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Abstract 
Waste management is a complex issue, especially in urban areas with shortage of space. 

Kalmar town in Southeast Sweden has a historical city centre, called Kvarnholmen. 

Here waste management faces several challenges, since buildings and streets were 

constructed in times with less waste then today. Waste quantities increases – in opposite 

of EU waste hierarchy, which targets reducing waste, followed by reusing, recycling 

and incineration together with landfilling as last options.       

 

The purpose of this study was to identify challenges and solutions for waste 

management in urban areas with shortage of suitable storage. This was done by 

quantifying collected waste by type collected from Kvarnholmen and qualitative 

interviews with stakeholders. Literature studies and interviews with other Swedish 

municipalities determined ways of improving the situation and discovered practical 

ways of reducing waste. This enabling separating more municipal waste for reuse and 

recycling, increasing the circularly use of waste - according to EU waste hierarchy.  

  

Shortage of space was the main issue. Changing collection system for household waste 

appears to be one key. Underground containers was identified as the most practical 

solution at Kvarnholmen, creating space for more recycling containers. The general 

strategy for other towns facing similar issues, appears to be cooperations between 

stakeholders, working together on solutions.        

     

 

Sammanfattning 
Avfallshantering är en komplicerad uppgift, särskilt i städer där lämpliga utrymmen 

saknas. Staden Kalmar i sydöstra Sverige har en historiskt stadskärna som heter 

Kvarnholmen. Här finns flera utmaningar med avfallshanteringen, eftersom byggnader 

och gatunätet konstruerats i en tid med mindre avfall än idag. Avfallsmängderna ökar – 

i motsats till målet med EU:s avfallshierarki, som förordar avfallsminskning, följt av 

återanvändning, materialåtervinning följt av energiåtervinning och deponering som sista 

alternativ.  

 

Syftet med examensarbetet var att identifiera vilka problem och lösningar som finns för 

avfallshantering i trånga stadsutrymmen. Detta gjordes genom att kvantifiera mängd och 

typ av avfall insamlade från Kvarnholmen 2015 samt kvalitativa intervjuer med 

aktörerna. Litteraturstudier och intervjuer med andra svenska kommuner visade möjliga 

lösningar för att förbättra situationen och gav praktiska exempel för att reducera 

avfallsmängderna. Om sorteringsgraden förbättras kan återanvändning och 

materialåtervinning öka den cirkulära användningen av avfall – i enlighet med EU:s 

avfallshierarki.   

 

Utrymmesbrist förefaller vara huvudproblemet. En lösning verkar vara systemskifte för 

insamlingen av hushållsavfall. Underjordiska behållare identifierades som den mest 

praktiska lösningen, för Kvarnholmen. Härav skulle utrymme skapas i fastigheterna för 

fler återvinningskärl. Den generella strategin för städer med liknande problem kan vara 

att identifiera lösningar för den berörda stadsdelen genom samverkan och dialoger 

mellan berörda aktörer.  
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Nyckelord 
Kalmar, Kvarnholmen, hushållsavfall, avfall från hushåll, avfallshantering, stadsmiljö,  

underjordiska behållare, UWS.  

 

 

Ordförklaringar  
Abonnemang: nyttjanderättshavare beställer abonnemang av kärl med olika fraktioner 

och tömningsintervall utifrån behovet på fastigheten.  

 

Avfall från hushållen: här ingår hushållsavfall (kärl- och säckavfall) tillsammans med 

förpackningar, returpapper, grovavfall samt FA. År 2014 totalt 466 kg/person i Sverige.   

 

Brännbart avfall: Stena Recycling AB har vissa verksamheter med container för 

brännbart. Här ingår t.ex. trä, papper, frigolit, plast och annat som inte räknas som 

hushållsavfall.  

 

Cirkulär användning: modell som beskriver hur material kan användas i ett kretslopp, i 

motsats till en linjär användning där avfall är sista steget för en produkt. Avfall kan i 

cirkulär användning återbrukas eller materialåtervinnas som råvara i nya produkter, 

istället för att förbrännas eller deponeras.  

 

Container: större avfallsbehållare i plåt i storlek av 3-12 m3. Finns sluten med tak, 

öppen utan tak samt underjordiska modeller.    

 

Ecodesign: när produkter designas med särskild hänsyn till hela produktens 

miljöpåverkan under hela dess livscykel.   

