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Förord 
 

Detta arbete har genomförts inom projektet ”Samhällets restprodukter – 
framtidens resurser” som finansierats av Kampradstiftelsen 
(Referensnummer 20132049). Projektet pågår från 1 sept 2014 till 1 sept 
2016. Detta är en delrapport som avser första året. 

Arbetet har drivits av Bo Bergbäck, Linnéuniversitetet (projektledare), Ann-
Christin Bayard, Sustainable Sweden Southeast och Louise Sörme, 
Statistiska Centralbyrån. 

Från Linnéuniversitetet har även Anna Augustsson, Jennie Amneklev, 
William Hogland och Joacim Rosenlund medverkat. 

Från Sustainable Sweden Southeast AB har även Johanna Höglander 
medverkat. 

Från Statistiska Centralbyrån har även Annika Gerner, Malin Johansson och 
Stefan Svanström medverkat i projektet. 

Examensarbetarna Elin Björnson, Lotta Petersson (Inst. för Biologi och 
Miljö), Tobias Eklöf, Therese Bengtsson och Carolina Gustavsson 
(Ekonomihögskolan), alla vid Linnéuniversitetet, har bidragit med 
värdefulla data och kunskap som har infogats i denna rapport. 
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Sammanfattning 
Vi lever idag till stor del i en linjär ekonomi där varor produceras, används 
och sedan slängs. En ökande materialanvändning genererar stora 
avfallsflöden, varav en stor mängd går till avfallsförbränning. Samhällets 
ämnesomsättning ger även upphov till stora mängder slam vid rening av 
avloppsvatten. Näringen i slammet behöver tas tillvara och återföras till 
jordbruksmark, vilken inte alltid sker idag. Om man jämför samhällets 
flöden av material med ekologiska system finns det inget som är avfall i 
naturen. Istället blir en organisms avfall någon annans näring. En mer 
cirkulär ekonomi vill härma naturen på det sättet.  

Projektet ”Samhällets restprodukter – framtidens resurser” vill närma sig 
den cirkulära ekonomin genom att fokusera hur två av samhällets största 
restprodukter, avfall och slam, bättre kan användas i ett resurseffektivt 
samhälle. Projektets syfte är att ge en ökad användning av samhällets 
restprodukter i Småland, ge företag bättre lönsamhet genom billigare råvaror 
samt stärka företag som utvecklar tekniska lösningar för utvinning av 
ämnen. Projektets övergripande mål är att identifiera strömmar av 
restprodukter i Småland som kan användas som en resurs av andra företag i 
närheten.  

Denna rapport ”Avfall i Småland – en resursgruva” redovisar efter det första 
projektåret främst en kunskapsbank vad gäller avfallsflöden i Småland. Det 
är första gången i Sverige som avfallsdata bryts ner på regional nivå på detta 
sätt, vilket gör det möjligt att mer detaljerat identifiera värdefulla och 
outnyttjade avfallsflöden. Rapporten innehåller data över resursgruvan 
avfall, avfall både från hushåll och olika verksamheter och även data om hur 
detta avfall tas om hand. Den innehåller också basfakta om Småland, 
befolkning och näringsliv samt en del om den speciella anda som finns i 
Småland, Smålandsandan som ger en god förutsättning för entreprenörskap. 
Vidare innehåller rapporten inledande tankar på hur man kan arbeta för att 
få resursanvändningen mer cirkulär i Småland. Här finns exempel på 
framgångsfaktorer utifrån erfarenheter från olika företag. Slutligen finns 
också en del om lagar och regler, t.ex. vad som gäller om man ska ta emot 
avfall. 

Rapporten visar att det finns mycket blandade fraktioner i det uppkomna 
avfallet i Småland. Vidare går en betydande del av det avfall som behandlas 
till förbränning. Det finns med andra ord en stor potential att sortera och 
återvinna mer. Detta ger goda förutsättningar att finna avfall från en 
verksamhet som kan vara en resurs för en annan. Huvudsyftet med 
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projektets arbete år två är att verka för matchning mellan företag för att 
bättre använda restprodukten avfall. Arbetet kommer även att inriktas mot 
slam, med syftet att öka användningen av denna restprodukt. 
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Inledning 
Vi lever idag till stor del i en linjär ekonomi där varor produceras, används 
och sedan slängs. En ökande materialanvändning genererar stora 
avfallsflöden, varav en stor mängd går till avfallsförbränning. Detta gör att 
värdefulla ämnen och material går förlorade, och att det krävs stora resurser 
att ta fram nya material. Samhällets ämnesomsättning ger upphov till stora 
mängder slam vid rening av avloppsvatten. Näringen i slammet behöver tas 
tillvara och återföras till jordbruksmark, vilken inte alltid sker idag. Om man 
jämför samhällets flöden av material med ekologiska system finns det inget 
som är avfall i ekologiska system. Istället blir en organisms avfall någon 
annans näring. En mer cirkulär ekonomi vill härma naturen på det sättet. 
”Dagens varor är framtidens resurser till gårdagens pris”, enligt Walter R 
Stahel (professor med inriktning på resursproblematik och en 
förgrundsgestalt inom cirkulär ekonomi). 

Det mesta av mänsklig verksamhet ger upphov till avfall. Avfall 
uppkommer i hushåll, i offentlig förvaltning, i industrin och i tjänstesektorn. 
Det uppkommer också avfall i energisektorn, i byggsektorn samt i det 
övriga näringslivet. Det uppkomna avfallet behandlas – både i speciella 
behandlingsanläggningar och inom industriverksamhet där både industrins 
egna avfall och ibland också andra branschers avfall behandlas. I Sverige är 
vanliga behandlingsmetoder förbränning och materialåtervinning, medan 
mängden som deponeras har minskat kraftigt under senare tid. I den 
nationella avfallsstatistiken finns uppgifter både om hur mycket avfall som 
uppkommer och behandlas  

I ett cirkulärt samhälle återvinns och återanvänds mer. Det kan beskrivas 
genom begreppet avfallshierarki eller ”avfallstrappa”. Målet är att klättra 
uppåt i trappan och gå från behandlingsmetoderna deponering och 
förbränning till materialåtervinning. Det mest önskvärda är att återanvända 
material och att minimera mängden avfall som uppstår i samhället. Generellt 
ökar resurshushållningen högre upp i hierarkin. Denna princip gäller inom 
EU:s avfallsdirektiv och i Sverige lägger Miljöbalkens portalparagraf och 
allmänna hänsynsregler grunden för att tillämpa EU:s avfallshierarki. I	  
inledningen till EU:s avfallsdirektiv anges att avfallspolitiken bör ha	  som 
mål att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning	  av 
avfallshierarkin. 
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Figur 1. Avfallshierarkin eller ”Avfallstrappan” som är en princip som gäller inom EU.  

 

Syfte och mål 
Projektet ”Samhällets restprodukter – framtidens resurser” vill närma sig 
den cirkulära ekonomin genom att fokusera hur två av samhällets största 
restprodukter, avfall och slam, bättre kan användas i ett resurseffektivt 
samhälle. Att använda samhällets restprodukter är ofta också ett 
kostnadseffektivt sätt att få råvaror till ny produktion, vilket ger bra 
lönsamhet och möjlighet till nya arbetstillfällen. För att kunna använda 
restprodukter som en resurs behövs kunskapsuppbyggnad om flöden i 
samhället som genererar dessa restprodukter. 

Projektets syfte är att ge en ökad användning av samhällets restprodukter i 
Småland, ge företag bättre lönsamhet genom billigare råvaror samt stärka 
företag som utvecklar tekniska lösningar för utvinning av ämnen. Projektets 
övergripande mål är att identifiera strömmar av restprodukter i Småland 
som kan användas som en resurs av andra företag i närheten. Ett mål är även 
att stärka samverkan mellan företag och universitetet inom återvinning av 
råvaror. Resultaten ska i nära samverkan med företag, som idag arbetar med 
bl. a. tekniska lösningar, motivera dessa till vidare utveckling och 
nytänkande med kombinationer av framtida återvunnet material.  

Denna rapport ”Avfall i Småland – en resursgruva” redovisar efter det första 
projektåret främst en kunskapsbank vad gäller avfallsflöden. Den innehåller 
data över resursgruvan avfall, avfall både från hushåll och olika 
verksamheter och även data om hur detta avfall tas om hand. Den innehåller 
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också basfakta om Småland, befolkning och näringsliv samt en del om den 
speciella anda som finns i Småland, Smålandsandan som ger en god 
förutsättning för entreprenörskap. Vidare innehåller rapporten en början på 
hur man kan arbeta för att få resursanvändningen mer cirkulär i Småland. 
Här finns exempel på framgångsfaktorer utifrån erfarenheter från olika 
företag. Slutligen finns också en del om lagar och regler, t.ex. vad som 
gäller om man ska ta emot avfall. 

Under andra året kommer projektet att arbeta mer med den grafiska 
framställningen av avfallsdata i form av t.ex. kartor för att ytterligare öka 
tillgängligheten av den kunskapsbank som arbetats fram under projektets 
första år . Huvudsyftet med arbetet år två är att verka för en matchning 
mellan företag, där avfall från ett företag blir till resurs i ett annat. Det i sin 
tur gör det möjligt att öka materialåtervinningen och därmed 
resurseffektiviteten. Det skapar också förutsättningar för mer 
entreprenörskap och fler arbeten inom denna sektor. Arbetet kommer även 
att inriktas mot slam, med syftet att öka användningen av denna restprodukt. 
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Småland – Bakgrundsdata 
Geografi  
Projektet har valt att definiera Småland som de tre länen Kalmar, Kronoberg 
och Jönköping, vilket är mycket nära landskapet Småland. Egentligen ingår 
en mindre del av Småland i Östergötlands län och även i Hallands län, Figur 
2. I landskapet Småland ingår inte Öland, men Öland ingår i Kalmar län och 
därmed i projektet. Den riktiga definitionen av Småland är metodologiskt 
svår att använda i projektet eftersom landskapet Småland då till och med 
skär genom kommuner. Det försvårar då möjligheten att beräkna uppkomna 
och behandlade mängder avfall eftersom de flesta uppgifter över avfall finns 
angivna med kommun- och länskoder. 

 

 
Figur 2. Systemgräns Småland, samt gränser för Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar län.  

 

Befolkning 
Under 2012 bodde det cirka 760 000 invånare i Småland. Det motsvarar 
cirka 8 procent av hela Sveriges befolkning. Knappt hälften av invånarna, 
340 000 personer, bodde i Jönköpings län. I Kalmar län och Kronobergs län 

Jönköpings	  län	  (13)

Kronobergs	  län	  (8)

Kalmar	  län	  (12)

Valda	  län
Antal	  kommuner	  inom	  parentes

Landskapet	  Småland
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bodde 235 000 respektive 185 000 personer1. Befolkningen i Småland har 
ökat mellan 2012 och 2014 och under 2014 bodde det cirka 770 000 
personer i Småland. Fördelningen av befolkningen mellan länen är ungefär 
densamma.  

Näringsliv 
Cirka 339 000 personer var anställda i privat och offentlig sektor i Småland 
under 2014, fördelat på Jönköpings län med 158 000 anställda, Kalmar län 
med 96 000 anställda och Kronoberg 85 000 med anställda. Inom alla tre län 
var det flest personer som var anställda hos företag med mellan 20-49 
anställda., vilket överensstämmer med övriga Sverige. Både i Småland och i 
resten av landet är det näst flest anställda hos företag med 50-99 anställda2.  

 
Figur 3. Antalet anställda i privat och offentlig sektor i Småland fördelat i olika storleksklasser.  

