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Sammanfattning 

För att kunna nå de nationella miljömålen och generationsmålet krävs en minskning 

av avfallsmängderna. Genom att återbruka/återanvända en del av det grovavfall som 

kommer in till återvinningscentralerna kan mängden avfall som går till förbränning 

minska. Vid undersökningen svarade fraktionen för ca 1,3% av den totala mängden 

insamlat grovavfall, men det fanns potential att utöka mängderna då ett ökat intresse 

för återbruk ses både hos allmänheten och av avfallssektorn. Intervjuer genomfördes 

med tio olika kommuner/organisationer, med syfte att undersöka hur deras arbete 

med återbruk sker. Det konstaterades att utförandet av återbruksarbetet skiljde 

beroende på olika förutsättningar, så som kommunstorlek, invånarantal, storlek på 

städer, politisk vilja och kultur i kommunerna. Grunderna i arbetet var ett 

engagemang att skapa nätverk och utveckla fungerande samarbeten med aktörer och 

förvaltningar i kommunen, och att sprida information om avfall och 

återbruksmöjligheter till allmänheten. Det finns möjligheter att utveckla arbetet hos 

flera av de undersökta kommunerna, då samarbeten med ytterligare aktörer kan 

bidra till att större mängder eller fler fraktioner omhändertas. Ekonomiska styrmedel 

kan användas för att främja återbruksverksamheter, detta skulle exempelvis kunna 

ske genom att låta dessa befrias från de avfallsavgifter som uppstår då inte allt som 

omhändertas går att sälja. Förhoppningen med undersökningen är att inspirera 

kommuner till ett utökat arbete med återbruk, och på så vis lyckas minska 

avfallsmängderna i Sverige. 
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Abstract 

In order to achieve the national environmental objectives and the generational goal, 

a reduction of waste volumes is required. By recycling or reusing a part of the bulky 

waste entering the recycling centres, the amount of waste that is combusted can 

decrease. Approximately 1.3% of the total amount of collected bulky waste was 

being reused at the time of the survey. There was a growing interest from the public 

and the municipalities in the reuse of products. The purpose of this survey was to 

investigate how municipalities/organizations carry out their work with reuse of 

waste. The investigation has been conducted by interviews with ten different 

municipalities or similar organizations. It is noted that the performance of the work 

with reuse differ dependent on different conditions, such as size of municipalities, 

population, size of cities, political will and culture in the municipalities. The 

fundamentals of the work where a commitment to networking and developing 

effective collaborations with actors and administrations in the municipality, and to 

disseminate information about waste and reuse opportunities to the public.  

There is a potential for developing the work of several of the municipalities 

investigated, as cooperation with additional actors can help to deal with larger 

volumes or more fractions. Economic incentives can be used to promote reuse 

activities, for example, by waste charge exemptions when not all potential reuse 

items are offered for sale can be sold. The expectation of the survey is to inspire 

municipalities to expand their reuse efforts, thus reducing waste volumes in 

Sweden.  
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1 Inledning 

Avfall har blivit ett allt större globalt miljöproblem. Ökad välfärd till följd av 

ekonomisk tillväxt, överdriven konsumtion och befolkningstillväxt är anledningar 

till ökade avfallsmängder (Naturvårdsverket 2017). Den höga konsumtionen av 

varor och tjänster ses framför allt i de mer utvecklade länderna. Då 

avfallsmängderna har ökat följer stora utmaningar för hur avfallet ska omhändertas. 

Globalt uppkommer uppskattningsvis 11 miljarder ton fast avfall varje år, och av 

detta är mellan 3,4–4 miljarder ton hushållsavfall. Ett linjärt förhållningssätt har lett 

till en ökad förbrukning av Jordens ändliga resurser. Genom att förebygga uppkomst 

av avfall, återanvända och återvinna kan vi få ett mer cirkulärt samhälle (Qingbin m. 

fl 2014). Detta innebär att avfallet ska förebyggas redan före produktion av varor, 

det material som används ska optimeras, producerade varor ska återanvändas och 

sedan materialåtervinnas. Produkten ska vara tillverkad så att när den blir avfall ska 

den kunna utnyttjas som resurs och användas istället för att nyttja ytterligare 

naturresurser. Att få en mer hållbar välfärd utan överdriven produktion och 

konsumtion är en stor utmaning (Corvellec m.fl. 2018).  

För att lyckas bryta sambandet mellan välfärd och de ökade avfallsmängderna 

behövs ökad kunskap för värdet av miljön och en mer hållbar ekonomisk tillväxt. 

Mänskliga beteendeförändringar, gällande konsumtion och produktion, är en viktig 

länk för att lyckas minska avfallets miljöpåverkan. Individen behöver ta ansvar för 

en mer hållbar konsumtion, och beslutsfattare behöver ta snabba beslut och göra 

vågade satsningar för att vi ska kunna nå ett mer hållbart samhälle (Lehmann & 

Zaman).  

1.1 Avfallets miljöpåverkan 
Avfall påverkar oss och vår miljö negativt på många sätt. Föroreningar och utsläpp 

av växthusgaser uppkommer vid förbränning av avfall, och metangas frisätts vid 

deponier. Växthusgaser bidrar till globala klimatförändringar och ger en minskad 

biodiversitet på grund av förändrade ekosystem. Gränsöverskridande 

avfallshantering kan leda till sämre hantering av avfallet, och vid illegala 

avfallsströmmar deponeras avfallet istället för att omhändertas. Kemikalier och 

miljögifter har läckt ut i vattendrag och hamnat i haven, och har där bidragit till 

övergödning och förändrade marina ekosystem. Vår överkonsumtion av varor leder 

även till överutnyttjande av våra naturresurser (Europeiska miljöbyrån 2016 & 

Qingbin m.fl. 2014). Resurseffektivitet krävs för en ökad hållbarhet och det är 

viktigt att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avfallsgenerering. 

Världens klimatförändringar blir allt mer uppmärksammade, och beslutsfattare och 

invånare eftersträvar allt mer efter ett hållbart sätt att leva (Stenmark 2000). 

 

1.2 Avfall i Sverige och EU 
I EU uppkom 2016 i genomsnitt 480 kg hushållsavfall per invånare. Stora 

variationer mellan länderna finns, beroroende på konsumtionsvanor och ekonomisk 

tillväxt, samt hur avfallet omhändertas och behandlas. Även skillnader i 
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inrapportering påverkar avfallsmängderna i statistiken, och ger vissa osäkerheter i 

mätningarna.  

I Sverige uppkom 467 kg hushållsavfall per invånare 2016 (Eurostat 2016) och den 

totala mängden behandlat hushållsavfall uppgick till 4,6 miljoner ton. Andel av 

hushållsavfallet som går till deponering i EU är 28%, medan enbart 0,7% av det 

svenska hushållsavfallet deponeras (Avfall Sverige 2017a). I Sverige återvinns 99% 

av hushållsavfallet genom rötning av matavfall, materialåtervinning eller 

energiåtervinning genom förbränning (Avfall Sverige 2018).  

Hushållsavfallet är endast en liten del av den totala avfallsmängden i Sverige, 4,2 

miljoner ton 2014. Gruvavfall är den sektor som svarar för den absolut största delen 

av avfallsgenereringen i Sverige, 139 miljoner ton 2014, därefter följer bygg- och 

rivningsavfall med 8,9 miljoner ton och industrisektorn 5,7 miljoner ton 

(Naturvårdsverket 2016). 