 

FA: farligt avfall. Färgrester, läkemedel, lampor och lysrör, batterier, elektriska och 

elektroniska produkter, kemikalier, olja samt stickande eller skärande avfall.   

 

FNI: fastighetsnära insamling. Flerfamiljshus och företag med sortering och hämtning 

på fastigheten av fler fraktioner t.ex. tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar, 

utöver den obligatoriska hämtningen av hushållsavfall.   

 

Fraktion: avfallsslag. T.ex. glas-, metall-, pappers- och  plastförpackningar, tidningar, 

hushållsavfall, matavfall, grovavfall, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall.   

 

FTIAB: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Bolag som ägs av de fem 

materialbolagen Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur AB, Returkartong och Svensk 

GlasÅtervinning. Aktör med insamling av förpackningar via återvinningsstationer.  

 

Grovavfall: skrymmande avfall som inte kan läggas i sopkärlet ska lämnas till en 

återvinningscentral. T.ex. möbler, resårmöbler, cyklar, frigolit. I dagligt tal kan även 

vitvaror, byggavfall och stora elektriska produkter inräknas här.   
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Hushållsavfall: avfall från hushåll och jämförligt avfall från verksamheter. Kallas ibland 

restavfall, blandat brännbart eller kärl- och säckavfall. År 2014 ca 270 kg/person i 

Kalmar län. Hushållsavfall innefattar t.ex. dammsugarpåsar, diskborstar, 

hushållspapper, blöjor, trasiga textilier, dricksglas, cd-skivor, kattsand, leksaker utan 

batteri, pennor, pärmar och aska. I examensarbetet avser termen hushållsavfall allt som 

kastats i säck eller kärl avsett för hushållsavfall.  

 

Kärl: behållare i plastmaterial för avfall. Kärl inom KSRR:s område finns i storlekarna 

140 L, 190 L, 240 L, 370 L, 660 L.     

 

Matavfall: utsorterat organiskt material från hushåll och verksamheter. Inom KSRR:s 

område läggs matavfall i en grön plastpåse i det vanliga kärlet med hushållsavfall. 

Utsortering sker vid en optisk sorteringsanläggning.   

 

Nyttjanderättshavare: den som innehar abonnemang av avfallshämtning. Kan vara 

fastighetsägare eller hyresgäst som fastighetsägaren godkänt.  

 

Optisk sorteringsanläggning: anläggning som inom KSRR:s område skiljer gröna 

matavfallspåsar från soppåsar. Kan komma att sortera fler färger och fraktioner i 

framtiden.   

 

Plockanalys: provtagning och analys av hur stora mängder av varje fraktion det finns i 

en viss totalmängd hushållsavfall ifrån ett visst område.  

 

Producentansvar: styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. Producenterna ansvarar för  

att ta hand om uttjänta produkter de tillverkat, importerat eller sålt. Lagstiftat för 

produktgrupperna batterier, bilar, däck, elektriska och elektroniska produkter (drivs med 

sladd eller batteri, inkl. lampor), förpackningar (glas, plast, papper, metall), returpapper 

(tidningar), läkemedel, radioaktiva produkter. Frivilliga insamlingar finns för 

kontorspapper och lantbruksplast.   

 

Returpapper: tidningar 

 

Tömningsintervall: ett kärl med hushållsavfall eller förpackningar töms med det 

intervall som nyttjanderättshavaren beställt. Från flera tömningar per vecka till tömning 

var 8:e vecka.  

 

UWS: Underground Waste System, underjordsbehållare. Nedgrävd container där endast 

sopinkastet sticker upp ovan mark. Inom KSRR:s område i storlekarna 3 eller 5 m3. 

 

ÅVC: återvinningscentral. Bemannad insamlingscentral med öppettider där bl.a. 

grovavfall, byggavfall, trädgårdsavfall, förpackningar, däck, elektronik från 

privatpersoner och verksamheter samt FA från privatpersoner kan lämnas.  