 

Antalet anställda hos företag i Småland, exklusive finansiella företag och 
offentlig sektor, var 195 000 under 2012. Ungefär hälften av antalet 
anställda på företagen arbetade inom tjänstebranscherna, 102 000 personer. 
Därefter hade branscherna med verkstadsindustri och byggbranscherna flest 
anställda med ungefär 18 000 anställda var. De branscherna hade 
tillsammans nästan 20 procent av antalet anställda hos företagen, exklusive 

                                                
1  SCB, Befolkningsstatistik 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE
0101A/BefolkningNy/?rxid=93fa7e01-7944-4fc7-be3e-ef0109a12702  
2 SCB:s företagsregister, 2015 
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finansiella företag. Stål och metallverk har nästan lika många anställda med 
16 000 anställda eller 8 procent av Smålands anställda. De branscher i 
Småland som har lägst antal anställda av företagen är utvinning av mineraler 
och textilbranschen. Se vidare Figur 4. 

 
Figur 4. De sex branschgrupper med flest anställda i Småland (redovisas i procent)  

Av antalet anställda i Sverige hos företag, exklusive finansiella företag och 
offentlig sektor, arbetade 65 procent i tjänstebranscherna under 2012. Det är 
något mer än andelen anställda hos företag i Småland. Både branscherna 
med verkstadsindustri och byggbranscherna hade ungefär lika stor andel av 
anställda i Småland jämfört med Sverige, mellan 8 och 10 procent. Stål och 
metallverken hade 8 procent av antalet anställda i Småland, jämfört med 
cirka 3 procent i Sverige3.  

Smålandsandan 
Smålandsandan – är det ett nyare begrepp eller en utvecklad 
samhörighetskänsla som bygger på den väl kända Gnosjöandan? Svårt och 
vanskligt att definiera, men vi vet att begreppet smålänning finns i skrifter 
från 1200-talet och att smålänningen beskrevs redan då med seghet, 
påhittighet och företagsamhet.  

”Med Smålandsandan menar jag att smålänningar är kända för sin på påhittighet och 
                                                
3 SCB, Företagens ekonomi 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0109__N
V0109L/RegionalBasf07/?rxid=93fa7e01-7944-4fc7-be3e-ef0109a12702  
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finurlighet, att vara hårt arbetande, att kunna hushålla med sina resurser och med dessa, 
ofta små resurser, nå resultat.” 

 Stephen Hwang, Linnéuniversitetets rektor, som fick frågan i media: Hur skulle du 
definiera "Smålandsandan"? 

Gnosjöandan har under det senaste seklets utvecklats genom driftiga och 
framgångsrika småföretagare med kultur och informella nätverk som styrka. 
Historiskt är de sociala nätverken såsom frikyrkor, idrotts- och 
nykterhetsrörelser samt det arbetssätt att integrera människor från andra 
kulturer och länder en styrka som genomsyrar Gnosjöandan.  

Smålandsandan beskrivs ofta med orden enkelhet, klurighet, kostnads-
medvetenhet, påhittighet samt att ordet snålhet är vanligt förekommande. 
Smålänningen själv ser sparsamhet som en styrka. Regionens utveckling 
sedan 1800-talet bygger mycket på samverkan mellan verkstadsindustri, trä, 
skog- och jordbruk och glas samt de många kompletterande yrkeskategorier 
som sett till att verksamheter har utvecklats framgångsrikt, bruksandan inte 
att förglömma. Uppfinningsrikedom utifrån det enkla och lilla perspektivet, 
familjetradition, naturlig och kontinuerlig utveckling av produkter som ser 
till kundens behov kännetecknar det typiska småländska företaget.  

Smålandsanda och sparsamhet – kan det vara en grund till effektiv och 
cirkulär avfallshantering? Även en småländsk företagare behöver ta till sig 
ny kunskap om material och resurser i samhället som kan generera nya 
möjligheter till att öka hållbarheten i samhället. Ett småländskt företag kan 
även vara det stora utlandsägda företaget som under åren har utvecklats med 
småländsk envishet och företagsamhet. Det småländska kommer ofta fram 
hos medarbetare: ”Småland – här vänder vi på kronorna” är ett gott 
exempel.  

Vi vet att regionen har ett antal duktiga avfallshanterare, vidareförädlare och 
insamlare. Mer finns att göra och öppenheten i företag är stor för att ta till 
sig ny kunskap, nya kontakter och framförallt att upptäcka möjligheter att 
kunna sälja restmaterial för återvinning i stället för att betala för att 
materialet hämtas till förbränning. Industrin är positiv till att hitta nya 
lösningar som ger både nya intäkter och ökad återvinning. 

 
”Uppfinningsrika, arbetsamma, sparsamma och lite kluriga.” Så brukar smålänningar 
beskrivas, och vi tycker det är egenskaper som är värda att vara stolta över. För dig som 
kund innebär det att vi anstränger oss lite extra. Vi tycker om att använda både hjärna, 
händer och fötter för att leverera intelligenta och kostnadseffektiva lösningar. Och vi 
hoppas att du skall uppleva oss professionella och samtidigt enkla och okomplicerade att 
göra affärer med.”  
 
Smålandsanda i RYDVERKENs presentation av företaget på www.rydverken.se 
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Avfallsaktörer i Småland 
Flöden av avfall - generellt 
Avfall uppkommer i olika delar av samhället, t.ex. i hushåll, restauranger, 
skolor, industrier och byggplatser. Avfall hämtas och hushåll och 
verksamheter lämnar avfall på återvinningsstationer och 
återvinningscentraler, se Figur 5. Idag behandlas en stor del av avfallet 
genom förbränning, och en mindre del deponeras. Sverige importerar också 
avfall som ofta förbränns, se Figur 5. Avfall rör sig ofta mellan regioner, 
d.v.s. ett avfall som uppkommer i Småland kan behandlas i en annan region. 

 
Figur 5. Avfallsflöden i samhället.  
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Nedan kommer några länkar med filmklipp om avfall och återvinning.  

Stena Recycling – återvinning övergripande 
https://www.youtube.com/watch?v=DqHJfo3wIyg&index=6&list=PL_5Ipp
Y_9VFmq-luYNF3dSnOBp2UqOlgl 

Stena recycling – vad de gör? 

htthttps://www.youtube.com/watch?v=8jJI6Ffuftk   

Stena Recycling – exempel Papper och kartong 

p://stenarecycling.se/Arbeta-hos-oss/Mot-vara-medarbetare/Leo/ 

RagnSells – kul rappfilm 

https://www.youtube.com/watch?v=07_hevEzvJc    

Sopan – en film om återvinning i Knivsta (15 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=pcjnBNADQGg   
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Avfallsflöden i Småland 
Nedan presenteras avfalldata som är grunden för en kunskapsbank 
(resursgruva) över avfallsflöden i Småland. Data baseras på nationell 
avfallsstatistik som har specialbearbetats och kompletterats. 
Avfallsstatistiken finns uppdelad på så kallat icke-farligt avfall och farligt 
avfall. Exempel på icke farligt avfall är hushållsavfall (soppåsen), 
plastavfall, metallavfall och träavfall. Projektet har som mål att öka 
återvinningen av material och därför är fokus i projektet på det icke-farliga 
avfallet. För att få en cirkulär ekonomi ska inte allt det farliga avfallet finnas 
kvar i samhällets kretslopp, vilket medför att ofta inte är önskvärt att 
materialåtervinna farligt avfall. I Sverige behandlas små mängder farligt 
avfall i relation till icke-farligt avfall. Nationellt är andelen icke-farligt 
avfall cirka 94 procent av den totala mängden avfall4 och det är här, i det 
icke-farliga avfallet den största potentialen för materialåtervinning finns. 

Avfallsstatistiken finns också uppdelat på uppkommet och behandlat avfall. 
Uppkommet avfall är avfall i samhället som uppstår på olika platser. Det 
kan t.ex. vara hushållsavfall (soppåsen), textilavfall och förpackningsavfall 
(plast, metall, papper m.m.) som uppstår i hemmen. Avfall som uppkommer 
i hushållen kan därefter behandlas på olika sätt, t.ex. återvinning, 
förbränning eller deponering. Liknande är det inom andra verksamheter, där 
kan det uppkomma olika typer av avfall som t.ex. plastavfall, metallavfall, 
blandat avfall. Detta avfall kan också behandlas på olika sätt precis som 
med hushållens avfall, det kan t.ex. återvinnas, förbrännas eller deponeras.  

En behandlingsanläggning kan som tidigare nämnts vara en 
förbränningsanläggning. Det kan också vara en sorteringsanläggning, 
rötningsanläggning eller en industri som tar emot avfall för att t.ex. 
användas som bränsle i deras process. Anläggning som tar emot utsorterad 
plast och gör nya plastprodukter ingår också bland 
behandlingsanläggningar. 

Den nationella avfallsstatistiken redovisar uppkomna och behandlade 
mängder avfall nationellt i Sverige. Undersökningen genomförs vartannat 
år. Insamlingsmetoder som används är främst företags miljörapporter, 
enkäter och branschorganisationers data. All insamlad data finns lagrad i en 
databas. I detta projekt har data över uppkommet och behandlat avfall i 
Smålands sammanställts med utgångspunkt från nationella data5, som dock 
                                                
4 Se Bilaga 1 för mer info om vilka avfallsslag som ingår. 
5 Se rapporten Avfall i Sverige 2012. Finns på www.naturvardsverket.se  
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har kompletterats och anpassats på olika sätt. Mer information finns i Bilaga 
1 Detaljer om avfallsdata. Det är första gången som nationella data har 
använts för att försöka få fram regionala data på detaljerad nivå.  

Uppkommet avfall 
Resultaten visar att det uppkom cirka 910 000 ton avfall i Småland år 2012. 
Hushållsavfall är det största avfallsslaget följt av metallavfall och askor och 
slagg, se Figur 6. Mer data om hushållsavfall finns i ett eget avsnitt nedan. 
Hushållsavfall kallas även soppåsen, säckavfall, säck- och kärlavfall eller 
restavfall. Hushållsavfall uppkommer även i industrier och på kontor. Askor 
och slagg uppkommer vid förbränning av avfall. Askor är det som är ”lätt” 
och t.ex. hamnar i stoftfiler, det kallas ofta flygaska. Slagg är det ”tunga” 
som hamnar i botten efter förbränning, det kallas ibland även bottenaska. I 
blandat bygg och rivningsavfall ingår det som inte är brännbart, här ingår 
inte heller metaller. Formellt kallas denna post ”Mineraliskt bygg- och 
rivningsavfall”. Sorteringsrester uppkommer t.ex. från 
behandlingsanläggningar som sorterar avfall som man sedan skickar vidare 
för annan behandling. Sorteringsrester är det som blir kvar efter sortering, 
något som man inte har lyckats sortera i en egen fraktion, som t.ex. metall, 
trä eller liknande. Det är således en blandfraktion som uppkommer. Här 
finns därmed en stor potential att öka sorteringen och få en mindre andel 
sorteringsrester. För mer information om vilka avfallsslag som ingår och 
ingår i respektive rubrik, se Bilaga 1. Projektet besökte butiker, gallerior och 
köpcentrum i Småland som ingår i tjänstesektorn. Här visade det sig att man 
är van att sortera ut metall, glas, papper, papp och kartong och 
kontorspapper, det gör de flesta butiker. Här finns därmed potential om man 
införde insamling av fler fraktioner. För mer information, se avsnittet 
”Enkäter”. 
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Figur 6 Mängd uppkommet avfall i Småland 2012, sorterat per avfallsslag. För mer 
information se text. 

Figur 7 visar hur ”Blandat material” kan se ut vid en 
behandlingsanläggning. Detta avfall blir svårt att materialåtervinna eftersom 
ett flertal avfallsslag är blandade och det är dyrt och svårt att sortera i 
efterhand. 