1.3 EU:s Avfallsdirektiv 
EU:s avfallsdirektiv beslutades 2008 och hade som syfte att visa vikten av korrekt 

avfallshantering för att kunna skydda människors hälsa och miljön. Direktivet 

påtalar att resursförbrukningen kan minskas genom förebyggande av avfall, 

återanvändning och återvinning. EU:s avfallshierarki visar tydligt hur 

medlemsländerna ska prioritera sin avfallshantering.  

 

 

Figur 1.  EU:s avfallshierarki. 

Förebyggande av avfall är det som främst ska eftersträvas i avfallshierarkin, figur 1, 

därefter ska återanvändning prioriteras före återvinning, energiutvinning och 

deponering. Sverige har lyckats att minska deponeringen genom att satsa på 

energiåtervinning och materialåtervinning. För att fortsätta klättra på EU:s 

avfallstrappa krävs nu nya satsningar för återanvändning och förebyggande av 

avfall. Återbruk innebär att en produkt som inte är avfall används igen för att fylla 

samma funktion som den var avsedd för tidigare. Att förbereda för återbruk innebär 

att en produkt, eller delar av en produkt, som är avfall, lagas, stylas eller rengörs för 

att kunna användas igen.  
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I EU:s avfallsdirektiv beskrivs att avfallsförebyggande program ska finnas i 

samtliga medlemsländer. Dessa program ska beskriva nationella mål för 

förebyggande av avfall. Här beskrivs vilka åtgärder som vidtas för att nå målen, och 

uppföljning av målen.  

”Syftet med sådana mål och åtgärder ska vara att bryta sambandet mellan 

ekonomisk tillväxt och den miljöpåverkan som hänger samman med genereringen av 

avfall.” 

(Avfallsdirektivet 2008/98/EG Artikel 29)  

Även nationella avfallsplaner ska finnas. Här beskrivs mer praktiskt hur hanteringen 

av avfallsflöde, insamling och bortförskaffande sker. I Avfallsdirektivet artikel 11 

beskrivs att medlemsländerna ska främja återanvändning genom att stötta nätverk 

för återanvändning eller reparation, samt att användning av ekonomiska styrmedel 

kan användas för att komma framåt i arbetet. 

1.4 Sveriges lagstiftning 
EU:s avfallsdirektiv har införts i den svenska lagstiftningen via Avfallsförordning 

(2011:927) och Miljöbalken (1998:808). Miljöbalken beskriver att en skyldighet 

finns att förebygga avfall och att den som är ansvarig för avfallshanteringen ska 

enligt avfallshierarkin prioritera avfallshanteringen. Avfallshierarkin ska användas 

med förutsättning av att det anses vara det bästa för människors hälsa och miljön, 

och behandlingen ska också ses som rimlig. Det beskrivs att genom återanvändning 

och återvinning kan kretslopp bildas av vårt avfall, och på så sätt kan väldens 

resurser nyttjas på ett effektivare sätt (1§ 1 kap, 10§ 15 kap, 5§ 2 kap MB). 

I Sverige är det Naturvårdsverket (NV) som ansvarar för att ta fram den nationella 

avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet. NV rapporterar det 

avfallsförebyggande programmet till EU-kommissionen och lämnar uppgifter om 

framsteg och genomförandet minst var tredje år. NV har tagit fram specificerade 

mål, i den nationella avfallsplanen, där två av dem berör återanvändning av 

hushållsavfall. 

• ”Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det 

ska bli enklare för hushållen att lämna material och produkter till 

återanvändning eller till förberedelse för återanvändning. 

• Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka.” 

 

(Naturvårdsverket 2012, Sveriges avfallsplan) 

Sverige håller nu på att utforma ett nytt avfallsförebyggande program som kommer 

ingå i den nya avfallsplanen 2018–2023.  

Den svenska riksdagen har flera nationella miljömål ett beskrivet generationsmål 

”att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser” 

(Naturvårdsverket 2012). För att kunna uppnå generationsmålet anses 

resurseffektiva kretslopp och hushållning med naturresurserna vara nödvändiga. De 

av Sveriges nationella miljömål som berör avfall är ”god bebyggd miljö”, 
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”begränsad klimatpåverkan” och ”giftfri miljö”. En årlig rapport och hur arbetet för 

att nå målen lämnas till regeringen, och olika myndigheter är ansvariga för 

utvärdering och uppföljning av miljömålen. Målen är satta till 2020, med två 

etappmål som berör omhändertagande av matavfall samt ökad materialåtervinning 

inom byggsektorn.  

1.5 Kommunalt avfallsansvar 
Kommunerna ansvarar för allt hushållsavfall som uppkommer, och har skyldighet 

att bortförskaffa och omhänderta avfallet (41§ 15 kap MB). Verksamheters avfall 

och det som berörs av producentansvaret räknas inte in. Hushållsavfall är allt avfall 

som uppkommer i hushållet samt den del av verksamheters avfall som är 

hushållsavfall. Hushållsavfallet består av många olika fraktioner till exempel 

matavfall, grovavfall, farligt avfall, elavfall, slam och trädgårdsavfall. Grovavfall är 

det som är tungt eller skrymmande och inte är lämpligt att samla in i kärl. 

Hushållens grovavfall lämnas framför allt in på kommunernas återvinningscentraler, 

och utgör cirka en tredjedel av hushållsavfallets totala mängd. Insamlingen av 

grovavfall på ÅVC:er (återvinningscentraler) ökar (Avfall Sverige 2017a).  

Enligt 9 § Renhållningslag (1979:596) ska det finnas en avfallsplan för varje 

kommun. Avfallsplanen ska innehålla åtgärder, mål och uppföljning av 

avfallshanteringen i kommunen. Kommunen kan välja att bedriva sin 

avfallsverksamhet genom egen förvaltning eller använda ett kommunalt bolag, 

kommunalförbund eller en gemensam nämnd som sköter det åt dem (Avfall Sverige 

2017a). Kommunal näringsverksamhet får enbart drivas utan vinstsyfte. 

Avfallsbehandlingstjänster ska ske via offentlig upphandling av kommuner och 

kommunala bolag. Detta tillämpas eftersom att alla ska ha samma förutsättningar att 

vinna ett kontrakt för exempelvis hämtning, transport eller behandling av avfall. 

Enligt miljöbalken finansieras avfallsverksamheten genom en avfallstaxa (4–6 §§§ 

27 kap MB). Kommunernas utgifter för avfallshanteringen ska täckas med taxan, 

men de får inte ta ut högra taxa än vad som behövs (6,7 §§ 2 kap Kommunallag 

2017:725). Taxan fastställs av vald kommunfullmäktige och taxan kan användas 

som styrmedel för att främja miljöanpassade alternativ till avfallshantering.  

1.6 Återbruk/återanvändning 
Kommuner kan själva välja hur de ska utveckla sitt arbete med återbruk och deras 

genomförande skiljer. Insamling på ÅVC:er sker ofta i samarbete med olika aktörer 

och organisationer som omhändertar föremålen efter insamling. Vanligen är det 

privata och ideella aktörer, ofta i samarbete med arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

som förbereder avfallet för återanvändning. Vid ungefär hälften av Sveriges 580 

ÅVC:er finns möjligheter för invånare att lämna saker till återbruk. Mängden 

grovavfall som samlades in vid Sveriges ÅVC:er 2016 var totalt 1 726 000 ton, 

vilket innebär 173 kg/person. Av detta beräknas insamlade mängder som gått till 

återbruk från kommunernas ÅVC:er vara ca 1,3% vilket innebär 21–23 000 ton. 