 

ÅVS: återvinningsstation. Obemannad, öppen plats där förpackningsmaterial och 

returpapper inom producentansvaret lämnas. Inom KSRR:s område ansvarar FTIAB för 

återvinningsstationerna. 
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Tack   
Detta examensarbete avslutar mina studier på Miljöanalytikerprogrammet, 

Linnéuniversitetet. Jag vill särskilt tacka mina två handledare Bo Bergbäck, 

Linnéuniversitetet och Louise Sörme, SCB samt Ann-Christin Bayard, Sustainable 

Sweden Southeast AB för möjligheten att med examensarbetet få delta i projektet 

”Samhällets restprodukter – framtidens resurser”. Det finns dessutom en mängd andra 

människor som bidragit med tid, kunskaper, resurser, synpunkter, lästips och material 

till denna studie. Tack till er alla – ni vet vilka ni är. Projektet hade inte heller kunnat 

genomföras utan hjälp från min mamma, som varit barnvakt i vått och torrt.  

Tack mamma!   

 
 

 

Elin Smith, 31 maj 2016  
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1. Inledning 
Historiskt sett i Sverige har kommunalt insamlade avfallsmängder ökat tillsammans 

med BNP och den ekonomiska tillväxten de senaste decennierna, skriver Sjöström 

(2010). Det är inte unikt, stora delar av världen har haft en liknande utveckling. 

Metoderna för att ta hand om avfallet har i en del länder visserligen förbättrats och rört 

sig bort från deponering mot återvinning och energiutvinning, men faktum kvarstår att 

avfallsmängderna fortsätter öka i ungefär samma takt som tillväxten. Om ökningen av 

avfall ska kunna frikopplas från den ekonomiska tillväxten, krävs brådskande kraftfulla 

styrmedel (Sjöström, 2010). Enligt World Watch Institute (2012) befaras den globala 

mängden avfall från hushållen öka med 50 % från 2012 till 2025. Växande 

avfallsmängder är ett globalt problem, samtidigt som det också är ett nationellt och 

lokalt problem. Den behandlade mängden hushållsavfall i Sverige ökade med 2 % från 

2013 till 2014. Varje person lämnade 2013 efter sig 461 kg avfall från hushållet, 2014 

var det 466 kg (Avfall Sverige, 2015a). Sveriges BNP har i genomsnitt ökat med 2,7 % 

per år mellan 1995-2015 (SCB, 2016). Den totala mängden hushållsavfall ökar med 

ungefär 2-3 % per år (Sundberg, 2004). Fortsätter den takten visar scenarier att vi kan 

ha uppemot fyra gånger så mycket avfall1 i Sverige år 2050 jämfört med 2008 

(Naturvårdsverket, 2015a). Sundberg (2004) skriver att ökningen är ännu kraftigare i 

expansiva storstadsregioner. Det har fått Göteborg att uttala sig om en ”avfallsinfarkt” 

och en del kommuner har svårt att hinna utöka kapaciteten för att ta hand om avfallet i 

samma takt som mängderna växer. Enligt Pihl (2014) framställs ibland frågan om 

tillväxt som att det finns ett val mellan tillväxt eller bra miljö. Istället, menar Pihl, ligger 

valet i om vi vill ha en tillväxt med ökande miljöskador eller en tillväxt med 

miljöförbättringar.       

 

EU-kommissionen försöker nu ta ett helhetsgrepp på de utmaningar som följer av 

eskalerande avfallsmängder och antog därför i december 2015 ett handlingsprogram 

”Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy”. Programmet 

innehåller en mängd åtgärder och lagförslag för hur EU ska transformera dagens linjära 

ekonomiska system till ett mer cirkulärt system, där resurser används på ett mer 

hållbart sätt. Förslagen täcker allt från ecodesign och produktion till konsumtion och 

avfallshantering. Programmet syftar till att minska avfallsmängderna, öka 

återanvändning och återvinning, samtidigt som deponering ska minska. Tanken är att 

paketet med lagförslag ska bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan, skapa nya 

arbetstillfällen och samtidigt öka social rättvisa och ekonomisk tillväxt. EU-

kommissionen har överlämnat handlingsplanen med tillhörande lagförslag till 

Europaparlamentet och ministerrådet, som ska besluta om nya EU-lagar (Europeiska 

kommissionen, 2015a).  