 
Figur 7. Blandat material gör det svårare att materialåtervinna avfall. 
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Avfall från hushåll 

Totala mängder 
Totalt uppkom ca 400 000 ton avfall från hushåll i Småland, se   
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Tabell 1, eller ca knappt 520 kg/person år 2012, grunddata kommer från ett 
examensarbete6. Hushållen slänger en mängd olika typer av avfall, t.ex. 
matavfall, hushållsavfall (säck- och 
kärlavfall/säckavfall/restavfall/soppåsen), glasavfall, plastavfall, 
metallavfall, se Tabell 1. Den största mängden uppkommer i hushållsavfall 
(soppåsen). Avfall från hushåll och avfallsslaget hushållsavfall är därmed 
inte samma sak. Mängden hushållsavfall totalt i samhället var ju drygt 
200 000 ton, se Figur 6. Matavfall som samlas in separat är än så länge rätt 
små mängder, det är bara ett fåtal kommuner som har insamling av 
matavfall i Småland. Det är Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Vetlanda, 
Emmaboda, Nässjö, Jönköping, Älmhult, Västervik, Växjö och Alvesta år 
2013. Gislaved samlade in mycket små mängder, men det syns inte i 
figuren. Fler kommuner är på väg att ansluta, t.ex. har Kalmar börjat sortera 
under 2014. 

Som man kan se i Tabell 1 följs hushållsavfall (41,7 procent) av utsorterat 
trä (11,8 procent), övrigt brännbart (8,9 procent), trädgårdsavfall (7,5 
procent) och tidning (6,9 procent). Det uppkommer många fraktioner avfall 
från hushåll, många i små andelar. 

Statistiken av totalmängderna för matavfall, hushållsavfall samt grovavfall 
är hämtat från Avfall Web (Branschorganisationen Avfall Sverige samlar in 
dessa data), där statistik på totalmängd finns tillgänglig på kommunnivå för 
grovavfallet. Matavfall och hushållsavfall är inrapporterat som kg/person. 
För att få totalmängderna har därför dessa värden multiplicerats med 
kommunens invånarantal. För förpackningar har data hämtats från 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB). För vissa kommuner 
saknades data i Avfall Web, för andra kommuner var uppgifterna 
bristfälliga. För att hantera detta har t.ex. schablonvärden beräknats ur 
rapporterade värden för att användas till de kommuner som inte har 
rapporterat in sina avfallsmängder. För mer detaljer om metodiken för data 
över avfall från hushåll, se examensarbete om hushållsavfall6. 
  

                                                
6 Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt?” 
Linnéuniversitetet 2015:9 
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Tabell 1. Totalt uppkomna avfallsmängder från hushåll i Småland för år 2012 & 2013, samt 
andel av total år 2012 (avrundade värden).  
(Källa:Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt?”, 
Linnéuniversitetet 2015:9). 

 
  

Avfallsslag 2012 (ton) 2013 (ton) Andel av total (%)
·         Matavfall 12 100 14 900 3%
·         Hushållsavfall (säck- och kärlavfall) 164 000 168 000 42%
PRODUCENTANSVAR
·         Glas 13 400 13 400 3%
·         Kartong/papper 10 300 10 700 3%
·         Metall 1 500 1 530 0,4%
·         Plast 4 560 4 700 1%
·         Tidning 27 200 25 200 7%
·         Däck 7 370 7 990 2%
GROVAVFALL
·         Trädgårdsavfall 29 400 34 400 7%
·         Utsorterat trä 46 500 48 500 12%
·         Övrigt brännbart 35 000 32 600 9%
·         Wellpapp 4 680 4 290 1%
·         Metallskrot 15 300 14 600 4%
·         Gips till materialåtervinning 1 960 2 110 0,5%
·         Planglas till materialåtervinning 181 124 0,0%
·         Plast till materialåtervinning 474 611 0,1%
·         Övrigt till materialåtervinning 245 443 0,1%
·         Deponi 7 850 8 810 2%
·         Övrigt ej till materialåtervinning 11 000 13 900 3%
TOTALT 393 000 407 00 1
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Jämförelser mellan kommuner 

I examensarbetet6 finns många jämförelser mellan olika kommuner när det 
gäller avfallsmängder. Det är relativt stor skillnad mellan kommuner, hur 
mycket avfall och vilket typ av avfall som uppkommer i olika mängder per 
person, se Figur 8, Sävsjö och Vetlanda har totalt sett minst mängder och 
Mönsterås och Borgholm har störst. 

Figuren visar vidare att hushållsavfallet har störst mängder i princip alla 
kommuner. Mängderna inom producentansvaret (förpackningar) är mycket 
mindre än hushållsavfallet. Det är ofta mer sorterat grovavfall än blandat 
grovavfall vilket gynnar möjligheten att använda avfallet som en resurs. 
Matavfall är små mängder och samlas som sagt ännu in av få kommuner i 
Småland. 

Sävsjö rapporterar 17 kg/person trädgårdsavfall och Vetlanda 32 kg/person. 
Båda kommunerna ligger relativt lågt i sina inrapporterade värden av 
trädgårdsavfall då medelvärdet för Smålands kommuner är 44 kg/person. En 
möjlig förklaring enligt examensarbetet till Vetlandas och Sävsjös låga 
värde på grovavfallet skulle med andra ord kunna vara att människor i 
mindre orter och på landsbygden komposterar/bränner trädgårdsavfall 
hemma istället för att lämna in det till ÅVC. Därmed får kommuner där 
trädgårdsavfall tas omhand hemma en lägre mängd grovavfall. Detta kan 
dock inte vara hela förklaringen till Sävsjös och Vetlandas resultat då de 
utmärker sig med låga avfallsmängder även på andra avfallsfraktioner i 
grovavfallet. En annan möjlig förklaring till små avfallsmängder skulle 
kunna vara att kommunens invånare konsumerar mindre, vilket i sin tur 
betyder att mindre mängd avfall genereras alternativt att fler gamla 
produkter i större utsträckning omsätts på andrahandsmarknader.  

Borgholm och KSRR (Mörbylånga ingår i KSRR) ligger båda i toppen på 
totala mängder avfall. Både Borgholm och Mörbylånga är turistkommuner. 
Enligt Avfall Web har ingen av de fem översta kommunerna rapporterat in 
antal gästnätter, vilket påverkar kommunens justerade invånarantal (det 
justerade invånarantalet blir lägre och därmed blir mängden avfall per 
person större). Data redovisas med justerade invånarantal för att få det mer 
jämförbart mellan kommuner. Detta får speciellt betydelse för 
turistkommuner då de har ett större antal gästnätter. KSRR har heller inte 
rapporterat in antalet fritidshusboende, vilket påverkar det justerade 
invånarantalet ytterligare så att det blir lägre. Detta är en trolig förklaring 
enligt examensarbetet till varför dessa turistkommuner sticker ut med stora 
avfallsmängder. Därför är det av stor vikt att kommunerna fyller 
i/uppskattar värden på dessa parametrar så att felkällor som detta undviks. 
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Figur 8. Avfall (kg/person) som uppkommer i Smålands kommuner år 2013. Kalmar, 
Mörbylånga. Nybro och Torsås rapporteras tillsammans i sitt kommunförbund KSRR. 
Källa:Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt”, 
Linnéuniversitetet 2015:9). 

Sorterat respektive blandat avfall i olika kommuner 

Det är också stor skillnad i mellan olika kommuner hur stor andel av 
hushållens avfall som är sorterat respektive blandat, visar examensarbetet 
om hushållens avfall i Småland6. Resultatet visar att i de flesta kommuner 
uppkommer främst blandat avfall, förutom Vetlanda, Emmaboda, 
Uppvidinge, Jönköping och Alvesta, se Figur 9. Gemensamt för dessa 
kommuner med mer sorterat avfall är att samtliga har separat matinsamling 
(Alvesta har dock enbart matinsamling vid ett äldreboende). Även Sävsjö, 
Nässjö, Eksjö, Älmhult och Växjö har separat matinsamling och resultatet 
visar, bortsett från Älmhult, att alla dessa har en hög mängd sorterat avfall 
jämfört med mängden osorterat avfall. Detta skulle kunna tyda på att 
kommuner där invånare är vana vid att sortera matavfall även blir bättre på 
att sortera annat avfall. Figur 9 visar dock även att kommunerna Vaggeryd, 
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Gnosjö, Hultsfred, Mönsterås och Borgholm har en liten skillnad mellan 
sorterat och osorterat avfall trots att de saknar insamling av matavfall. Tre 
av dessa kommuner (Vaggeryd, Mönsterås och Borgholm) har dock 
viktbaserad avfallstaxa som skulle kunna vara en förklaring till varför dessa 
kommuner har mindre andel blandat avfall jämfört med övriga kommuner.  

 
Figur 9. Mängden sorterat respektive osorterat avfall samt totala mängden (kg/person och år) 
från Smålands 33 kommuner år 2013. I sorterade fraktioner ingår matavfall, avfall under 
producentansvar samt sorterat grovavfall (trädgårdsavfall, utsorterat trä, wellpapp, 
metallskrot, gips, planglas, kommunplast och övrigt grovavfall ). I blandade fraktioner ingår 
hushållsavfall samt blandat grovavfall (övrigt brännbart, deponi, och övrigt grovavfall). 
Källa:Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt”, 
Linnéuniversitetet 2015:9). 
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Geografisk fördelning av avfallet i Småland 

Figurerna nedan visar geografisk fördelning av olika avfall i Småland, 
baserat på data från exjobbet6. Här syns det att befolkningen genererar mest 
hushållsavfall (säckavfall) i de sydöstra delarna och i Mullsjö i nordvästra 
hörnet. Minst genereras i de centrala delarna och i Jönköping. I alla kartor 
nedan är det justerat invånarantal som har använts, det måttet tar hänsyn till 
om det är mycket turister och fritidsboende i kommunerna. 

 
Figur 10. Hushållsavfall i Smålands kommuner  2013 (kg/person), justerat invånarantal  
Källa:Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt”, 
Linnéuniversitetet 2015:9 
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När det gäller grovavfall är bilden mer komplex, det är stora skillnader 
mellan insamlad mängd i olika kommuner och inget tydligt mönster ses, se 
Figur 11. Borgholm, Mönsterås och Alvesta har störst mängd per person. 

 
Figur 11. Grovavfall i Smålands kommuner 2013 (kg/person), justerat invånarantal.  
Källa:Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt”, 
Linnéuniversitetet 2015:9 
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Figur 12 visar insamlad mängd matavfall per person (som separat fraktion) i 
Småland. Det är som tidigare nämnts inte alla kommuner som har insamling 
av matavfall, dock är fler på väg att införa. Det är stora skillnader i mängd 
per person och det kan bero på att matavfallsinsamling inte har införts i alla 
delar av kommunen. De kommuner som har största mängd per person är: 
Jönköping, Eksjö, Sävsjö, Vetlanda, Växjö och Uppvidinge. I t.ex. 
Emmaboda är matavfallsinsamling infört i kommunens tätorter sedan 2013, 
men inte i hela kommunen och i Nässjö kommun får man välja om man vill 
sortera ut sitt matavfall eller inte. 

 
Figur 12. Matavfall i Smålands kommuner 2013 (kg/person) justerat invånarantal.  
Källa:Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt”, 
Linnéuniversitetet 2015:9 
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Figur 13 visar mängd insamlad kartong i Småland. Även här är det stor 
geografisk variation. Störst mängd samlas in i Mörbylånga, Borgholm, 
Högsby, Uppvidinge och Aneby.  

 
Figur 13. Insamling av kartong i Småland 2013 (kg/person), justerat invånarantal.  
Källa:Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt”, 
Linnéuniversitetet 2015:9 
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Figur 14 visar insamling av tidningar i Småland. Störst mängd samlas in på 
Öland, därefter följer den östra delen av Småland och Vaggeryd. 

 
Figur 14. Insamling av tidningar i Småland 2013 (kg/person), justerat invånarantal. 
Källa:Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt”, 
Linnéuniversitetet 2015:9 

 
  

Producentansvar - Tidningar
kg/person (justerat invånarantal)

48,8 - 56
38,5 - 48,8
33,9 - 38,5
26,5 - 33,9
21,7 - 26,5

BORGHOLM

KALMAR

VÄXJÖ

JÖNKÖPING

ALVESTA LESSEBOLJUNGBY

HABO

VÄSTERVIK

OSKARSHAMN

TORSÅS
MÖRBYLÅNGA

ANEBY

GNOSJÖ

MULLSJÖ

GISLAVED

VAGGERYD

NÄSSJÖ

VÄRNAMO

SÄVSJÖ
VETLANDA

EKSJÖ

TRANÅS

UPPVIDINGE

TINGSRYD
ÄLMHULTMARKARYD

HÖGSBY

HULTSFRED

MÖNSTERÅS

EMMABODA

NYBRO

VIMMERBY



 
 

32 

Figur 15 visar fördelningen mellan sorterat och osorterat avfall i Småland. 
Här ser man stora geografiska variationer, men det verkar inte finnas något 
tydligt mönster att någon geografisk del utmärker sig åt något håll. 