Vad de återbrukade mängderna består av visas i figur 2.  
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Figur 2: Insamlade mängder vid ÅVC:er som går till återbruk (Avfall Sverige 2017a). 

Det finns stora fördelar med återbruk. En minskad konsumtion till följd av ett ökat 

återbrukande leder till en minskad avfallshantering och en minskad produktion av 

varor. En minskad produktion ger i sin tur en minskad materialåtgång, minskad 

kemikalieanvändning, lägre energiåtgång, färre transporter och lägre utsläpp (SOU 

2017). Alltså bidrar återbruk till en ökad hushållning av jordens naturresurser.  

Men det finns hinder för återbruk som avfallshantering. Prisbegränsningar på 

begagnade varor finns eftersom nya varor ofta är billiga, vilket innebär vissa 

svårigheter att ekonomiskt driva en organisation med handel av begagnade varor. 

Avfallslagstiftningen begränsar idag möjligheter till reparation i andra länder, som 

skulle kunna ge ett lägre pris på begagnade varor. Återbruksverksamheter behöver 

dessutom ofta betala en avfallsavgift för de varor de inte lyckas sälja. En viss 

begräsning för efterfrågan på begagnade varor finns också, då nya designer eller 

funktioner önskas inom vissa varugrupper. Kunden uppfattar även att det finns en 

risk för sämre funktion på en begagnad vara. När det gäller garanti och 

produktsäkerhet finns osäkerheter kring vem som bär ansvaret vid reparationer på 

en vara. Reparation av elprodukter kan innebära ett förflyttat produktionsansvar till 

reparatören (SOU 2017). Brist på cirkulär design vid tillverkning av nya produkter 

råder idag, och hållbarhet hos produkter är ofta ingen prioritering hos tillverkaren. 

Kunden skulle behöva mer information om produktens livslängd och dess möjlighet 

till reparation redan vid inköpet. Dagens produktutveckling behöver förändras, 

produkter behöver anpassas i tillverkningen för att enkla reparationer ska vara 

möjliga, och för att hålla längre. Även när produkten blivit avfall bör det finnas 

möjligheter att återanvända och återvinna komponenter ur den, och mycket av detta 

styrs vid tillverkningen (Naturvårdsverket 2012). 

Dock visar trender att begagnathandeln ändå har dubblerats sedan 2008 (SOU 

2017), och ett förslag ligger just nu på regeringsnivå för införande av 

skattereduktioner för hyr, begagnat och reparationstjänster (SOU 2017). Förslaget 

ska hjälpa till att nå några av våra svenska miljökvalitetsmål samt FN:s Agenda 

2030:s delmål 12, för hållbar produktion och konsumtion. Förslaget kan gå igenom 

till 1 juli 2018. Förslaget ger en samhällsekonomisk nytta tack vare fler 

arbetstillfällen samtidigt som återanvändning stimuleras. Konsumtionen kan på sikt 

gå ner, men kompenseras med inköp av tjänster istället. En minskning med 81 000 

Byggmaterial 265 ton

Textilier 8957 ton

Möbler och prylar 12 759 ton
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ton koldioxidekvivalenter/år beräknas medföras vid införande av skattereduktionen, 

var av ca 4000 ton av dessa sker i Sverige. I förslaget önskas även att kommunens 

ansvar för förebyggande av avfall förtydligas, det gäller framför allt 

informationsskyldighet till invånarna, och kommunens möjlighet att finansiera detta 

med avfallstaxan. Ökad informationsspridning kring avfallets miljöpåverkan kan 

leda till att fler hela saker säljs eller skänks till återanvändning istället för att kastas, 

och även till att fler handlar från återbruk. Det finns även förslag på anpassad 

lagstiftning för att främja återbruksmöjligheterna. Kommunens möjligheter att 

taxefinansiera egen begagnathandel kommer vara kraftigt begränsad då den kan 

hämma förekomsten eller utvecklingen av konkurrens från andra säljare (27§ 3kap 

konkurrenslag 2008:579).  

1.6.1 Betänkande gällande återbruk 

Genom förbränning av avfall levereras stora mängder energi till befolkningen i 

Sverige. Avfallsförbränning som system är väl uppbyggt och fungerande i Sverige, 

men kan just därför hämma utvecklingen av återanvändning och 

avfallsförebyggande åtgärder. Om avfallsflödena minskar behöver vi importera mer 

avfall till förbränningsanläggningarna, eller hitta andra energialternativ 

(Hållbarhetsforum 2015).  

Då avfallstaxan även ska gälla för förebyggande av avfall, återanvändning och 

informationsspridning kommer avgiften bli högre. En ökad kostnad för kommunen 

kommer finnas genom marknadsföring och anpassningar på ÅVC:n för 

återanvändning, samt för utbildning och utökning av personal. Även en viss 

miljöpåverkan sker i samband med ut eller ombyggnation av ÅVC:n för anpassning 

till återbruk.  

Om de äldre produkterna är mer energikrävande, då kan miljövinsten med återbruk 

utebli. Lika väl om produkten innehåller skadliga ämnen (Naturvårdsverket 2012). 

Billigare produkter i en begagnathandel kan leda till en överdriven konsumtion och 

därigenom minska miljönyttan i längden. Fördelarna med återbruk anses självklara 

och är dåligt undersökta menar Cooper & Gutowski (2017). Sparade pengar på 

second hand kan istället används för annan konsumtion. Återanvändning av 

produkter kommer inte kunna kompensera en lika stor andel minskade nyköp av 

produkter.  

Det finns stora mängder produkter som återbrukas i Sverige som ligger utanför det 

kommunala arbetet. Exempel på andra aktörer i samhället som möjliggör återbruk är 

Kupan, Röda korset, Stadsmissionen, privata loppmarknader, Blocket, Tradera, E-

bay och grupper på sociala medier.  

För att öka mängden som går till återbruk från kommunernas ÅVC:er krävs en 

strategi för denna fraktion. Kommunen väljer själva hur deras återbruksarbete ska 

ske och vilka satsningar som ska göras. En del kommuner har arbetat längre inom 

området och andra är precis i uppstart. Genom att se hur andra kommuner arbetar 

med återbruk och hur de har lyckats, kan det inspirera fler att utveckla sitt arbete.  
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1.7 Syfte  
Syftet med undersökningen är att hitta framgångsfaktorer för hur kommuner kan 

organisera, finansiera och driva återbruk. 

Undersökningen ska svara på:  

• Vilka förutsättningar krävs för att lyckas med uppstart av nya 

återbruksinitiativ? 

• Varför har vissa anläggningar nått framgång?  

• Hur kan befintliga återbruksanläggningar utvecklas? 

 

Studien innefattar enbart kommunernas hushållsavfall och avgränsas genom att 

mängden återbruk som skänks direkt till andra organisationer och insamlingsplatser 

som ligger utanför ÅVC:er, inte inräknas.  

