kallas 

ibland grindhämtning. Hämtningen sker vanligen med traditionella 

en- eller tvåfacks insamlingsfordon men särskilt anpassade 

insamlingsfordon med flera fack förekommer också. Systemet har i 

några kommuner i södra Sverige tillämpats under många år. En del 

av dessa har beslutat att införa andra typer av system, bl.a. för ökade 

insamlade mängder, förbättrad arbetsmiljö och enklare och mer 

rationell hantering. Det finns även exempel på att privata aktörer 

erbjuder grindhämtning på frivillig basis som en tjänst till småhus. 
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Bilaga 2 Beräknade årskostnader per kommun 

Redovisade kostnader avser kommunernas kostnader vid producentansvar där 

producenterna ansvarar får ÅVS:erna. Kostnader vid kommunalt insamlingsansvar 

redovisas inom parentes och inkluderar kostnader som idag belastar producenterna. 

Nuvarande hantering respektive matavfallsinsamling 

Ingen matavfallsinsamling, Mkr/år 

 Bjurholm Nordmaling Robertsfors  Vindeln Vännäs Summa 

Kärl 0,04 0,15 0,14  0,1 0,17 0,61 

Påsar, inkl. distribution,  
påshållare för matavfall 

0 0 0  0 0 0 

Insamling 0,3 1,1 0,97  0,84 1,15 4,37 

Omlastning 0 0 0  0 0 0 

Transport av matavfall 
till biologisk behandling 

0 0 0  0 0 0 

Behandling mat- och 
restavfall 

0,26 0,69 0,8  0,83 0,91 3,49 

Summa 0,6 1,9 1,9  1,8 2,2 8,5 

kr/ hushåll och år 570 600 640  710 560 610 

Anm. Kostnaderna avser enbart insamling av restavfall i kommuner som inte har 

matavfallsinsamling. 

 

Matavfallsinsamling och nuvarande FNI i lägenheter, Mkr/år 

 Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Summa 

Kärl 0,08 0,27 0,26 2,7 0,19 0,28 3,8 

Påsar, inkl. distribution,  
påshållare för matavfall 

0,07 0,22 0,2 4 0,17 0,26 4,9 

Insamling 0,4 1,47 1,28 16,7 1,13 1,48 24,6 

Omlastning 0,01 (0,02) 0,02 (0,04) 0,02 (0,04) 0,3 (0,8) 0,02 (0,03) 0,02 (0,05) 0,3 (1) 

Transport av matavfall 
till biologisk behandling 

0,02 0,05 0,05 0,7 0,04 0,06 0,9 

Behandling mat- och 
restavfall 

0,24 0,64 0,75 13,7 0,78 0,85 17 

Ersättning förpackningar 
och returpapper 

0 (-0,07) 0 (-0,17) 0 (-0,14) 0 (-4,4) 0 (-0,11) 0 (-0,23) 0 (-5,1) 

ÅVS:er 0 (0,59) 0 (1,36) 0 (0,91) 0 (16,4) 0 (0,89) 0 (1,65) 0 (18,6) 

Summa 0,8 (1,3) 2,7 (3,9) 2,6 (3,3) 38,0 (50,7) 2,3 (3,1) 3,0 (4,4) 49,4 (66,8) 

kr hushåll och år 770 (1260) 820 (1190) 850 (1110) 630 (850) 930 (1250) 740 (1110) 670 (910) 

Anm. Kostnaderna vid producentansvar avser insamling av mat- och restavfall samt inkluderar i 

Umeå även nuvarande FNI i lägenheter (64% anslutningsgrad). 



Insamling av avfall i Umeåregionen 9 maj 2017 
 
 
 

52 (52) 

Alternativ med fullt utbyggd FNI 

FNI med fyrfackskärl villa, separata kärl lägenhet. ÅVS som backup, Mkr/år 

 Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Summa 

Kärl 0,32 1,15 1,04 9,5 0,81 1,08 13,8 

Påsar, inkl. distribution,  
påshållare för matavfall 

0,07 0,22 0,2 4 0,17 0,26 4,9 

Insamling 0,79 2,85 2,57 25,5 2,0 2,86 36,6 

Omlastning 0,02 (0,02) 0,05 (0,05) 0,04 (0,04) 0,9 (0,9) 0,04 (0,04) 0,06 (0,06) 1,1 (1,1) 

Transport av matavfall 
till biologisk behandling 

0,02 0,05 0,05 0,7 0,04 0,06 0,9 

Behandling mat- och 
restavfall 

  0,22 0,57 0,68 12,6 0,73 0,77 15,6 

Ersättning förpackningar 
och returpapper 

-0,09 (-0,09) -0,22 (-0,22) -0,19 (-0,19) -5,2 (-5,2) -0,15 (-0,15) -0,29 (-0,29) -6,1 (-6,1) 

ÅVS:er 0 (0,3) 0 (0,51) 0 (0,37) 0 (4,6) 0 (0,3) 0 (0,71) 0 (6,7) 

Summa 1,3 (1,6) 4,7 (5,2) 4,4 (4,8) 48,0 (52,5) 3,6 (3,9) 4,9 (5,5) 66,8 (73,6) 

kr/hushåll och år 1280 (1550) 1430 (1590) 1460 (1580) 800 (880) 1450 (1560) 1210 (1390) 910 (1000) 

Anm. Ersättningen vid producentansvar är något överskattad, eftersom beräkningen förenklats 

genom att den mindre men okända mängd förpackningar och returpapper som samlas in via 

producenternas ÅVS:er inte har räknats av. 

 

FNI med optisk sortering villa, separata kärl lägenhet, ÅVS för glas och som backup, Mkr/år 

 Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Summa 

Kärl 0,12 0,44 0,4 5 0,31 0,45 6,8 

Påsar, inkl. distribution,  
påshållare för matavfall 

0,23 0,64 0,63 7,4 0,51 0,67 10,1 

Insamling 0,5 1,85 1,56 21,0 1,33 1,95 28,2 

Omlastning 0,02 (0,02) 0,05 (0,05) 0,04 (0,04) 0,9 (0,9) 0,04 (0,04) 0,06 (0,06) 1,1 (1,1) 

Transport av matavfall 
till biologisk behandling 

0,02 0,05 0,05 0,7 0,04 0,06 0,9 

Optisk sortering 0,2 0,5 0,48 7,5 0,37 0,57 9,6 

Behandling mat- och 
restavfall 

0,22 0,57 0,68 12,7 0,73 0,77 15,7 

Ersättning förpackningar 
och returpapper 

-0,09 (-0,09) -0,22 (-0,22) -0,19 (-0,19) -5,2 (-5,2) -0,15 (-0,15) -0,29 (-0,29) -6,1 (-6,1) 

ÅVS:er 0 (0,35) 0 (0,62) 0 (0,46) 0 (5,7) 0 (0,39) 0 (0,78) 0 (8,3) 

Summa 1,2 (1,6) 3,9 (4,5) 3,7 (4,1) 50,1 (55,8) 3,2 (3,6) 4,2 (5,0) 66,3 (74,6) 

kr/hushåll och år 1150 (1470) 1190 (1380) 1210 (1360) 840 (930) 1270 (1420) 1070 (1420) 900 (1010) 

Anm. Ersättningen vid producentansvar är något överskattad, eftersom beräkningen förenklats 

genom att den mindre men okända mängd förpackningar och returpapper som samlas in via 

producenternas ÅVS:er inte har räknats av. 