 
Figur 15. Andel sorterat respektive osorterat avfall samt totala mängden 2013(kg/person och 
år), justerat invånarantal i Småland. I sorterade fraktioner ingår matavfall, avfall under 
producentansvar samt sorterat grovavfall (trädgårdsavfall, utsorterat trä, wellpapp, 
metallskrot, gips, planglas, kommunplast och övrigt grovavfall ). I blandade fraktioner ingår 
hushållsavfall samt blandat grovavfall (övrigt brännbart, deponi, och övrigt grovavfall). 
Källa:Björnsson, E. ”Avfall från hushåll i Småland – kan det användas mer cirkulärt”, 
Linnéuniversitetet 2015:9). 
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Figur 16 nedan visar koncentrationen av plastförpackningar från hushåll i 
Småland. Data är baserat på ett examensarbete6 och folkbokförd befolkning 
enligt Skatteverket som är kopplat till fastighetskoordinater från 
Lantmäteriets fastighetsregister. Denna datakörning har gjorts på SCB. 

Figuren visar tydligt att avfallet har en högre täthet där det finns en hög 
täthet av personer vilket var väntat.  

 
Figur 16. Geografisk spridning av plastavfall från hushåll i Småland 2013 baserat på Elin 
Björnsson examensarbete och folkbokförd befolkning enligt Skatteverket som är kopplat till 
fastighetskoordinater från Lantmäteriets fastighetsregister. 
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Uppkommet avfall i några branscher i Småland – exempel 

Om man undersöker några branscher i Småland ser man att det ser mycket 
olika ut mellan olika branscher, många har stor andel av branschspecifikt 
avfall. I Figur 17 som redovisar uppkommet avfall från Möbelbranschen i 
Småland ser man att Blandat material dominerar och följs av träavfall och 
papper och kartong. I Figur 18 som visar uppkommet avfall från stål- och 
metallindustrin ser man att metallavfallet dominerar stort, följt av 
sorteringsrester och blandat material. Slutligen visar Figur 19 data from 
livsmedelsindustrin där man ser att branschspecifikt avfall dominerar följt 
av blandat avfall. 

Data från figurerna baserat på ett antal företag per bransch i Småland som 
lämnar miljörapport, och uppgifterna kommer från dessa miljörapporter där 
företagen själva har lämnat uppgifter om typ av avfall och mängd. 

 
Figur 17. Uppkommet avfall inom möbelbranschen i Småland år 2012 (andel olika avfallsslag) 
Data från miljörapporter från ett antal företag. 
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Figur 18. Uppkommet avfall inom stål- och metallbranschen i Småland år 2012 (andel olika 
avfallsslag). Data från miljörapporter från ett antal företag. 

 

 
Figur 19. Uppkommet avfall inom livsmedelsindustrin i Småland år 2012 (andel olika 
avfallsslag) Data från miljörapporter från ett antal företag. 
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Behandlat avfall 
I projektet har data tagits fram över total mängd behandlat avfall i Småland. 
Totalt behandlas cirka 960 000 ton avfall eller cirka 1 300 kg per person i 
Småland under 2012. I denna mängd ingår inte avfall som har förbehandlats 
och sorterats tidigare, utan den slutliga behandlingen. För mer information 
om vad som ingår se Bilaga 1. 

Behandlat avfall är något högre än uppkommet avfall som var 910 000 ton. 
Att det skiljer sig är förväntat eftersom avfall ofta skickas för behandling 
över kommun- och länsgränser. Hushållsavfall från Småland kan skickas till 
förbränning utanför Småland. Ett konkret exempel är glasavfall som 
uppkommer i Småland men som inte behandlas i Småland.  

Data över uppkommet avfall är dessutom troligen något underskattat 
eftersom endast tillståndspliktiga anläggningar ingår och några branscher 
med små mängder avfall inte ingår i dataunderlaget, se Bilaga 1. Data har 
också osäkerheter.  

Figur 20 nedan visar mängd behandlat avfall i Småland, per behandlingssätt. 
Som tidigare nämnts ingår alla tillståndspliktiga anläggningar i resultatet. 
Figuren visar tydligt att förbränning är den vanligaste formen att behandla 
avfall i Småland, med cirka 400 000 ton eller 42 procent av total mängd. 
Med förbränning avses att man använder avfallet som bränsle och där 
avsikten är att utvinna energin i avfallet, mer än att ”bli av med avfallet”. 
Förbränning kan också vara när avsikten är att ”bli av med avfallet” mer än 
att utvinna energi. Denna behandling förekommer dock inte i Småland. Det 
finns därmed en stor potential att behandla avfall i Småland mer cirkulärt 
och öka resurseffektiviteten, genom att mer avfall materialåtervinns och 
återanvänds.  

Andelen förbränning nationellt för dessa avfallsslag är ungefär lika hög, 44 
procent. Det är dock svårt att göra jämförelser eftersom avfall som 
uppkommer i Småland i vissa fall behandlas utanför Småland.  

Det näst vanligaste sättet att behandla avfall i Småland är som 
deponitäckning, cirka 230 000 ton eller 24 procent av total behandling. Med 
deponitäckning avses all användning av avfallsmaterial i samband med 
sluttäckning/avslutning av deponier. Avfallet kan t.ex. användas för 
utjämning, dränering, tätskikt och täcksskikt. Rena jordmassor som används 
och som inte är avfall, ingår inte i dessa mängder. 

Deponitäckning följs av materialåtervinning 190 000 ton (20 procent), 
deponering 61 000 ton (6 procent), konstruktionsmaterial 32 000 ton (3 
procent) rötning 32 000 (3 procent) ton och slutligen kompostering med 
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19 000 ton (2 procent). Med materialåtervinning avses konventionell 
materialåtervinning av t.ex. papper, plast, metall glas, där man tillverkar av 
en produkt av avfallsmaterial. Normalt sker återvinning i flera steg. Här 
ingår endast det sista steget där man ur avfallet får en ny produkt och där 
avfallet ersätter ett annat material. Med konstruktionsmaterial avses att man 
använder avfallet vid byggen av vägar och liknande när det krävs särskilda 
egenskaper på materialet. Med rötning avses en behandling som producerar 
biogas och som leder till material som används som jordförbättring. I dessa 
data ingår inte slam från avloppsreningsverk som rötas. Med kompostering 
avses en behandling som leder till en användbar kompost som kan användas 
som jordförbättringsmedel. 

I den officiella statistiken klassas all behandling markerat i olika nyanser av 
grönt som återvinning, se Figur 20. Materialåtervinning är i fokus i detta 
projekt. Detta projekt vill främst öka materialåtervinningen, som visas i 
mörkare grönt i figuren. Figur 21 ett exempel på avfall som har lämnats för 
deponi. 

 
Figur 20. Behandlat icke farligt avfall i Småland 2012, per behandlingssätt, redovisat i ton. För 
mer detaljer om vilka avfallsslag som ingår, se text. Allt markerat i olika nyanser av grönt 
klassas som återvinning i den officiella statistiken. 
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Figur 21. Avfall som har lämnats i fraktion för deponi på en återvinningscentral. 

Vilken typ av avfall är det då som förbränns? Figur 22 visar att det är 
vanligast att hushållsavfall förbränns. Därefter följer blandade material. Det 
här visar också att det går att använda avfallet i Småland mer cirkulärt, 
genom att minska förbränningen av hushållsavfall och blandade material 
och istället öka materialåtervinningen och återanvändningen. I 
hushållsavfallet döljer sig plastavfall, metallavfall, pappersavfall och annat 
som skulle kunna tas om hand som en egen separat fraktion. När det gäller 
träavfall ingår endast trä som förbränns vid tillståndspliktiga anläggningar 
som t.ex. avfallsförbränningsanläggningar. 

 
Figur 22. De fyra avfallsslag som förbränns i störst mängd i Småland 2012, i tillståndspliktiga 
anläggningar, redovisat i ton. 

När det gäller materialåtervinning i Småland är avfallsslagen med största 
mängder: metall, plast och papper och kartong. Återvinning av metall som 
har en nationell andel av totalen på 53 procent (av dessa tre avfallsslag) och 
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44 procent i Småland (av dessa tre avfallsslag). Småland har flera 
plaståtervinnare som gör att det är mer vanligt med återvinning av plast här 
än nationellt. Nationellt har återvinning av plast endast en andel av tre 
procent av dessa tre avfallsslag. I Småland är denna andel mycket högre, 24 
procent. Slutligen när det gäller papper och kartong är den nationella 
andelen 44 procent och här är den något lägre i Småland, 32 procent. Vilka 
avfallsbehandlare som finns i Småland påverkar andelarna, det kan vara så 
att man i högre eller lägre grad behandlar avfallet utanför regionen. I fallet 
plast är det en stor andel som behandlas just i Småland. 

Det vanligaste avfallsslaget som behandlas i Småland är blandat bygg och 
rivningsavfall med 210 000 ton eller 22 procent av den totala mängden. 
Detta avfall kan t.ex. vara betong, tegel, sand och stenar. I denna kategori 
ingår endast mineraliskt bygg och rivningsavfall, därmed inte brännbart 
eller metaller. Därefter följer hushållsavfall och blandat material, med båda 
170 000 ton eller 18 procent av den totala mängden. Därefter följer 
sorteringsrester med 82 000 ton eller nio procent.  

Hushållsavfallet kommer inte bara från hushåll utan även från verksamheter 
som slänger hushållsavfall (soppåsen). Sorteringsrester är en blandad 
fraktion som blir kvar när t.ex. en sorteringsanläggning har försökt att 
sortera avfall.  

De fyra största avfallsslagen som behandlas är alla blandade avfallsslag. 
Dessa står för 66 procent av total mängd. Här finns därmed en stor potential 
att öka materialåtervinningen och göra avfallsbehandlingen i Småland mer 
cirkulär genom att minska mängden blandade fraktioner (blandat bygg- och 
rivningsavfall, hushållsavfall, blandat material och sorteringsrester). Skulle 
industrier, andra verksamheter och hushåll sortera mer finns det större 
potential att återvinna och återanvända. 

När det gäller separata avfallsslag som metall, plast, papper och trä går 
dessa lättare att materialåtervinna. I Småland är 190 000 ton eller 20 procent 
av de totala mängderna utsorterade som metallavfall, plastavfall, papper och 
kartong eller träavfall. Här finns därmed förutsättning för återvinning och 
återanvändning. Matavfall och liknande har fortfarande små mängder 
behandlat avfall, 29 000 ton eller tre procent av total mängd, och likadant 
med vegetabiliskt avfall som har 17 000 ton eller två procent av total 
mängd. Figur 23 visar total mängd av olika avfallslag som behandlas i 
Småland år 2012. 
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Figur 23. Slutlig behandling av icke farligt avfall i Småland 2012. För mer information, se text. 

I princip allt hushållsavfall förbränns i Småland, mer än 99 procent, resten 
deponeras. Likadant är det med blandat material där 94 procent förbränns. 
Vad händer då med sorteringsrester som också är en blandfraktion? Den 
största andelen, cirka 55 procent förbränns. Därefter följer användning som 
konstruktionsmaterial, deponitäckning, deponering och kompostering (i 
fallande ordning). Här finns därmed potential på flera sätt, dels att det inom 
företagen sorteras bättre så att det uppkommer mindre sorteringsrester men 
också inom behandlingssektorn finns potential att sortera bättre så att 
mindre andel avfall går till förbränning. 
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Hur arbeta för det cirkulära 
Småland? 
Hur kan man då arbeta för att få resursanvändningen mer cirkulär i 
Småland? Vi har under projektets första år fått nya kunskaper och insikter 
inom området på olika sätt. Arbetet har till stor del inriktats på att via SCB:s 
databas tydliggöra avfallsflöden i Småland som presenteras i denna rapport. 
Vi har även fått goda insikter via ett flertal företagsbesök, ett frukostmöte 
med Fastighetsägarna och via enkäter. Till projektet har även ett antal (3) 
examensarbeten vid Linnéuniversitetet knutits. 