2 Material och metod 

2.1 Urval 
Ett strategiskt urval av undersökningsobjekten skedde efter dialog med Växjö 

Kommun och kontakt med Avfall Sverige, via mail. Tillsammans med Växjö 

kommun beslutades att antalet objekt som skulle undersökas var tio. Olikheter i 

upplägg kring arbetet med återbruk eftersöktes, samt olikheter i organisationers 

utformning, politisk majoritet, storlek på kommuner, lokalisation, invånarantal, 

finansiering och arbetssätt eftersöktes / beaktades. En översikt av de undersökta 

objektens organisationsutformning visas i figur 3.  

 

Figur 3. Indelning av de tio undersökningsobjektens organisation. 

2.2 Organisationsutformning (Tabell 1).  
Här följer kort beskrivning av de undersöka kommunerna/organisationerna indelat 

efter hur organisationen såg ut.   

4

3

2

1

Kommunala bolag

Kommunalförbund

Kommunal

renhållningsförvaltning

Kommunal

arbetsmarknadsförvaltning
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Tabell 1. Samanställning av undersökningsobjektens organisationsutformning. 

1. Emmaboda, kommunalägt bolag i samarbete med kommunens arbetsmarknadscentrum. 

2. Stockholm vatten och avfall, kommunalägt bolag (Stockholm stad och Huddinge kommun). 

3. Eskilstuna, energi och miljö, kommunalägt bolag (Eskilstuna och Strängnäs kommun). 

4. Uppsala vatten, kommunalägt bolag, i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. 

5. Halmstad Arbetsmarknadsförvaltning, i samarbete med Halmstad energi och miljö. 

6. Gästrike återvinnare, kommunalförbund (Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Älvkarleby kommun). 

7. KSRR, kommunalförbund (Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Mörbylånga kommun). 

8. Malmö, Va Syd Kommunalförbund i samarbete med kommunens kulturförvaltning, Sysav aktiebolag, 

STPLN (förening för kreativa projekt i Malmö) och RSMH (riksförbundet för social och mental hälsa). 

9. Skellefteå, kommunal förvaltning, tekniska nämnden i samarbete med socialnämnden. 

10. Örebro, kommunal förvaltning.  

 

2.3 Undersökningsmetod 
Undersökningen var baserad på kvalitativa forskningsmetoder. Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer genomfördes, vilket innebär att en bas med frågor fanns, men 

att följdfrågor och flexibilitet styrde intervjun under samtalet (Bryman 2013). 

Intervjufrågorna togs fram baserat på studiens frågeställning och omformulerades 

något efter avstämning med Växjö kommun. De frågor som ställdes finns i bilaga 1. 

Kontakt med valda objekt skedde först via mail, och då bokades en tid för 

genomförandet av intervjun. De intervjuade är på olika vis knutna till 

återbruksverksamheten då de arbetar med avfallshantering eller 

arbetsmarknadsåtgärder inom kommunen/organisationen. Intervjuerna genomfördes 

under våren 2018. Samtliga intervjuer genomfördes över telefon och några 

intervjuer spelades in och då gavs information om detta. Anteckningar fördes under 

samtalet och efteråt. Att få fram kunskap, idéer och erfarenhet från de intervjuade 

var av största vikt och motiverar valet av metod för undersökningen. En 

sammanställning av svaren från samtliga intervjuade skedde då alla intervjuer var 

genomförda. Kontakt via mail skedde med några vid senare tillfälle då vissa 

uppgifter behövde kompletteras.    

3 Resultat 

I detta kapitel redovisas svaren men frågan som rubrik och under följer en 

sammanställning av svaren från de intervjuade. 

3.1 Hur sker arbetet med återbruk inom kommunen/organisationen? 
Insamling skedde via kommunala återvinningscentraler, ÅVC:er, där det på de 

större ÅVC:erna ofta fanns en bemanning speciellt för återbruket. Flera intervjuade 

uppger att det är viktigt att ha återbruk som en av de första fraktionerna vid ÅVC:n, 
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för att besökarna inte alltid är medvetna om vad som går att skänka till återbruk. De 

upplevde att med en personlig kontakt vid ÅVC:n ökade kvaliteten och kvantiteten 

för återbruket. Arbetet skedde också genom informationsspridning till invånare om 

möjligheter till återbruk och dess fördelar. Ett samspel mellan 

kommunerna/organisationernas insamling på ÅVC:er och olika aktörer som 

omhändertar föremål för återbruk beskrivs, hjälporganisationer och/eller 

arbetsmarknadsinsatser är kopplade till samtliga. Ett väl fungerande nätverk var en 

viktig grund. Av de undersöka objekten hade sex av tio inte butik och inlämning i 

direkt närhet till varandra. Eskilstunas arbete med återbruk skiljde från de övrigas då 

de via sin galleria hyrde ut lokaler till de knutna aktörerna. 

För att stimulera till återbruk arbetade några av kommunerna/organisationerna med 

att anordna olika evenemang, som exempelvis work-shoppar, kreativa art-

utställningar, lokala loppmarknader, bytardagar, webb-tävlingar och mobilt pop-up 

återbruk. Internt återbruk av kontorsmöbler bedrevs också inom några kommuner.  

Vilket material som gick att lämna till återbruk skiljde något. Prylar och möbler togs 

om hand av samtliga kommuner/organisationer. Nio av tio kunde även erbjuda 

inlämning av cyklar och samma gäller textilier. Byggmaterial till återbruk gick att 

lämna på fem, men i väldigt varierade mängder.  

3.2 Hur länge har kommunen/organisationen arbetat med återbruk 

och varför? 
Halmstad och Emmaboda hade arbetat med återbruk sedan 90-talet, men vid 

uppstart låg fokus på arbetsträning och bidrag till arbetsmarknaden, och inte 

avfallshantering. Från 2008 beskrev ytterligare tre kommuner/organisationer hur 

deras arbete med återbruk började i liten skala för att sedan utvecklas vidare. Under 

de senaste fem åren hade arbetet med återbruk blivit allt mer avfallsinriktat och 

större satsningar beskrevs. Grunden till det förändrade synsättet ansågs framför allt 

ligga i EU:s avfallshierarki.  

3.3 Fanns det svårigheter vid uppstart, vilka i så fall? 
Det beskrevs som ett hårt arbete som krävde stort engagemang att bygga upp ett 

fungerande nätverk med aktörer. Det fanns svårigheter att få tag i 

hjälporganisationer eller privata aktörer, särskilt på de mindre orterna. Själva 

processen att driva igenom hur budget och finansiering ska se ut vid nybyggnationer 

och satsningar har varit tidskrävande. Även byggnadsmässigt hur upplägget skulle 

se ut hade tagit tid.  

Svårigheter med det politiska stödet fanns innan uppstart av Retuna i Eskilstuna, då 

osäkerheten var stor kring satsningen på återbruk i en helt ny form.  

Platsbrist beskrevs i Stockholm som en av de största svårigheterna till att erbjuda 

återbruk vid alla ÅVC:er. Även tillfälliga avtal för marken, gjorde det svårt att 

planera för framtida satsningar.  

KSRR:s satsning på återbruk 2010 började i form av en egen butik. Aktörer som 

redan fanns på marknaden ansåg att kommunalförbundets drift av butiken 

konkurrerade med dem, och butiken fick slå igen på grund av otillåten konkurrens, 
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enligt konkurrenslagen. Efter detta har istället ett samarbete mellan förbundet och 

hjälporganisationerna utvecklas. 