 

Samtidigt som EU försöker komma till rätta med avfallsproblematiken från central nivå 

så behöver problemet även angripas från lokal- och individnivå. Varje enskild kommun 

måste lösa sina specifika lokala problem. Staden Kalmar i sydöstra Sverige (figur 1) har 

gått från att vara en typisk industrikommun under 1900-talet till att numera vara inriktad 

på turism och handel (Dagens Handel, 2009). Kalmar centrum utgörs till stor del av 

stadsdelen Kvarnholmen, som började anläggas på 1650-talet. Här drivs nu många av 

stadens restauranger och affärer i historiska hus, byggda i en tid då avfallsmängderna 

var väsentligt mindre än idag. Hanteringen av avfall orsakar nu diverse bekymmer för 

de aktörer som lämnar och hämtar avfall på Kvarnholmen.  

                                                 
1 Det avfall som åsyftas är rapportens fokusområden: mat-, elektronik-, textiler-, bygg- och rivningsavfall. 
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Det här examensarbetet avser kartlägga hur 

stora mängder avfall och vilka fraktioner 

som insamlats från Kvarnholmen, samt 

undersöka och analysera hur hanteringen av 

avfall i de trånga stadsutrymmena skulle 

kunna bli mer cirkulär och anpassas till att 

bättre klara framtidens förväntade mängder. 

Studien är en del i projektet ”Samhällets 

restprodukter – framtidens resurser”, som 

syftar till att öka den cirkulära användningen 

av avfall i Småland. Projektet drivs 2014-

2016 och är ett samarbete mellan 

Linnéuniversitetet, Sustainable Sweden 

Southeast AB samt Statistiska Centralbyrån. 

Det finansieras av Familjen Kamprads 

stiftelse (Linnéuniversitetet, 2016). 

 

 

 

 
Figur 1: Kalmars geografiska läge i sydöstra Sverige  

(Google Maps2, 2016).   

 

 

 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att identifiera vilka problem och lösningar det finns för 

avfallshantering i en stadsmiljö med begränsat utrymme, med Kvarnholmen som 

exempel. De specifika målen är: 

 Få kunskap om hur stora mängder samt vilka typer av avfall som hämtas från 

Kvarnholmen under ett år.  

 Identifiera vilka problem aktörerna upplever med avfallshanteringen idag.  

 Ge förslag på hur avfallshantering på Kvarnholmen specifikt, samt i trånga 

stadsutrymmen generellt, kan förbättras.  

Med utgångspunkt i EU:s avfallshierarki är målet att identifiera, analysera och diskutera 

förslag på lösningar och strategier, som kan förbättra situationen lokalt på 

Kvarnholmen. Förslagen motiveras miljömässigt, praktiskt och ekonomiskt och skulle 

kunna leda till att avfall från Kvarnholmen kan användas som en resurs i högre 

omfattning, samt minska de problem som olika intressenter upplever idag. Avsikten är 

att resultatet från examensarbetet även ska kunna användas för avfallshantering inom 

andra trånga stadsutrymmen.  

 
 Frågeställningar 

Frågeställningar som följer av syftet: 

1. Hur stora mängder avfall av olika fraktioner har samlats in från Kvarnholmen år 

2015 av aktörerna Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) och Stena 

Recycling AB (Stena)? 

2. Vilka problem med avfallshanteringen upplever olika intressenter på 

Kvarnholmen idag? 

                                                 
2 Kartdata ©2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009). Tillåtelse att använda kartan enligt Google, 

https://www.google.com/intl/sv/permissions/geoguidelines.html (Hämtad 2016-05-13). 

https://www.google.com/intl/sv/permissions/geoguidelines.html
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3. Hur skulle avfallshanteringen på Kvarnholmen i Kalmar kunna förändras så att 

upplevda problem kan förbättras, samtidigt som mängden avfall kan minska och 

avfallet användas mer cirkulärt? 

4. Vilken lösning kan motiveras praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt på 

Kvarnholmen? 

5. Vilka strategier för avfallshantering kan identifieras för att genomföras generellt i 

andra trånga stadsutrymmen? 

 

 

 Omfattning, avgränsningar och begränsningar  
Studiens avgränsning av Kvarnholmen sammanfaller inte helt med det egentliga 

geografiska området Kvarnholmen, som är en ö i centrala Kalmar stad, Kalmar 

kommun. I studien är tågstationsområdet,  köpcentret Baronen, hotell Packhuset och 

gatan Kom snart igen borttaget. Avgränsningen motiveras med att dessa områden inte 

har lika stora problem med framkomlighet, platsbrist för uppställning av kärl och på 

annat sätt begränsade utrymmen för avfallshantering. Studien behandlar 

avfallshantering i trånga stadsutrymmen. Området Kvarnholmen i examensarbetet är 

geografiskt avgränsat enligt kartan i figur 2.  