Våra insikter så här långt sammanfattas här under rubrikerna Success 
stories, Framgångsfaktorer och Värdekedja. Detta avsnitt avslutas med en 
framåtblick mot kommande arbete under år två av projektet. 

 

Success stories 
Färre deponikärl minskade avfall till deponi 

Det välorganiserade och miljöfokuserade tillverkningsföretaget Xylem i 
Emmaboda testar ständigt nya idéer för att minska avfallet i produktionen. 
En viktig del är medarbetarna som genom förbättringsgrupper ständigt 
motiveras till ökad återvinning. De många kärlen för återvinning finns 
strategiskt uppställda i fabriken och just deponikärlen var ofta alldeles för 
fulla. Genom ökad kunskap, kontroll och färre kärl gav en halvering av 
avfall till deponi under ett år. Detta ledde i sin tur till ökad 
materialåtervinning. 
 
Smart sortering genom samverkan 

Att lära av varandra har lett till att Scandic hotell i Kalmar startat upp ett 
koncept för smartare avfallshantering. Aktiviteten startade med att hotellets 
kökschef fick kontakt med KSRRs personal, vilket ledde till att man 
träffades och utbytte erfarenheter. Vikten av samverkan har lett till att 
hotellet nu sorterar ut matavfallet effektivt och det brännbara avfallet har 
minskat. Hotellet fortsätter satsningen för att ta steget vidare till smart 
sortering. 
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Checklistan som engagerar butikspersonal och ger bättre 
sortering 

En tydlig och informativ källsorteringsmanual – kallad checklista och 
anpassad till resp butik – har engagerat butiksägare och medarbetare i 
Modehuset i Kalmar till effektiv hantering av avfall. Modehuset med 25 
butiker invigdes 2009, en nybyggnation där återvinningsföretaget RagnSells 
medverkade i planeringen för att få till en effektiv hantering av avfall. 
Checklistan har resulterat i ökad kunskap och intresse för återvinning. Detta 
har även stärkt butikerna i hanteringen av egna produkter, galgar, mm samt 
kunskap om produkters innehåll och återvunnet material.  

 
Figur 24. Exempel på checklista framtagen av RagnSells för butiker i Modehuset. 

Butikerna får löpande information om hur de skall handskas med avfallet, 
nyheter och ändringar. I butikens lager finns fraktioner som hämtas och 
töms varje dag av RagnSells medarbetare som finns i huset på halvtid.  

”Hade möjligheten funnits att sortera på samma sätt i den andra butiken så 
hade de självklart gjort så. Lägg den kostnaden för ett riktigt miljörum samt 
personal som kommer och hämtar avfallet på hyran. Resurser finns dock 
inte att åka själv och sortera avfallet på en återvinningscentral”.  

En butiksägare till en butik i Modehuset samt butik i centrala Kalmar 

En enkät genomfördes för att undersöka Klädbutikers hantering av avfall. Se 
Bilaga 2. 
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Innovativ workshop med nya lösningar genom samverkan 

KSRR Kalmarsundsregionens renhållare – ett kommunalförbund bestående 
av 5 kommuner i samverkan, vill ligga steget före när det gäller att hitta 
framtidsorienterade lösningar och effektiv logistik inom avfallshantering. 
Kvarnholmens utmaning är de trånga gatorna, många butiker och boende 
och framförallt möjligheterna till effektiv hantering av avfall. En workshop 
med syftet att ta fram innovativa idéer och lösningar genomfördes med olika 
intressenter inom avfallssektorn och som nu engagerar KSRRs personal att 
undersöka och utveckla idéer vidare. Några av idéerna är Stortorget med 
underjordiska kärl, kärl i vattnet, doggiebags i restauranger, burksamlare på 
lyktstolpar. Ett resultat är samverkan med containerbolag för att få till det 
effektiva omhändertagandet av avfall t ex i vatten.  

 

Lokal och personal gav mer återanvändning 

Sedan 2007 är det kommunala bolaget Möjligheternas Hus AB en attraktiv 
återvinningscentral, secondhandförsäljning, arbetsmarknadscentrum och 
mycket mer i Emmaboda. Möjligheternas Hus har med sitt centrala läge 
blivit en naturlig plats för kommunens medborgare att återvinna och 
samtidigt bidra till återbruk av material och ting. Idén är också att bidra till 
social hållbarhet för de som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Här 
får de möjlighet att arbeta i secondhandbutiken, verkstäderna, återvinningen 
eller i den närliggande pallfabriken. Här rör sig runt 30 anställda och 
ungefär lika många som kommer ut på arbetsmarknaden. 

 

 
 

 
 

Figur 25. Möjligheternas Hus Emmaboda. Inlämnade möbler som inväntar inspektion, lagning 
och en eventuell försäljning i secondhandbutiken. 

 

Framgångsfaktorer 
Under projektets första år har ett antal besök genomförts i tillverkande 
företag, hos avfallshanterare och företag som upparbetar avfall till 
återanvändning i produktion. Alla har gärna berättat om sitt engagemang för 
ökad resursåtervinning. Intresset för att ta del av kunskapsbasens resultat är 
stort. Vikten av lättförståelig information med ekonomiska fördelar (cirkulär 
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ekonomi) i kunskapsbasen stärker framgångsfaktorerna till fördel för 
företagens hållbarhetsarbete och redovisning. Ökad information om 
möjligheter och erfarenheter hos ”andra” är även önskad. 

Kunskap 

Projektet har genom sina partners ett intressant nätverk där akademi och 
näringsliv samt samhälle involveras i projektets kunskapsbas. Intresset i 
industrin för att hitta t ex alternativa bränslemetoder och råvaror ökar, vilket 
gör att företag oftare söker kunskap inom akademin, vill lära känna hur 
andra arbetar, utbyta erfarenheter och ta del av ny kunskap inom området. 
Projektets kunskapsbas och kontakter är informativ, konkret och därmed 
intressant.  

Återvinningsföretaget RagnSells framgångsrika satsning på avfallskemister 
har stärkt kunskapen och möjligheterna till de ökade kraven och lösningarna 
inom resurshantering hos kunderna. Företaget önskar anställa fler 
avfallskemister och hoppas på en ökad satsning av utbildningen. 

Ledarskap och engagemang 

De besökta företagen och organisationerna visade tydligt på vikten av att 
ledningen och ledarskapet har en viktig roll i att få med medarbetare i 
återvinningsarbetet. Hos företagen framkom tydligt att ett aktivt 
hållbarhetsarbete och tydliga policys visar på ett positiv resultat. Mycket 
handlar om kunskap och information om produktens material, 
återvinningens möjligheter och hela den värdekedja som uppstår för att nå 
resultat som ger både materiell och ekonomisk vinning.  

Framgångsfaktor är ofta den enskilda medarbetarens engagemang samtidigt 
som företagets ledarskap måste vara tillåtande, motiverande och ge utrymme 
för nya idéer. För medarbetaren är det tydligt inom industrin att hitta rätt 
metod och lösning i sortering, hantering, logistik och att se möjligheter i att 
återföra t ex restmaterial tillbaka i företagets produktion.  

Cirkulär ekonomisk vinning 

Hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa på arbetet med avfallshantering. 
Projektets arbete med kunskapsbank och metoder för att motivera till ökad 
matchning mellan företag ska leda till att även företag som trycker på att 
återvinning inte ligger inom kärnverksamheten ska upptäcka ekonomisk 
vinning både för företag och samhälle. Ett mycket bra exempel är Xylem 
som upptäckte vinsten av att inte ha för många deponikärl, vilket i stället 
ledde till ökad återvinning av material som i sin tur har kunnat säljas.  

En framgångsfaktor i det fortsatta projektet är att plocka fram företags 
lyckade resultat där resursåtervinning och ekonomiska vinster tydliggörs. 
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Erfarenhetsutbyten 

Erfarenhetsutbyten och workshops har redan visat att information och 
erfarenheter om hur andra arbetar med frågan ger nya tankar och idéer. 
Intresse finns i företagen att träffas och utbyta erfarenheter, även med olika 
aktörer inom återvinningsbranschen.  

Projektet genomförde en workshop med fastighetsägare i Kalmar där 
information och diskussion ledde till att ett initiativ inletts mellan 
fastighetsägare och avfallshanterare för att nå både bättre logistik och 
hantering. 

Företagen är idag oftast välorganiserade med inköp av återvinningstjänster. 
Genom ökad samverkan mellan företag och ökad kunskap om det egna 
avfallets väg kan medvetenheten om smartare resursanvändning stärkas. 
Kunskapsbankens resultat ska underlätta för företag att internt förmedla 
faktakunskap och erfarenheter som projektet tagit del av. 

Samverkan 

Samverkan mellan olika branscher och aktörer i aktiviteter och workshops 
har visat sig framgångsrikt och utvecklande för att hitta nya lösningar och 
framförallt nya samarbetspartners. En styrka är stödet från en koordinerande 
aktör. En koordinatör är bl a en effektiv förmedlare av kontakter mellan 
parter för att underlätta kunskapsöverföring och lösningar. Ett gott exempel 
är kontaktskapandet mellan ett hotell och renhållare som initierade hotellets 
arbete med hantering av avfall på ett smartare sätt. 

Avfallshantering och logistik i stadscentrum och handelscenter är områden 
som kräver förnyelse. En tydlig framgångsfaktor, när det gäller 
nybyggnation och renovering, är inplanering av återvinningskoncept i 
konstruktion/bygge samt checklista till aktör som är i behov av 
avfallshantering. Samverkan mellan hyresvärd, hyresgäst och 
avfallshanterare blir tydlig. 

Nytänkande 

Vikten av att våga och genomföra aktiviteter, som bygger på innovativa och 
nyskapande arbetssätt och metoder, har visat sig framgångsrikt. Att ta in 
personer utifrån in i företags arbetsprocesser är mindre vanligt, men visar 
sig ge nya infallsvinklar. Ett exempel på att titta utanför befintligt system 
har genomförts av kommunalförbundet Kalmarsundsregionens renhållare 
som genom en innovativ workshop fick nya impulser och nytänkande idéer 
samtidigt som medverkande t ex kärltillverkare och sopbilstillverkare såg 
nya utvecklingsmöjligheter. Genom att företagen öppnar upp sig för 
varandra och tar sig tiden att spåna tillsammans utvecklas nya lösningar. 
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Nästa steg att verkställa kräver fler parter och resurser, vilka gemensamt 
även kan diskuteras fram och lösas.  

Några relevanta slogans från Stena Metall: 

”Bara en sak är viktigare än att vinna. Återvinna” 

”Avfall är det som är kvar när fantasin tar slut” 

Arbete år 2 - Matchning företag 
Huvudsyftet med arbetet år 2 är att matcha företag, d.v.s. att ett företags 
avfall kan bli en resurs för ett annat företag. Vi kommer att arbeta i nära 
samarbete med omvärlden bl.a. via tre workshops där den första går ut på att 
presentera kunskapsläget om avfallsflöden i Småland, den andra inriktas 
mot avfallshantering, logistik och ekonomi och slutligen den tredje kommer 
att fokusera olika sätt att matcha företag. 

För att möjliggöra matchning och den detaljkunskap om företagen som 
behövs, kommer ett antal examensarbetare att arbeta nära aktuell 
verksamhet. 

Arbetet år 2 kommer även att inriktas mot slam, med syftet att öka 
användningen av denna restprodukt. 