3.4 Vilka kostnader finns för återbruksarbetet, och hur fördelas 

dessa? 
Kostnader fanns i form av fastighet, personal, drift och underhåll i anslutning till 

ÅVC:er, och även som administrativt arbete till exempel informationsspridning, 

möten och evenemang. Kostnaderna var svåra att specificera till enbart återbruket 

angav flera av de intervjuade. 

Örebro framhöll att det fanns vinster för arbetsmarknaden och miljön, som vägde 

tyngre än de kostnader som uppstår, och att det även fanns intäkter för det avfallet 

som inte behövde hanteras. Bemanning vid återbruket på ÅVC:n skedde av anslutna 

aktörer och blev då ingen extra kostnad för kommunen. 

Gästrike beskrev att kostnader för personal och ytor för återbruk inte separerades 

utan sågs som en del av den totala avfallshanteringen. Kostnaden för återbruket 

ansågs som mindre viktig eftersom återbruk var miljömässigt rätt. Gästrikes 

minskade kostnad för avfallsmängden som inte behöver hanteras uppskattades till ca 

300 000:-/år, och kompenserade kostnaderna för återbruket. 

Förhandlingar och godkännande av tillfälliga etableringsbidrag från kommunen var 

nödvändiga för uppstart av Retuna i Eskilstuna. Det var en stor investering vid 

uppstart av gallerian och etableringsbidragen behövdes de första två åren för att 

minska hyrorna för de anslutna aktörerna, och ge dem en chans att komma igång. 

Målsättningen var att företagen i gallerian skulle kunna driva sin verksamhet med 

vinst. Bemanningen på återbruket vid ÅVC:n, i anslutning till Retuna, sköttes av 

kommunens arbetsmarknadsverksamhet. 

Stockholm vatten och avfall betalade sina anslutna aktörer om de skötte sina 

uppdrag enligt bolagets önskemål. Övriga kostnader separerades inte för 

återbruksverksamheten utan sågs också som en helhet för avfallshanteringen. Det 

mobila pop-up återbruket i Stockholm finansierades genom en lokal fond för 

klimatåtgärder. 

I Halmstad var det kommunens arbetsmarknadsenhet som finansierade 

återbruksverksamheterna. Insamling skedde på ÅVC:n, och återbruket bemannades 

där av arbetsmarknadsenheten. Eventuella intäkter från verksamheterna gick till att 

täcka kostnader för fastighetshyror och personal i butiker.  

Skellefteå kommuns samhällsbyggnad stod för kostnader vid ombyggnation av 

ÅVC:n, samt för drift, underhåll och informationsspridning. Samhällsbyggnad 

betalade en avgift för bemanning på återbruket vid ÅVC:n, som skedde av 

arbetsmarknadsenheten. Marknadsföringskostnader delades mellan förvaltningarna 

och en öppen dialog om kostnader fördes kontinuerligt. Butiken rondellen drevs i 

arbetsrehabiliterande syfte av arbetsmarknadsenheten.   

Uppsala vatten och avfall ansvarade för insamling och bemanning vid ÅVC:er. 

Återbruksmöjligheter gav dem mindre avfall att hantera, behandla och transportera, 

alltså en minskad kostnad för det. Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltning 

drev återbruksbutiken. Enligt avtal fick Uppsala vatten och avfall en %-sats av 
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försäljningen som skedde i butiken, för att täcka kostnader för bemanning och 

fastighet vid insamling på ÅVC:n. 

ReTuren i Malmö drevs av Sysav, Va Syd, kulturförvaltningen, STPLN (förening 

för kreativa projekt i Malmö) och RSMH (riksförbundet för social och mental 

hälsa). Sysav hade insamling för återbruk på ÅVC:er, och samarbetar och sponsrar 

kreativt återbruk via STPLN. VA syd svarade för kostnader för olika tillställningar, 

evenemang och information gällande avfallsförebyggande och återbruk. 

Kulturförvaltningen finansierade driftkostnader för återbruksverksamheterna. 

Föreningar för arbetsmarknadsinsatser bemannade i sin tur caféverksamheten. 

Inkomsten av försäljning vid återbruk täcker inte utgifterna, menade fem av de 

intervjuade. En nollbudget som målsättning beskrevs av två, och de poängterar att 

arbetet styrs av avfallstaxan så några vinster kan aldrig tas ut. Med hjälp av krav på 

aktörerna som samarbete sker med, kan kommunen/bolaget styra vart eventuella 

överskott hamnar. Som branschen såg ut vid intervjutillfällena ansågs det inte vara 

några stora överskott för anslutna aktörer. För arbetsmarknadsenheterna låg 

vinsterna framför allt i att få fler personer till arbetsmarknaden och minska antalet 

arbetslösa eller sjukskrivna.   

3.5 Hur många aktörer finns anslutna till återbruket i 

kommunen/organisationen? 
Fem av de intervjuade hade mellan två och sex anslutna aktörer. Gästrike 

Återvinnare och Eskilstuna hade över tio anslutna aktörer. Halmstad, Uppsala och 

Emmaboda hade enbart aktörer i form av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Två 

kommuner/organisationer hade inte något samarbete mellan återbruksverksamhet 

och arbetsmarknadsenhet. 

3.6 Hur avgörs vad som tas om hand? 
Återbruket vid de större ÅVC:erna bemannades antingen med personalen för hela 

ÅVC:n eller med de anslutna aktörerna. Olika tillvägagångssätt beskrevs, men alla 

upplevde att de hade hittat något som fungerade för dem. Bland annat beskrevs att 

personalen på ÅVC:n fick listor eller utbildning om vad som önskades till återbruk. 

Hos en del utbildades personalen i kundbemötande, för att då enklare kunna 

kommunicera till besökare om vad som går att återbruka. En andrasortering av det 

insamlade materialet skedde vid hämtning av aktörerna. Halmstad byggåterbruk 

åkte oftast ut och hämtade på byggarbetsplatser, för att direkt sortera lämpligt 

material, då det annars blev en kostnad att slänga det som inte gick att sälja. 

3.7 Hur mycket kasseras av det som samlas in? 
Mätningen var komplex då inlämning även kunde ske direkt till aktörernas butiker. 

Det som kom tillbaka till ÅVC:n var alltså blandat med annat skänkt material. 

Endast Skellefteå mätte på det som kom tillbaka från butiken, och kunde därför 

räkna även netto-återbrukade mängder. Även här var det som kom tillbaka blandat 

med annat som kommit in direkt till butik, men det handlade troligen om en mindre 

del.  
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3.8 Hur ser trenderna ut för att lämna till, och köpa från, återbruk?  
Samtliga intervjuade upplevde att intresset för och efterfrågan kring återbruk ökar. 

Hur mycket som kom in var säsongsbundet, under vår och sommar lämnades mest 

material in.  

De som lämnar in och de som handlar beskrevs som två olika målgrupper. Även om 

intresset ökade för båda, upplevdes trenden att köpa från återbruk gå långsammare.  

Tyvärr kunde inte alltid allt som kom in till ÅVC:n omhändertas, och ett utrymme 

för att omhänderta större mängder beskrevs av några. Fyra av de intervjuade 

beskrev en tydlig ökning av försäljningen av återbrukat material.  