 

 
Figur 2: Studiens geografiska avgränsning. Ljusblå prickar är KSRR:s hämtställen för hushållsavfall 

inom studiens område. Den röda cirkeln förtydligar området som avses.(Karta från KSRR3).     

 

 

I examensarbetet ingår avfallsmängder för hushållsavfall, glas-, metall-, plast- och 

pappersförpackningar, tidningar, wellpapp samt kontorspapper som hämtats av KSRR 

och Stena från Kvarnholmen. Dessa är huvudaktörer på avfallsmarknaden i Kalmar idag 

och KSRR innehar det kommunala ansvaret för insamling och behandling av 

hushållsavfall i området. Avfall i allmänna papperskorgar eller avfall som lämnats i 

extrasäckar bredvid kärlen är inte med i statistiken. Inte heller förpackningar och annat 

                                                 
3 Erik Petersson. Transportledare KSRR. (Personlig e-postkommunikation, 26 januari, 2016). 
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avfall som transporterats till en återvinningsstation (ÅVS) eller återvinningscentral 

(ÅVC) finns med, vilket utgör en begränsning. Statistik förs dock inte över hur mycket 

material som lämnas in på en specifik ÅVS4. Även grovavfall, farligt avfall, elektroniskt 

avfall och andra övriga avfall som lämnats kvar i soprummen hos fastighetsägarna 

saknas i statistiken. Intervjuerna fokuserar på problem som upplevs av aktörerna på 

Kvarnholmen i samband med hanteringen av avfall, samt eventuella lösningar. Här 

nämns dock vissa problem med grovavfall och andra slags avfall än hushållsavfall och 

förpackningar.  

 

Definitionen av hushållsavfall finns i Miljöbalken (SFS 1998-808) kap. 15 Avfall och 

producentansvar § 2 ”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt 

därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.”  

 

Inom KSRR:s område sorteras matavfall i särskilda gröna påsar, som läggs i samma 

kärl som det vanliga restavfallet. Dessa sorteras i efterhand ut vid en optisk anläggning5 

och transporteras sedan vidare till förbehandling för biogassubstrat. I studien inkluderas 

matavfall i hushållsavfallets mängder, eftersom kärlvolymerna inkluderar plats för 

matavfallspåsar. Insamlingssystemet för matavfall var under uppbyggnad under 2015. 

En mindre del matavfall hade också börjat samlas in separat i särskilda matavfallskärl 

hos flerfamiljshus. Det matavfallet är inte med i statistiken, vilket kan utgöra en 

begränsning. Matavfallet i skilda kärl hämtas med separat bil och transporteras direkt 

till förbehandlingsprocessen för matavfall till biogassubstrat. Med anledning av att 

leverantören av den optiska sorteringen inte kunnat leverera kapacitet enligt avtal, så 

görs detta för att minska belastningen på den optiska sorteringen. Sannolikt har dock 

inte sammansättningen av hushållsavfallet förändrats alltför mycket mellan 2012 och 

2015 – skillnaden var att matavfallet som 2012 låg blandat med restavfallet istället 2015 

låg delvis utsorterat i en egen grön påse. Andelen matavfall totalt sett har troligen inte 

förändrats, men en liten del hämtades alltså också i separata kärl6. Eftersom det förutom 

lägenheter även finns många verksamheter på Kvarnholmen, innehåller säkert inte 

avfallet härifrån exakt samma andelar i olika fraktioner som renodlat lägenhetsavfall 

gör. Det saknades dock specifik plockanalys från Kvarnholmen, vilket också utgör en 

begränsning.  

 

Statistik från Stena avser avfall hämtat från Kvarnholmen under år 2015. Stena väger in 

alla fraktioner vid hämtning hos kund. Statistik från KSRR visar beräknade insamlade 

mängder 2015. Beräkningarna är gjorda ur de abonnemang som fanns i december 2015. 

Det ger ungefärliga avfallsmängder från KSRR, uppdelat i fraktioner eller avfallsslag.  