Värdekedja – cirkulärt kretslopp 

Kretslopp, livscykel, återvinning, återbruk, avfall som smart resurs är några 
exempel på aktiviteter som beskriver olika delar i den cirkulära ekonomin 
och den gröna värdekedjan. Cirkulär ekonomi kräver nya tankesätt, d.v.s. att 
vi ser avfall och restprodukter som smarta resurser.  

Värdekedjan beskrivs enligt näringsdepartementet7: 

”Termen syftar till bättre och effektivare resursanvändning inom produktion 
genom bättre avfallshantering, avfallsminskning, omvandling av eget och 
andras avfall, till nya produktermaterial och tjänster. En grönare värdekedja 
– i likhet med kretsloppsekonomi – innebär att produkters mervärde hålls 
kvar så länge som möjligt och att avfallsgenerering undviks. Resurser som 
är inneslutna i produkter används på nytt när produkten når slutet på sin 
livscykel, vilket medför ytterligare värde.” 
 

                                                
7 Regeringskansliets Faktapromemoria 2013/14: FPM105, Grön handlingsplan för 
små och medelstora företag, Näringsdepartementet 2014-08-18, 
dokumentbeteckning KOM(2014() 440 
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I examensarbetet8 lyfts effektiviteten och den cirkulära ekonomiska 
vinningen tydligt fram genom fokusering på den gröna värdekedjan.  

Den gröna värdekedjan utvecklar en aktiv relation mellan leverantör och 
kund till att se produktens livscykel, dvs att nå att den förbrukade 
produktens material återförs till produktion. Ett naturligt resultat blir ett 
cirkulärt kretslopp där material, energi, hanteringskostnader mm minimeras 
och även möjligheterna att sälja avfall till återvinningsindustrin och därmed 
skapa nya råmaterial och produkter. Genom värdekedjor skapas nätverk som 
tydligt visar på resultat för ett cirkulärt ekonomiskt kretslopp. En cirkulär 
ekonomi är initierad. 

 

 
Figur 26. De viktigaste faserna i en kretsloppssamhällesmodell ”Mot ett kretsloppssamhälle: 
Program för ett avfallsfritt Europa”.  Europakommissionen: com(2014)0398_sv.pdf  

 

                                                
8 Bengtsson, T, Eklöf, T, Gustavsson, C. 2015 Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet: 
Gårdagens rester - morgondagens tillgångar: En uppsats om cirkulär ekonomi 
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Lagar och Regler 
Det finns ett omfattande regelverk kring vad som är ett avfall, ansvar för de 
som genererar avfall och tar hand om avfall. Det kan krävas tillstånd för att 
behandla avfall, t.ex. att återvinna avfall. 

I avfallsdirektivet, som Sverige införde år 2011, lyfter man fram 
avfallshierarkin som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på 
avfallsområdet, se Figur 1. 

Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra 
hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand 
energiutvinna och i sista hand deponera. Ordningen gäller under 
förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. 

I det nya avfallsdirektivet finns uttryckliga krav på medlemsstaterna att 
främja återanvändning och materialåtervinning. 

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av 
med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam 
för EU (avfallsdirektiv 2008/98/EG). Ekonomiskt värde, användning eller 
återanvändning spelar inte någon självständig roll för om något definieras 
som avfall eller inte. Grundläggande bestämmelser om avfall finns i: 
Miljöbalken (1998:808) 15 kap och Avfallsförordningen (2011:927).9  

När en vara eller en produkt tillverkas bildas ofta restprodukter. Ett exempel 
är sågspån vid sågverk. Bedömningen av om restprodukterna ska anses vara 
avfall eller biprodukt har alltid haft stor betydelse. Om något är en biprodukt 
eller avfall påverkar bland annat om det omfattas av vissa tillståndsplikter 
och anmälningsplikter. Vad som är att betrakta som en biprodukt regleras i 
första paragrafen i miljöbalkens 15 kapitel. 

Att behandla avfall kan ses som miljöfarlig verksamhet och kräver då 
tillstånd enligt Miljöbalken 6§. Miljöprövningsförordningen §29 reglerar 
vilken avfallshantering som kräver anmälan respektive tillstånd. Det finns 
olika regler för farligt respektive icke farligt avfall och för olika 
behandlingstyper (t.ex. deponering, förbränning, återvinning). Det är viktigt 
att se till att anläggningen har det tillstånd som eventuellt krävs för att 
behandla avfall. För behandling av bygg- och rivningsavfall gäller speciella 
regler. 

                                                
9 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Begrepp-och-definitioner-/  
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Vissa förpackningar har särskilda regler enligt Producentansvars-
förordningen (2014:1073). För dessa gäller att inte vem som helst kan samla 
in dessa förpackningar och återvinna dem, det ställs speciella krav. Ett krav 
är t.ex. att insamling som kräver tillstånd ska vara rikstäckande (§38). I 
korthet innebär det att inte vem som helst kan ta hand om förpackningar 
som ingår i producentansvarsförordningen. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en hel del regelverk 
kring avfall och återvinning och att det ofta krävs tillstånd. Här är det viktigt 
att kontakta kommunen för att få vägledning om gällande regler om man 
som företag skulle vilja ta hand om och behandla ett annat företags avfall 
och använda det som en resurs i det egna företaget. 
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Bilaga 1 Detaljer om avfallsdata 
Uppkommet avfall 
Avfallsdata över Småland baseras på data från den nationella databasen över 
avfallsdata, men den har kompletterats och anpassats på olika sätt. I den 
nationella undersökningen används i första hand används miljörapporter 
som datakälla, följt av branschdata som redan finns framtagen, för att 
minska uppgiftslämnarbördan för företagen. Tillståndspliktiga företag måste 
lämna en miljörapport. I andra hand används enkäter till företagen. Man 
använder inte data från alla miljörapporter eller skickar enkäter till alla 
företag, det skulle bli för arbetskrävande och därmed för kostsamt, istället 
görs ett urval.  

Det ingår inga företag med färre än tio anställda i enkätsvaren i den 
nationella undersökningen. Det är en EU rekommendation att inte skicka 
enkäter till dessa mindre företag, för att minska uppgiftslämnarbördan. I den 
nationella undersökningen görs därför en så kallad uppräkning för att få 
total mängd i Sverige. För mer information, se Kvalitetsrapporten för 
nationell avfallsstatistik10 

När det gäller uppkommet avfall i Småland har data hämtas från de 
branscher som ingick i den nationella undersökningen avseende år 2012. 
Data kommer från miljörapporter från tillståndspliktiga företag, enkätsvar 
från företag samt data från branschorganisationer. Data har i de flesta fall 
inte räknats upp för att få en total mängd utan baseras på de företag som är 
tillståndspliktiga, detta ger en underskattning av total mängd. 

Tabell 2 visar vilka branscher som ingår när det gäller uppkommet avfall i 
Småland och mer information finns under tabellen. Som tabellen visar ingår 
uppgifter från företag i de flesta branscher. Det saknas data för vissa 
branscher, men de har mycket små mängder avfall i den nationella 
undersökningen, mindre än en procent eller en procent. Det finns dock en 
bransch ”Maskiner” som har 5 procent av mängden i den nationella 
undersökningen som inte ingår, det innebär att mängderna uppkommet 
avfall från denna bransch i Småland kan bli något underskattade. Likaså 
ingår inte alla avfallsslag i branschen ”Tjänste” och inte alla 
tillståndspliktiga företag i Stål och metall. 

                                                
10 http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-
miljon/mark/avfall/kvalitetsdoku_2012.pdf 
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Tabell 2. Branscher som ingår och inte ingår i data över uppkommet avfall i data över Småland 2012. 
Andelen representerar de avfallsslag som ingår i detta projekt (se Tabell 3), annat mineralavfall från 
gruvsektorn har också exkluderats. Avrundade värden.  

Bransch	   Ingår	   Branschkod	  
(SNI)	  

Andel	  
nationellt	  

Jordbruk,	  skogsbruk,	  
jakt	  och	  fiske	  

Nej	   01-‐03	   <1%	  

Industri	  -‐	  Utvinning	   Nej	  (saknas	  i	  Småland)	   05-‐09	   <1%	  

Livsmedel	   Ja	  (alla	  tillståndspliktiga)	   10-‐12	   6%	  

Textil	   Ja	  (tillståndspliktiga)	   13-‐15	   <1%	  

Trä	   Nej	   16	   <1%	  

Massa	  och	  Papper	   Ja	  (alla	  tillståndspliktiga)	   17-‐18	   9%	  

Raffinaderier	  och	  
liknande	  

Ja	  (alla	  tillståndspliktiga)	   19	   <1%	  

Kemi,	  plast	   Nej	   20-‐22	   1%	  

Miner.prod	   Nej	   23	   1%	  

Metall	  och	  metallvaror	   Ja	  (se	  nedan)	   24-‐25	   8%	  

Maskiner	   Nej	   26-‐30	   5%	  

Möbler	  och	  Annan	  
industri	  

Möbler	  (31)	  
Ja	  (alla	  tillståndspliktiga)	  
Annan	  industri	  (32-‐33)	  Nej	  

31-‐33	   <1%	  

Energi	   Förbränningsanläggningar	  Ja	  
Energi	  (elnätsföretag,	  
elhandelsföretag,	  gasförsörjning,	  
kärnkraftverk,	  vattenkraftverk,	  
vindkraftverk)	  
Nej	  (mycket	  små	  mängder)	  

	   9%	  

Avloppsreningsverk,	  
Vattenförsörjning,	  
Sanering	  (36,	  37,	  39)	  

Avloppsreningsverk	  (36),	  
Vattenförsörjning,	  Sanering	  (37,	  
39)	  
Nej	  (små	  mängder)	  

36,	  37,	  39	   <1%	  

Avfallshantering,	  
Återvinning	  

Ja	  (alla	  tillståndspliktiga)	  
	  
Bilskrotar	  (38.311)	  Nej	  

38	   19%	  

Bygg	   Ja	  	   41-‐43	   7%	  

Partihandel	  avfall	  och	  
skrot	  

Ja	  (alla	  tillståndspliktiga)	   46.77	   8%	  

Tjänste	   Ja	   45-‐99	   4%	  

Hushållssektorn	   Ja	  (examensarbete)	   	   21%	  
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Utvinning, 05-09. Täkter ingår i 05-09 men har försumbara mängder avfall 
nationellt. De ingår därför inte i den nationella undersökningen och därmed 
finns inga data att hämta för Småland. 

Stål och metall, 24-25. Alla större ingår. I SNI 24 täcks hela branschen, 
antingen med ursprungsdata från miljörapporter eller som uppräknad mängd 
med stöd av antal anställda. I SNI 25 finns många mindre anläggningar (< 
20 anställda) men dessa ingick inte i urvalet till den nationella 
enkätundersökningen. Det betyder att det inte finns några avfallsuppgifter 
att räkna upp med för de mindre anläggningarna. Det innebär att för SNI 25 
ingår endast data för anläggningar med minst 20 anställda. Det innebär i sin 
tur att mängderna kan bli något underskattade.  

Möbler, 31. Här fanns inga nationella data att använda för 2012. Därför har 
fem miljörapporters avfallsdata används. Dessa fem företag var de som var 
tillståndspliktiga och därmed fanns miljörapporter för dessa. 

Bygg, 41-43. Data är framtaget utifrån nationella avfallsdata. Därefter har 
statistik från SCB över antal ”Rumsenheter i färdigställda lägenheter i 
nybyggda hus efter region, år och hustyp” nationellt och i Småland använts 
för att uppskatta uppkommet avfall. Smålands andel var 5,5 procent av antal 
rumsenheter totalt. Det antogs att avfallets sammansättning och mängd var 
proportionell mot antal rumsenheter nationellt. 

Tjänste, 45-99. Detta är en bransch som är svår att skatta nationellt. De 
avfallsslagen med mer betydande mängder ingår; matavfall och liknande, 
bygg och rivningsavfall hushållsavfall, träavfall, papper och kartong, 
blandat avfall och vegetabiliskt avfall. 