3.9 Hur ser målsättningen ut för ert återbruksarbete, och vad behövs 

för att nå målen? 
Flera beskrev sina mål som rent kvantitativa, att faktiskt minska avfallsmängderna 

och öka mängder som togs om hand för återbruk. Det beskrevs också mål för de 

sociala aspekterna genom att öka antal deltagare som fick tillgång till sysselsättning. 

Några intervjuade hade även en målsättning om att bredda sitt arbete, och det pågick 

ett arbete med att hitta nya samarbetspartners för nya fraktioner till återbruk.  

Eskilstuna ville verka som en förebild för andra kommuner, och bidra till ett mer 

hållbart samhälle. En målsättning var att erbjuda ett mer miljövänligt alternativ till 

dagens konsumtion.  

Fler än hälften ville bli bättre på att nå ut med information till invånarna om 

avfallshantering. Detta trodde de skulle ge en ökad vilja för invånare att ändra sina 

vanor till att konsumera mer miljömedvetet och att förebygga avfall.  

 
För att nå målen beskrevs flexibilitet, kommunikation och samarbete som en bas.  

En vilja för utveckling och innovation med engagerade ledare behövs och  

större kunskap av politiker önskades för att få till större satsningar och resurser 

inom området. En utökad marknad för återbruk skulle även kunna stimulera 

fastighetsförvaltare och byggföretag. 

3.10 Hur skulle ert arbete kunna utvecklas ytterligare? 
Citat från de intervjuade 

• ”Fler insamlingsplatser och fler aktörer skulle kunna få rum.”  

• ”Ett samarbete med arbetsmarknaden hade kunnat ge fler möjligheter för 

reparationer och även omhändertagande av byggmaterial.” 

• ”Att vara mer synliga på sociala medier hade ökat intresset.” 

• ”Att få inlämning och återbruk under samma tak är en satsning vi strävar mot.”  

• ”Att öka medvetenheten hos invånarna är något som vi behöver bli bättre på.” 
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3.11 Hur skulle arbetet med återbruk i Sverige kunna utvecklas?  
Förslag från de intervjuade: 

❖ Sverige skulle behöva stärkt lagstiftning för att främja återbruk, samt 

ekonomiska styrmedel med fokus på att minska avfallsflöden.  

 

❖ Ett krav borde finnas på att återbruk ska finnas som avfallsfraktion på 

samtliga ÅVC:er i Sverige. Att även öka tillgängligheten genom ökade 

öppettider är viktigt.  

 

❖ Obligatorisk utbildning av personal på ÅVC:er behövs för att få ett större 

engagemang för återbruk. 

 

❖ Ett gemensamt nätverk för de som arbetar med avfallshantering och 

återbruk, hade gett möjlighet till att dela med sig av kunskap och 

information, och bidragit till ett större nationellt samarbete.  

 

❖ Genom att öka försäljningen av återbrukade saker på nätet, hade möjligheter 

funnits för allmänheten att handla mer där ifrån.  

 

❖ Miljömedveten produktion av varor behövs, och en längre livslängd på 

produkter. Reparationsmöjligheter borde kunna erbjudas rutinmässigt. 

 

❖ Återpaketering av begagnade varor hade gett en ökad känsla av nyköp. 

 

❖ För att få kvalitet på återbruksarbetet kan kommuner ta mer ansvar vid 

upphandlingar.  

 

❖ Det finns möjligheter till en utökad satsning på bygg-återvinning. 

 

❖ Politiker och företagare behöver ge återbruksmarknaden mer utrymme, 

eftersom den kan vara både miljömedveten och lönsam. 

 

❖ Återvinning av textilier i Sverige hade varit önskvärt då spårbarheten av 

textilier är svårt.  

 

Återvinning av textilier tas upp av flera som ett område där det finns mycket arbete 

kvar att göra. Textilier beskrevs som svårt och kostsamt att återvinna, och det 

upplevdes att det fanns ett bristande engagemang från textilbranschen. 
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3.12 Återbrukade mängder (tabell 2) 
Tabell 2 visar en samanställning av resultaten av återbrukade mängder 2016, 2017 i 

ton och kg/person för de undersökta kommunerna/organisationerna. Återbrukade 

mängder innefattar den del av hushållsavfallet som de undersökta kommunerna 

samlar in vid ÅVC:er, alltså grovavfall. Siffror om mängder återbrukat kommer från 

respektive kommun/organisation, och innefattar textil, bygg och prylar. 

Befolkningsstatistik hämtad från SCB. Insamlad mängd grovavfall hämtad från 

Avfall Sverige 2017 b. 

Tabell 2: Sammanställning av återbrukade mängder. 

 

4 Diskussion 

Enligt tabell 2 hade Emmaboda återbrukat störst mängder per invånare bland de 

jämförda kommunerna. Skellefteå och Uppsala låg också högre än de övriga. 

KSRR, Halmstad och Eskilstuna är inte jämförbara. Att Emmaboda hade högst 

återbrukad mängd per person skulle kunna förklaras med att deras arbete hade 

pågått längst av kommunerna/organisationerna. En väl etablerad kundkrets fanns, 

både för lämning på ÅVC:n och för köp i butik. Erfarenhet fanns av att veta vad 

som går att sälja och en kultur att handla second hand hade växt fram i kommunen. 

Genom att ha viss försäljning via nätet nåddes också en större målgrupp.  

Följande anledningar skulle kunna förklara varför återbrukad mängd var större hos 

Skellefteå och Uppsala än hos de övriga jämförda (undantaget Emmaboda); 

Skellefteå hade haft engagerade medborgare som drev fram förslaget för 

återbruksmöjligheter i kommunen. Butiken hade en bra placering och samarbetet 

Namn/  

Kommuner 

Antal 

invånare 

december 

2016 

Insamlad 

mängd 

grovavfall 

kg/person 

2016 

Återbrukad 

mängd 

hushållsavfall 

ton  

2016 

Återbrukad 

mängd 

hushållsavfall 

kg/person  

2016 

Antal 

invånare 

december 

2017 

Återbrukad 

mängd 

hushållsavfall 

ton  

2017 

Återbrukad 

mängd 

hushållsavfall 

kg/person  

2017 

Emmaboda 9348 209 92,8 9,9 9368 96,2  10,3 

Eskilstuna  103 689 182 Beräknas endast i 

omsättning kr 
-  104 709 Beräknas endast i 

omsättning kr 
- 

Gästrike 

återvinnare 

 163 602 127 413 2,5  164 820 392 2,4 

Halmstad 98 538 241 Inga siffror finns - 99 752 Inga siffror finns - 

KSRR  136 107 221 Inga siffror finns -  136 868 Inga siffror finns - 

Malmö  328 494 105 395 1,2  333 633 449 1,3 

Skellefteå 72 266 216 306 4,2 72 723 307 4,2 

Stockholm  935 619 120 2263 2,5  949 761 2435 2,6 

Uppsala  214 559 138 655 3  219 914 874 4 

Örebro  146 631 129 367 2,5  150 291 427 2,8 
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mellan förvaltningarna i kommunen fungerade bra. Vissa prylar annonserades även 

på sociala medier. Uppsala hade stort fokus på att utbilda personalen vid ÅVC:n och 

ställde krav på aktörer vid upphandling att alla fraktioner som kom in till återbruket 

skulle tas om hand.  