 

Intervjuer har genomförts med fastighetsägare eller representanter för dessa, 

verksamheter samt privata hyresgäster. Samtliga bor eller verkar inom det för studien 

definierade området Kvarnholmen. De kommuner som intervjuades ligger alla i 

Sverige. Det hade varit intressant att även kontakta kommuner i andra länder som har 

en mer framskriden avfallshantering än Sverige, härför saknades dock tid. Perspektiven 

som framkommer är endast från kommuner i Sverige, vilket utgör en begränsning av 

perspektiven och mångfalden på lösningar.   

                                                 
4 Kundservice FTIAB. (Personlig telefonkommunikation, 11 april, 2016). 
5 http://ksrr.se/privat/matavfall/sa-har-gar-det-till/ (Hämtad 2016-05-13). 
6 Peter Mellbo. Verksamhetsutvecklare KSRR. (Personlig kommunikation, 21 maj, 2016).  

http://ksrr.se/privat/matavfall/sa-har-gar-det-till/
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2 Bakgrund 

 Internationell bakgrund 

EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) är i dagsläget det högsta styrande dokumentet för 

hushållsavfall. Direktivet innehåller EU:s avfallshierarki, den prioriteringsordning, som 

ska genomsyra och styra allt från ländernas nationella lagstiftning ner till lokal 

avfallshantering (figur 3). Av ekonomiska, miljömässiga eller tekniska skäl görs dock 

ibland avvikelser från hierarkin (Avfall Sverige, 2013a). 

 

Avfallshierarkins fem steg (KSRR, 2015): 

1. I första steget ska avfallet minimeras/minskas/förebyggas.  

2. I andra steget ska det som är i bra skick återanvändas/återbrukas, d.v.s. användas 

igen som samma produkt det ursprungligen varit. Exempel på saker som kan 

återbrukas är möbler, kläder, porslin och annan köksutrustning.  

3. Tredje steget är materialåtervinning, t.ex förpackningar som sorteras och 

återvinns till nya förpackningar eller annat. Återvinning sparar råmaterial och 

energi jämfört med att utvinna och använda nytt material. 

4. Fjärde steget är energiutvinning/energiåtervinning. Det innebär att förbränna 

avfall som inte kan återbrukas eller materialåtervinnas och samtidigt utvinna 

värme och energi.  

5. Femte och sista steget är att lägga avfallet på deponi. 

 

 

Figur 3: EU:s avfallshierarki eller avfallstrappa (KSRR, 2015) 7.  

 

I december 2015 har EU-kommissionen i handlingspaketet ”Closing the loop” lämnat 

ett antal ändringsförslag för bl.a. avfallsdirektivet till Europa parlamentet och 

ministerrådet, som beslutar om nya lagar. Förändringarna handlar framförallt om höjda 

återvinningsmål, minskad deponering och en ytterligare förstärkt prioritering av en 

minskning av avfallet. De nya målen, om förslagen antas, innebär att år 2030 ska 75 % 

av förpackningarna och 65 % av det kommunala avfallet inom EU återvinnas, vilket 

inkluderar energiåtervinning (Europeiska kommissionen, 2015b). Enligt Sveriges 

Riksdag (2015) ska direktiv implementeras i medlemsländernas egen lagstiftning inom 

av EU utsatt tid. Medlemsländerna får själva besluta om på vilket sätt direktiven ska 

införas. Det innebär att Sverige på något sätt kommer implementera förslagen från 

handlingspaketet, om de träder i kraft.    

 

                                                 
7 Tillåtelse att använda figuren från KSRR i examensarbetet har givits av Maria Schade, KSRR.   
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 Nationell bakgrund 
Även i Sverige kan det ske förändringar på avfallsområdet under det kommande året. 

Lagar som styr avfall finns i Miljöbalkens (MB) kapitel 15 där EU:s avfallsdirektiv är 

infört i svensk lag. Här förväntas förtydliganden av avfallshierarkin införas den 1 juli 

2016. Det kan isåfall bli lagstiftat att verksamheter ska arbeta avfallsförebyggande och 

verka för återanvändning och återvinning. Regeringen (2016) har överlämnat en 

lagrådsremiss för detta till Lagrådet under februari 2016.  

 

Dessutom är producentansvaret eventuellt under förändring. Producentansvaret innebär 

i nuläget att företag som producerar, importerar och säljer varor inom producentansvaret 

ansvarar för insamling och omhändertagande av uttjänta produkter, enligt MB 15 kap. 