För matavfall och liknande, hushållsavfall och blandat avfall har mängden 
skattats proportionellt mot befolkningen. För blandat bygg och 
rivningsavfall är det framförallt gatusand och där har vi använt andel 
bebyggd yta i Småland som är 12 procent enligt SCB  
(Bebyggd yta: markanvändning_MI0308AA_150319). Samma faktor har 
använts även för träavfall och vegetabiliskt avfall. För papper och kartong 
har andel anställda i kontorsarbete nationellt och andel i Småland använts 
enligt SCB. 

Bilskrotar, 38.311. Små mängder icke farligt avfall i denna bransch. 
Avfallet tas omhand av andra behandlingsanläggningar och endast det 
slutgiltiga behandlingen ingår i detta projekt, annars blir det dubbelräkning. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de flesta branscher som är 
betydande nationellt ingår i uppkommet avfall över Småland. En bransch 
som är liten nationellt men viktig i Småland är möbler (31), därför har extra 
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arbete lagts ner för att få fram data från denna bransch och flera 
miljörapporter har lästs. Totalt sett borde det dock bli en underskattning av 
uppkommet avfall eftersom några mindre betydande branscher saknas och 
några avfallsslag i vissa branscher ingår inte. Och det är också så att endast 
tillståndspliktiga verksamheter ingår i dataunderlaget, det bör också ge en 
underskattning, även om de flesta verksamheter med mer betydande 
mängder avfall är tillståndspliktiga. 

Behandlat avfall 
Förbehandlade mängder avfall är det god täckning på data i den nationella 
databasen. Alla större behandlingsanläggningar (så kallade A- och B-
anläggningar) för avfall är tillståndspliktiga och är därmed skyldiga att 
lämna en miljörapport. 

En behandlingsanläggning kan vara en förbränningsanläggning, en 
sorteringsanläggning, en rötningsanläggning. Men det kan också vara en 
industri som tar emot avfall, för att t.ex. användas som bränsle i deras 
process. En återvinningsanläggning som tar emot t.ex. utsorterad plast ingår 
också bland behandlingsanläggningar. 

I miljörapporterna finns data över behandlade mängder avfall av olika 
avfallsslag. Dessa data ligger till grund för uppgifterna i databasen. Alla 
uppgifter är kodade med län och då kunde behandlingsanläggningar i de tre 
länen väljas ut. Detta skapade databasen över behandlat avfall i Småland. 
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Avfallsslag som ingår i kunskapsbanken 
Allt avfall har i statistiken en kod och en definition. Kod och definition av 
avfallet styrs av en EU förordning (2150/2002 om avfallsstatistik)11. I 
Bilaga 3 i denna förordning listas avfallskoder och benämning av avfallet. 
Dessa koder finns i olika hierarkier och detaljnivåer. Den internationella 
avfallsstatistiken styrs vidare av en manual12 hur EU:s medlemsländer ska 
rapportera avfallsstatistik där man slår ihop vissa avfallsslag i olika grupper. 
Dessa grupperingar styr vilka data som tas fram och redovisas, den 
detaljnivå som krävs i rapporteringen är ofta den detaljnivå som finns i 
grunddata. Dessa grupper har ibland fått olika namn och därför är det ofta 
bra att använda koder för att göra det helt tydligt vad som avses, koder är 
dock inte lämpliga för kommunikation till målgrupperna i detta projekt. 

Inom projektet är det fokus på icke-farligt avfall eftersom projektet har som 
mål att öka återvinningen av material. Det är ofta inte önskvärt att cirkulera 
det farliga avfallet. Nationellt deponeras störst andel av det farliga avfallet, 
cirka 41 procent. Därefter följer ”Annan återvinning”. Här är det de farliga 
avfallsslagen jord, kasserad utrustning (exkl. kasserade fordon, batterier och 
ackumulatorer), batterier och ackumulatorer, och mineralavfall från bygg 
och rivning som dominerar. Totalt förbränns 16 procent av det farliga 
avfallet nationellt (Naturvårdsverket, 2014). 

Projektet har därför valt att fokusera på icke-farligt avfall. Vissa icke-farliga 
avfall ingår inte heller, se Tabell 2. Formellt är slam ett avfallsslag inom 
statistiken. Data över slam kommer i rapporten för år 2.  

När det gäller spillning och urin från djur samt naturgödsel (som båda inte 
ingår) så rötas eller komposteras allt redan idag i Småland, här finns därmed 
ingen potential att öka detta ytterligare. Jordmassor (som inte ingår) är inte 
heller fokus i detta projekt. Idag i Småland så sorteras ungefär hälften vid 
sorteringsanläggningar. Resten (ungefär hälften) går till deponering, 
deponitäckning eller används som konstruktionsmaterial. När det gäller 
avloppsslam från industrier (som inte ingår) så används de idag för 
deponitäckning. 

Projektet har bedömt att dessa avfallsslag är i dagsläget mindre intressanta 
när det gäller att göra avfallshanteringen i Småland mer cirkulär. 
                                                
11 EC 2150/2002 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R2150&rid=2 
12 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5926045/KS-RA-13-015-
EN.PDF/055ad62c-347b-4315-9faa-0a1ebcb1313e?version=1.0 Se Annex II för 
detaljer om redovisning av avfallsdata 
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Tabell 3 Avfallsslag icke-farligt avfall som används i statistiken, och om de ingår eller inte i 
denna kartläggning, x=ingår, - = ingår inte. 

Avfallsslag	   EWC-‐Stat-‐kod	   Ingår	  

Surt,	  alkaliskt	  eller	  salthaltigt	  avfall	   01.2	   X	  

Oljeavfall	   01.3	   X	  

Kemiska	  rester	   01.4,	  02,	  03.1	   X	  

Avloppsslam	  från	  industrier:	  torrvikt	   03.2	   	  -‐	  

Slam	  och	  vätskor	  från	  avfallshantering	   03.3	   -‐	  

Sjukvårdsavfall	  och	  biologiskt	  avfall	   05	   X	  

Metallavfall	  ferromagnetiskt	   06.1	   X	  

Metallavfall	  icke	  ferromagnetiskt	   06.2	   X	  

Blandade	  metaller	   06.3	   X	  

Glasavfall	   07.1	   X	  

Pappers-‐	  och	  pappavfall	   07.2	   X	  

Gummiavfall	   07.3	   X	  

Plastavfall	   07.4	   X	  

Träavfall	   07.5	   X	  

Textilavfall	   07.6	   X	  

Kasserad	  utrustning	  (exkl.	  kasserade	  fordon,	  
batterier	  och	  ackumulatorer)	   08	  (excl.	  08.1,	  08.41)	   X	  

Uttjänta	  fordon*	   08.1	   -‐	  

Batterier	  och	  ackumulatorer	   08.41	   X	  

Animaliskt	  och	  blandat	  matavfall	   09.1	   X	  

Vegetabiliskt	  avfall	   09.2	   X	  

Anim.	  faeces,	  animalisk	  urin	  och	  gödsel	   09.3	   -‐	  

Hushållsavfall	  och	  liknande	  avfall	   10.1	   X	  

Blandade	  och	  ej	  differentierade	  material	   10.2	   X	  

Sorteringsrester	   10.3	   X	  

Vanligt	  slam	  torrvikt	  **	   11	   -‐	  

Mineralavfall	  från	  bygg	  och	  rivning	   12.1	   X	  

Annat	  mineralavfall	   12.2,	  12.3,	  12.5	   X	  

Avfall	  från	  förbränning	   12.4	   X	  

Jord	   12.6	   -‐	  

Muddermassor	   12.7	   -‐	  

Mineralavfall	  från	  avfallshantering	   12.8,	  13	   X	  

_* finns endast som farligt avfall i Sverige och ingår därmed inte ** Kommer ingå under år 2.  
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Benämningar av avfallsslag i rapporten 
Flera avfallsslag har benämningar i den officiella statistiken är svåra att 
förstå. För att underlätta i kommunikationen har därför projektet valt att 
benämna avfallen något annorlunda samt att slå ihop vissa avfallsslag, se 
Tabell 4. 
Tabell 4. EWC kod, Definition och Benämning i rapporten för de avfallsslag som ingår i 
arbetet. Är raden tom betyder det att avfallet inte uppkommer enligt statistiken. 

EWC	  kod	   Benämning	  i	  den	  officiella	  statistiken	   Benämning	  i	  rapporten	  

01.2	   Surt,	  alkaliskt	  eller	  salthaltigt	  avfall	   Kemiskt	  avfall	  

01.3	   Oljeavfall*	   Kemiskt	  avfall	  

01.4,	  02,	  03.1	   Kemiska	  rester	   Kemiskt	  avfall	  

05	   Sjukvårdsavfall	  och	  biologiskt	  avfall	   	  

06.1	   Metallavfall	  (järn)	   Metallavfall	  

06.2	   Metallavfall	  (andra	  metaller	  än	  järn)	   Metallavfall	  

06.3	  
Metallavfall	  (blandat	  järn	  och	  andra	  
metaller	  än	  järn)	   Metallavfall	  

07.1	   Glasavfall	   Glasavfall	  

07.2	   Pappers-‐	  och	  pappavfall	   Papper	  och	  kartong	  

07.4	   Plastavfall	   Plastavfall	  

07.5	   Träavfall	   Träavfall	  

07.6	   Textilavfall	   Textilavfall	  

08	  (excl	  08.1,	  
08.41)	  

Kasserad	  utrustning	  (exkl.	  kasserade	  fordon,	  
batterier	  och	  ackumulatorer)	   Kasserad	  utrustning	  

08.41	   Batterier	  och	  ackumulatorer*	   Kemiskt	  avfall	  

09.1	   Animaliskt	  och	  blandat	  avfall	   Matavfall	  och	  liknande	  

09.2	   Vegetabiliskt	  avfall	   Vegetabiliskt	  avfall	  

10.1	   Hushållsavfall	  och	  liknande	  avfall	   Hushållsavfall	  

10.2	   Blandade	  och	  ej	  differentierade	  material	   Blandat	  material	  

10.3	   Sorteringsrester	   Sorteringsrester	  

12.1	   Mineraliskt	  bygg-‐	  och	  rivningsavfall	  
Blandat	  bygg	  och	  
rivningsavfall	  	  

12.4	   Avfall	  från	  förbränning	   Askor	  och	  slagg	  

12.2,	  12.3,	  
12.5	   Annat	  mineralavfall	   Mineralavfall	  

12.8,	  13	  	  
Mineralavfall	  från	  avfallsbehandling	  och	  
stabiliserat	  avfall	   Askor	  och	  slagg	  
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_* mycket små mängder uppkommer  

Exempellista avfallsslag 
Trots populärbenämning som finns i Tabell 4 kan det ändå vara svårt att 
förstå vad som ingår i respektive avfallsslag. Därför har projektet tagit fram 
en lista på exempel på olika avfallsslag som kan ingå. Data baseras 
avfallsstatistikförordningen (2150/2002 EC)13.  

 
Tabell 5 Avfallsslag icke-farligt avfall som används i statistiken, EWC kod och exempel på vad 
det kan vara enligt EU förordningen om avfallsstatistik (2150/2002). 