Malmös något lägre siffra kan bero på att det är en tätbebyggd stad med enbart två 

ÅVC:er.  Malmö har många olika kulturer att nå ut till, och det kan ha varit en 

anledning till att informationsspridningen blev mer komplext.  

Lagen om otillåten konkurrens hindrade KSRR:s butik från fortsatt drift. Kanske 

hade butiken haft utrymme att finnas kvar om hjälporganisationerna samtidigt hade 

fått möjlighet att vara en del i KSRR:s återbruksarbete. 

Alla kommuner/organisationer utgår från EU:s avfallshierarki och den nationella 

avfallsplanen, och det får ses som en fördel att det finns olika sätt att verkställa 

direktivet på. Kostnader för uppstart av mer ambitiösa projekt, som kretsloppsparker 

eller gallerior är stora satsningar för kommuner/organisationer. Det krävs kunniga, 

engagerade politiker, drivande projektledare, flera aktörer som är villiga att 

samarbeta, och en rimlig budget. Om politiker vågar ta en risk och satsa på något 

helt nytt kan kommuner/organisationer få chansen att vara innovativa och nå ut med 

ett budskap om ökad hållbarhet. Eskilstunas återbruksgalleria är ett bra exempel på 

detta. Vid upphandlingar hade kommunen möjlighet att ställa krav på aktörerna de 

väljer att samarbeta med. Kraven kunde bestå av vilka prylar som skulle 

omhändertas, om bemanning skulle ske vid insamlingen på ÅVC:n, vilka dagar 

containrar skulle tömmas, vart textilier skulle skickas, eller vart en eventuell vinst 

gick. Alltså fanns det möjlighet att påverka hur arbetet såg ut.  

För att utvärdera och utveckla arbetet med återbruk inom kommuner/organisationer 

krävs mätningar av mängder insamlat material på ÅVC:er. Mätning i omsättning 

kronor gav också information, men siffrorna gick inte jämföra med de andra 

kommunernas återbruksarbete då de mätte i viktenheter. NV:s avfallsplan 

(Naturvårdsverket 2012) beskriver enbart att kommuner kan följa upp sitt 

återbruksarbete genom att mäta mängder som lämnas till återbruk, inget krav finns 

således. Det hade varit väldigt intressant att kunna jämföra Eskilstunas återbrukade 

mängder med de övriga kommunerna i undersökningen eftersom deras 

återbruksarbete skiljer sig något. Även Halmstad hade varit intressanta att jämföra 

återbrukade mängder då återbruket funnits sedan 90-talet och ett väl inarbetat 

koncept fanns med byggåterbruk. Men det går inte jämföra Eskilstunas, Halmstads 

och KSRR när det kommer till återbrukade mängder eftersom någon mätning i 

viktenheter inte genomfördes hos dessa.  

Informationsspridning om de återbruksmöjligheter som finns får ses som en 

väsentlig del för att motivera och guida invånarna om hur de kan minska avfallets 

miljöpåverkan. Om förslagen av ändringar i lagstiftningen enligt SOU 2017 går 

igenom kan kommuner strukturera och finansiera informationsspridningen med 

renhållningsavgiften. Med hjälp av de lagändringar som föreslås kommer det också 

bli enklare att finansiera uppstart och drift av avfallsförebyggande åtgärder, som 

olika återbruksinitiativ, för kommunerna. Avfall Sverige uppskattade 2016 att ca 

1,3% av den totala mängden insamlat grovavfall gick till återbruk. I denna studie 
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stämmer det överens med siffrorna för Malmö men för de övriga 

kommunerna/organisationerna som mätte på insamlade mängder, så låg mängden 

högre, runt 2%, samt 4,5% för Emmaboda. Uppskattningsvis finns utrymme för att 

kunna öka de återbrukade mängderna till 2% i hela Sverige genom att enbart införa 

återbruk som en sortering och aktivt ta ansvar för informationsspridning och 

nätverk. För bygg-återbruk finns stor potential till att öka mängder insamlat 

material. Om utveckling av bygg-återbruket sker och samma mängder byggmaterial 

som prylar samlas in, kan det återbrukade materialet svara för 3% av det insamlade 

grovavfallet. Det skulle vara en fördubbling av dagens återbrukade mängder. 

Kommuner kan öppna upp för bygg-återbruk, exempelvis genom samarbete med 

arbetsmarknadsinsatser så som i Halmstad, alternativt mer aktivt söka privata 

samarbetsaktörer. Bygg-verksamheter knutna till återbruk kan få en minskad 

kostnad för sitt avfall, samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan. 

För att lyckas minska avfallsmängderna krävs en omställning för både producenter 

och konsumenter, likväl som i avfallshanteringsbranschen. Produktionen av varor 

behöver anpassas för att återbruk och reparationer ska kunna vara möjliga. Grunden 

ligger i ett ökat intresse från allmänheten att konsumera mer miljömedvetet, men 

endast med hjälp av en utökad produktinformation kan kunder göra mer 

miljömedvetna val. Den typen av information saknas på produkter idag.  

Vårt konsumtionssamhälle har lett till ökade mängder avfall, och samhällets 

avfallshantering är en kostnad. Ändå tycks det svårt att få stora återbrukssatsningar 

finansierade genom avfalls-taxan. Återbruk ligger högre upp i EU:s avfallstrappa 

och prioriteringen för avfallshanteringen är tydlig, men vad som anses som rimligt 

enligt Miljöbalken är en tolkningsfråga för respektive kommun. Att återbruka ger 

vinster för miljön och sociala vinster för arbetsmarknaden, men hur miljövinster och 

de sociala vinsterna ska värderas är svårt. Med metod och ansats från projektplanen 

går det inte att kartlägga finansiering mer detaljerat. En djupare ekonomisk studie av 

återbruk hade varit intressant, för att vidare undersöka vilka mer exakta intäkter och 

kostnader som kan kopplas till återbruket. Hälften av de intervjuade ansåg att 

försäljningen av återbrukat material inte täcker utgifterna för arbetet, men det 

framhölls istället miljömässiga och sociala vinster. De sociala vinsterna med 

återbruk, som kan ske genom samarbeten mellan förvaltningarna, kan troligen ge en 

lägre total kostnad för samhället. Eftersom det är olika förvaltningar i kommunerna 

som driver det sociala arbetet och avfallshanteringen kan det vara svårt att se 

helheten i de miljömässiga, etiska och sociala vinsterna. De sociala vinsterna 

kopplade till arbetsmarknadsinsatser vid återbruk hade varit intressanta att jämföra i 

en uppföljande studie. 

5 Slutsatser  

För uppstart av återbruksarbetet krävs enbart insamling vid ÅVC:n och en ansluten 

aktör som omhändertar materialet. Genom att införa återbruksinsamling vid 

samtliga ÅVC:er, placera återbruksfraktionen som första anhalt och ha en 

bemanning på plats kan en effektivare utsortering ske. Fler fraktioner kan införas 

inom återbruket, exempelvis bygg och textilier. Bygg är den fraktion som har störst 
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potential för att öka insamlingen. Befintliga hemsidor kan förbättras med avseende 

på information om återbruk och återanvändning, och sociala medier kan användas 

för att sprida snabb information om de produkter som finns att återbruka.  