Avfallsslag	  
EWC-‐Stat-‐
kod	   Exempel	  på	  vad	  det	  kan	  vara	  

Surt,	  alkaliskt	  eller	  
salthaltigt	  avfall	   01.2	  

	  Oljeavfall	   01.3	   	  

Kemiskt	  avfall	   01.4,	  02,	  03.1	  
Förbrukade	  kemiska	  katalysatorer,	  oanvända	  
mediciner,	  färg,	  lack,	  lim	  

Avloppsslam	  från	  
industrier:	  torrvikt	   03.2	   Slam,	  lakvatten	  från	  deponier	  

Sjukvårdsavfall	  och	  
biologiskt	  avfall	   05	   Kroppsdelar	  och	  organ,	  och	  blodpreparat	  

Metallavfall	  
ferromagnetiskt	   06.1	  

Kasserade	  formar,	  fil	  och	  svarsspån,	  järn	  från	  
bottenaska	  

Metallavfall	  icke	  
ferromagnetiskt	   06.2	   Aluminium,	  koppar,	  brons,	  mässing,	  bly,	  zink,	  tenn	  

Blandade	  metaller	   06.3	  
Blandade	  metallförpackningar,	  annat	  blandat	  
skrot	  

Glasavfall	   07.1	   Förpackningar	  och	  annat	  glasavfall	  

Pappers-‐	  och	  
pappavfall	   07.2	  

Förpackningar	  av	  papper	  och	  papp,	  annat	  papper	  
och	  pappavfall	  

Gummiavfall	   07.3	   Kasserade	  däck,	  annat	  gummiavfall	  

Plastavfall	   07.4	   Förpackningsavfall	  av	  plast,	  annat	  plastavfall	  

Träavfall	   07.5	  

Förpackningsavfall	  av	  trä,	  sågspån,	  spill,	  timmer,	  
förstörda	  spånskivor	  eller	  förstört	  fanér,	  bark	  och	  
korkavfall	  

Textilavfall	   07.6	  
Begagnade	  kläder,	  textilfiber,	  torkdukar,	  
skyddskläder	  

                                                
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R2150&from=en Bilaga III 
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Kasserad	  
utrustning	  (exkl.	  
kasserade	  fordon,	  
batterier	  och	  
ackumulatorer)	  

08	  (excl.	  08.1,	  
08.41)	  

Kasserad	  större	  och	  mindre	  hushållsutrustning,	  
engångskameror,	  kretskort	  

Uttjänta	  fordon	   08.1	  

	  Batterier	  och	  
ackumulatorer	   08.41	  

	  
Animaliskt	  och	  
blandat	  matavfall	   09.1	  

Animaliska	  vävnadsdelar,	  fett,	  vax,	  material	  som	  
är	  olämpliga	  för	  konsumtion	  eller	  beredning,	  slam	  
från	  avloppsbehandling	  vid	  produktionsstället	  

Vegetabiliskt	  avfall	   09.2	   Skogsbruksavfall,	  komposterbart	  avfall	  

Hushållsavfall	  och	  
liknande	  avfall	   10.1	  

Blandat	  hushållsavfall,	  avfall	  från	  gaturenhållning,	  
avfall	  från	  torghandel	  

Blandade	  och	  ej	  
differentierade	  
material	   10.2	  

Blandat	  förpackningsavfall,	  oorganiska	  och	  
organiska	  produktserier	  som	  inte	  uppfyller	  ställda	  
krav,	  använd	  blästringssand,	  förband,	  
gipsbandage,	  linne,	  engångskläder,	  blöjor,	  
svetsavfall	  

Sorteringsrester	   10.3	  

Avfall	  från	  fordonsfragmentering,	  kasserat	  avfall	  
från	  pappers-‐	  och	  pappåtervinning,	  avfall	  från	  
fragmentering,	  icke-‐komposterad	  fraktion	  av	  
hushållsavfall	  och	  liknande	  avfall,	  icke-‐
komposterad	  fraktion	  av	  animaliskt	  och	  blandat	  
avfall,	  kompost	  som	  inte	  uppfyller	  ställda	  krav,	  
annat	  avfall,	  rens	  

Mineralavfall	  från	  
bygg	  och	  rivning	   12.1	  

Övrigt	  bygg	  och	  rivningsavfall	  (betong,	  tegel	  och	  
gipsavfall),	  avfall	  från	  kolväteinnehållande	  
vägbeläggningsmaterial,	  blandat	  bygg	  och	  
rivningsavfall	  

Annat	  
mineralavfall	  

12.2,	  12.3,	  
12.5	  

Asbestavfall	  (icke-‐farligt),	  slam	  som	  innehåller	  
keramiska	  material,	  jord	  och	  sten,	  kasserat	  grus	  
och	  krossat	  bergartsmaterial,	  kasserad	  sand	  och	  
lera,	  klinker	  och	  keramik,	  avfall	  från	  
spritdestillation	  

Avfall	  från	  
förbränning	   12.4	  

Stoft,	  slam	  och	  annat	  fast	  avfall	  från	  rökgasrening;	  
slagg	  och	  aska	  från	  förbränning	  

Mineralavfall	  från	  
avfallshantering	   12.8,	  13	   Stelnat	  eller	  stabiliserat	  avfall,	  förglasat	  avfall	  
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Bilaga 2 
Studiebesök, aktiviteter 
Resurshanterare  

• Stena recycling: www.stenarecycling.se, 23 okt 2014  
• RagnSells: www.ragnsells.se, 15 jan 2015 
• Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR: www.ksrr.se, 14 jan 2015 

Vidareförädlare 

• Swerec: www.swerec.se, 20 nov 2014 
• Svensk Däckåtervinning, www.svdab.se aug 2015 

Återvinner eget  

• Xylem Inc.: www.xyleminc.com, 14 jan 2015  

Alternativa lösningar i samverkan 

• Cementa Degerhamn: www.cementa.se, 23 okt 2014 

Företag som har behov av resurser 

• Saft: www.saftbatteries.com, 15 jan 2015 

Företagsbesök 

• Plåt och Spiralteknik: www.pst.se 
• OP Kuvert AB: www.intermail.com 
• Scandic Hotell Kalmar/Växjö: www.scandic.se  
• Fastighetsägarna, branschorganisation: www.fastighetsagarna.se  

 

Informationsaktiviteter 

• Samverkan med Fastighetsägarna: 20-tal fastighetsägare i Kalmar 
deltog i informationsmorgon den 28 maj 2015. 

• Intervjuer och enkät till butiker inom klädeshandel: 25 butiker i 
Kalmar, Växjö, Kosta, Jönköping. Genomfördes under senhöst -14 
och i början av 2015. 
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Enkäter 
Handel – mode 

Projektet har besökt 25 butiker, gallerior och köpcentrum i Småland. Syftet 
med besöken var att få en inblick i hur man sorterar sitt avfall och om det 
finns en medvetenhet hos personalen i hur avfall hanteras och återvinns. 

Frågor som ställdes vid besöken var: Sorterar man avfallet i olika fraktioner, 
använder man avfall som råvara i produktionen, om ja, vilket avfallsslag? 

Finns behovet av att använda andra avfallsslag som råvaror i produktionen? 
Eftersom butikerna inte själva har någon produktion så kunde de inte ta 
ställning till denna fråga. 

Diagrammet nedan visar hur man har svarat på olika frågor. 

 
Figur 27. Fråga ur enkät: Sorterar ert företag avfall i någon av dessa fraktioner?  22 butiker svarade 
på frågan. Blå stapel är JA, röd stapel är NEJ. 

 

Resultat av frågan visar tydligt på att papp, kartong och kontorspapper samt 
metall och glas är inarbetat i vardagen att sortera. På följdfrågan om 
metallerna sorteras ytterligare detaljerade fraktioner med rostfritt, koppar 
osv så svarade alla som fick frågan nej. All metall sorteras som metallskrot i 
en och samma fraktion.  Plaster och textilier är områden att tydliggöra och 
stärka upp.  

De flesta har ingen åtskillnad på plast, all plast även den bra plasten (vita, 
sträckplasten) slängs i samma fraktion med undantag av Modehuset i 
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Kalmar. De har en separat fraktion i varje butiks lager. Det förekommer 
stora mängder med mjuk plast i textilhandeln, undantag är H&M som inte 
får sina kläder i plastförpackning idag.  

Fraktionen textil: alla har sina rutiner för vad som gäller för de kläder som 
inte kan säljas. Många skickar till olika hjälporganisationer som tex Human 
Bridge, Myrorna etc. 

Flera stora klädkedjor samarbetar med olika organisationer. Insamling av 
kläder från kunder sker i direkt i butiken som skickas till huvud lagret 
tillsammans med kläder från deras egen verksamhet som inte går att sälja.  
Allt material som kan återvinnas återvinns. Dragkedjor, knappar, tyget 
raspas upp till nya trådar som i sin tur vävs till nya tyger. Det lilla som blir 
kvar slängs som brännbart avfall. 
Kläder som är hela och går att använda skickas till hjälporganisationer. 
	  	  

Projektet Cirkulära Småland lämnande in en säck med textilier i en butik i 
Kalmar och det var inga konstigheter. Personalen visste precis hur de skulle 
handskas med det som lämnades in. 

Många butiker klipper dock sönder sina kläder för att sedan slänga dem. 
Detta är instruktioner från leverantören. 

Galgar återanvänds i stort sett hela tiden och flyttas runt mellan butikerna 
där det är brist (gäller hela landet, inte lokalt). Trasiga galgar skickas 
tillbaka till huvudkontoret, men majoriteten av de trasiga galgarna slängs i 
soporna. 

Klädinsamlingens dag 

17 april 2015 genomförde klädkedjan H&M klädinsamlingens dag. De 
uppmuntrar kunderna att lämna in sina gamla kläder till H&M butikerna i 
stället för att slänga dem. Syftet är att göra kunderna medvetna om hur de 
gamla kläderna ska kunna få ett nytt liv. Målet är att samla in fem ton den 
17 april. Alla typer av plagg och textilier oavsett varumärke kan lämnas in. 

Varje år slängs det åtta kilo textilier per person i Sverige14. 95% av de gamla 
plaggen som hamnar i soporna skulle kunna återanvändas.  

                                                
14 ”Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall”. SMED rapport nr 47 år 
2011. www.smed.se  
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Figur 28. Insamlad textil. 

 

Vi hoppas att textilåtervinning ska blir lika naturligt som att panta burkar. 
Då kommer förhoppningsvis vår långsiktiga ambition om att återanvända 
och återvinna alla textilfibrer till nya fibrer bli möjligt i framtiden. 

säger Henrik Lampa, ansvarig för miljöfrågor på H&M:s 
hållbarhetsavdelning 

 

 
Figur 29. Fråga i enkät: Använder ni avfall som råvara i produktionen idag? 20 butiker svarade. 

Först när frågan om återvunnet material i kläderna ställdes så var många 
frågande, främst i de mindre butikerna. Personalen i de större klädkedjorna 
var mycket medvetna om att de säljer kläder med återvunnet material, de 
plaggen är också märkta. Hela kollektioner finns framtagna med återvunnet 
material.  
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Genom enkäten och besöken framkom att det blir alltmer vanligt att sälja 
kläder med återvunnet material i butikerna. Detta gäller främst bomull som 
är en bristvara. Polyester är också ett material som återvinns och 
återanvänds. Petflaskor används t ex till skor.  
 
I de butikerna där man säljer dyrare märkeskläder begär i stort sett alltid 
leverantören tillbaka de kläder som inte kan säljas i butik. De skickas oftast 
vidare för att säljas i någon outletbutik.  
De outletbutiker som projekt Cirkulära Småland har varit i kontakt med 
skänker sedan vidare det som inte går att sälja till organisationer för 
välgörenhet. 
Arbetar man med avfallsfrågor? Är personalen medveten generellt när det 
gäller frågor som avfallshantering/sortering/återvinning osv? 
Medvetenheten och kunskapen om att sortera och återvinna material är 
blandad hos dem som har tillfrågats. Resultatet visar att åldern inte spelar 
någon roll. Det framkom tydligt i dialogerna med butikspersonal att 
fastighetsägaren har ett ansvar och att de ger möjligheten för butiker att 
kunna sortera sitt avfall. Den enskilde butiken har inga resurser att avvara 
personal för att åka iväg till återvinningscentral. 
 
Önskemål från butikspersonal är att man vill få mer kunskap om hur avfall 
hanteras och återvinns. Studiebesök och seminarier vore bra.  

”De får information om hur de skall sortera i butiken. Personalen är oftast 
unga tjejer och gör detta utan att ifrågasätta, men om det är en medvetenhet 
för återvinning eller om de gör det bara för att så är rutinerna. Troligen det 
sista.”  

En butiksägares svar på medvetenheten om varför personalen sorterar avfall. 