De undersökta kommunerna/organisationerna kan utveckla sitt återbruksarbete, men 

på olika sätt. Några kommuner/organisationer har möjlighet att utveckla samarbeten 

över förvaltningsgränserna till exempel Stockholm och Örebro. Det tycks vara ett 

bra koncept att ha ett väl fungerande samarbete med de kommunala 

arbetsmarknadsenheterna för att lyckas samla in större mängder. Emmaboda, 

Skellefteå och Uppsala arbetade alla enbart tillsammans med 

arbetsmarknadsinsatser. Det skulle troligen finnas potential att utöka 

återbruksmängderna ytterligare hos dessa genom att lyfta blicken och öppna upp för 

fler samarbetspartners med privata eller ideella aktörer.  

För att kunna utvärdera kommunens/organisationens arbete krävs vägning av det 

som omhändertas för återbruk vid ÅVC:n, och av det som lämnas in direkt till butik. 

Ett krav på rutinmässiga mätningar av fraktionen behöver införas, för att det 

nationella och lokala arbetet ska kunna mätas och följas upp på ett statistiskt sätt. 

Avfallstaxan får användas som ett styrmedel för miljöanpassade alternativ, 

förslagsvis skulle återbruksverksamheter kunna befrias från avfallsavgiften som 

uppkommer för de varor som inte går att sälja, då de lämnar det som avfall på 

ÅVC:n. 

Hur organisationen såg ut tycktes spela mindre roll, det viktiga var hur de som 

hanterade avfallet prioriterade avfallshanteringen. Driften sköttes genom aktivt 

arbete vid ÅVC:n, likväl som med administrativt arbete så som uppbyggnad av 

kontaktnät, med klara visioner om hur invånarna ska kunna bli mer medvetna. 

Driften kunde även skötas helt eller delvis av arbetsmarknadsenheten i kommunen, 

men undersökningen visar att kostnader allt mer hanterades av avfallshanteringen. 

Kommunernas arbete med att förebygga avfall och stimulera till återbruk hade 

enligt undersökningen underlättats genom ett förtydligande av vad som ska ingå i 

det kommunala avfallsansvaret, så som beskrivs i SOU 2017. Om lagförslaget går 

igenom öppnas möjligheter att enklare kunna finansiera återbruksarbetet med 

avfallstaxan. Ett sätt att visa invånare de möjligheter som finns att återbruka och 

reparera istället för att handla nytt är att anlägga kretsloppsparker för att samla 

inlämning, reparationer och försäljning på samma ställe. Om fler kommuner vågade 

satsa på de större projekten skulle det sannolikt öka medvetenheten kring avfall hos 

invånarna, och bidra till en förändring av deras konsumtionsvanor. 

Sveriges kommuner behöver anpassa sig och se återbruk som en rimlig 

avfallsbehandling i enighet med EU:s avfallstrappa. Det finns en skyldighet att 

förebygga avfall enligt miljöbalken alltså måste Sverige fortsätta att utveckla 

avfallshanteringen, och bli bättre på att förebygga uppkomst av avfall samt utveckla 

fler möjligheter till återbruk. Kommunerna behöver visa vägen mot ett mer hållbart 

samhälle, för framtiden kräver ett mer cirkulärt synsätt för att lyckas minska 

avfallsmängderna när befolkningen ökar.  
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6.1 Intervjuer och kontakter: 
Albertsson, Åsa; utvecklingsstrateg på tekniska kontoret, Emmaboda kommun. 

Telefon-intervju 2018-03-20.  

Bergström, Anna; centrumledare på ReTuna återbruksgalleria, Eskilstuna Energi 

och Miljö. Telefon-intervju 2018-02-12. 

Bergström, Ulrika; kommunikationsansvarig KSRR. Telefon-intervju 2018-02-14. 

Lantto, Forsgren, Agneta; verksamhetschef för samhällsbyggnad, Skellefteå 

kommun. Telefonsamtal. 2018-03-07. 

Larsson, Anita; enhetschef Solkraft arbetsrehabilitering, Skellefteå kommun. 

Telefon-intervju 2018-03-07.  

Lindskog, Åsa; rådgivare Avfall Sverige. Mail-kontakt 2017-11-29. 

Linnesköld, Tobias; sektionschef ÅVC, Uppsala Vatten och Avfall. Telefon-intervju 

2018-03-02.  

Montan, Åsa; kommunikatör Halmstad Energi och Miljö. Mail-kontakt 2018-03-06. 

Moutakis, Britta; rådgivare Avfall Sverige. Mail-kontakt 2018-04-09. 

Persson, Morgan; Byggåtervinningen, arbetsmarknadsenheten, Halmstad kommun. 

Telefon-intervju 2018-02-19.  

Ringqvist, Magnus; verksamhetsansvarig Röda korset Kalmar. Telefonsamtal 2018-

02-27.  

Stajkic, Sara; Kretsloppan, arbetsmarknadsenheten, Halmstad kommun. Telefon-

intervju 2018-03-05. 

Sundin, Karin; teknisk utredare på Stockholm Vatten och Avfall. Telefon-intervju 

2018-02-06. 

Upadhyaya, Savita; utvecklingsingenjör VA Syd, Malmö. Telefon-intervju 2018-02-

13.  

Tham, Peter; produktionscontroller Gästrike Återvinnare. Telefon-intervju 2018-02-

13. 

Tholfsson, Frank; avfallsstrateg tekniska förvaltningen, Örebro kommun. Telefon-

intervju 2018-02-12. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor – mall för frågor som berördes 

 

• Hur sker arbetet med återbruk inom er kommun/organisation? 

• Hur ser ägarförhållandet och ansvarsfördelningen ut vid er organisation / ert 

bolag?  

• Hur länge har er kommun/organisation arbetat med återbruk? 

• Var kom förslaget ifrån från början?  

• Fanns det svårigheter vid uppstart? Vilka i så fall? 

• Hur finansieras verksamheten? 

o Vilka kostnader är knutna till fastigheten, så som räntor, 

avskrivning, drift och underhåll? 

o Vilka kostnader finns för anställd personal? 

o Hur stora är övriga kostnader för marknadsföring, evenemang, 

samordning av hyresgäster mm? 

 

• Eventuell vinst var går den? 

• Kan försäljningen finansiera driften på återbruket? 

 

• Vilka aktörer finns knutna? 

• Finns ett samarbete över förvaltningsgränserna i kommunen, tex med 

socialförvaltning eller arbetsmarknadsenheten?  

• Den sociala vinsten, så som arbetsrehabilitering, finns den? 

 

• Vad tas om hand till återbruk? (Byggmaterial? Kläder? Möbler? Cyklar?)  

• Hur avgörs vad som tas om hand? 

• Hur mycket tas om hand varje år, finns det siffror?   

• Hur mycket kasseras av det som samlas in? 

• Hur mycket lämnas till förbränning i kommunen på ÅVC? 

 

• Hur ser trenden ut för att lämna till återbruk? Ökat/minskat? 

• Hur ser trenden ut för att köpa från återbruk? Ökat/minskat?  

• Ligger inlämning och försäljning i direkt närhet till varandra? 

 

• Hur ser målsättningen ut för ert återbruksarbete?  

• Vad behövs för att nå målen? 

• Hur skulle ert arbete kunna utvecklas ytterligare, egna förslag? 

• Hur skulle arbetet med återbruk i Sverige kunna utvecklas?  

 

 