4§ samt förordningarna om producentansvar. Producentansvaret omfattar bl.a. 

förpackningar och returpapper (Naturvårdsverket, 2015b). Privatpersoner lämnar avfall 

inom producentansvaret till en ÅVS. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTIAB) 

ansvarar för Sveriges ÅVS:er och insamlingen finansieras av förpackningsavgifter som 

producenterna betalar (Naturvårdsverket, 2012a). Det nya förslaget innebär att ansvaret 

för den fysiska insamlingen bör övertas av kommunerna, enligt utredningen från Miljö- 

och energidepartementet (2016). Däremot är det inte helt klart på vilket sätt 

producenterna ska ersätta kommunerna ekonomiskt för arbetet med insamlingen. Målet 

är att insamlingen ska bli mer tillgänglig för hushållen och att insamlingsgraderna 

därigenom ska öka. Om förslaget antas kan det innebära att fler får tillgång till 

fastighetsnära insamling (FNI), men samtidigt riskerar valfriheten för fastighetsägarna 

att välja vilken entreprenör som ska hämta producentmaterialet försvinna, enligt 

konsekvensanalys från Sweco (2016). Sveriges Riksdag (2016) har nyligen 

tillkännagivit att de anser att ansvaret för insamling även i fortsättningen bör ligga hos 

producenterna. Inget beslut är ännu fattat i frågan.  

 

För insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt liknande avfall från 

verksamheter gäller monopol för kommunerna, eller den kommunerna föreskriver 

ansvaret till enligt MB 15 kap. 8-9 §§. Här ingår kärl och säckavfall, d.v.s. 

hushållsavfall, samt grovavfall från hushållen. För verksamhetsavfall som inte är 

hushållsavfall får verksamheten fritt välja entreprenör, som kan ta hand om avfallet på 

ett godkänt sätt (Naturvårdsverket, 2012a). I Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 

preciseras Miljöbalkens regler och bestämmelser för den kommunala 

renhållningsordningen anges. 

 

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik kallas Generationsmålet. Det innebär 

att vi till nästa generation ska överlämna ett samhälle som har löst de stora 

miljöproblemen. Generationsmålet ska vara uppnått år 2020 (Naturvårdsverket, 

2015b). Ständigt ökande avfallsmängder är ett av problemen som finns kvar att lösa 

innan 2020. Under Generationsmålet finns 16 miljökvalitetsmål, som beskriver det 

tillstånd som miljön ska ha, för att nå den finns 24 etappmål eller delmål. De 

miljökvalitetsmål som har närmast koppling till avfall är: 

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan (uppnås 2050) 

 Giftfri miljö 

 

För att kunna nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålen är det nödvändigt att 

avfallsmängderna minskar (Naturvårdsverket, 2015c). Naturvårdsverket har nyligen 

skrivit en utvärdering och föreslagit en mängd åtgärder för att miljömålen ska kunna 

uppnås. Bl.a. bör skattesystemet tydligare främja en cirkulär ekonomi och sambandet 
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mellan tillväxt och negativ miljöpåverkan måste brytas (Naturvårdsverket, 2015d). 

Avfallshanteringen har förbättrats, idag deponeras mindre än 1 % av avfallet från 

hushåll, jämfört med 62 % år 1975 (Avfall Sverige, 2014a). Men avfallsmängderna 

fortsätter trots allt öka - starkt sammankopplade till den ekonomiska utvecklingen och 

ökande konsumtion. Det har ritats upp ett antal olika scenarier. Om trenden mellan 

ökande avfallsmängder och ekonomisk utveckling bryts ganska snart, kan mängderna 

bromsa in och avstanna en bit över dagens. Om trenden inte bryts, visar det värsta 

scenariet att vi kan ha upp emot fyra gånger så stora avfallsmängder8 i Sverige år 2050, 

jämfört med 2008 (Naturvårdsverket, 2015a).  

 

Enligt EU:s avfallsdirektiv har Sverige tagit fram en nationell avfallsplan 

(Naturvårdsverket, 2012a). Den innehåller områden som Sverige nationellt behöver 

prioritera för att sträva mot ett resurseffektivare samhälle. Hushållens avfall är ett 

prioriterat område och planen anger att hushållen ska öka återanvändningen och 

materialåtervinningen, genom att detta ska göras mer tillgängligt. Det finns också ett 

program för att förebygga avfall (Naturvårdsverket, 2015a). I programmet konstateras 

att fler styrmedel som riktar in avfallshanteringen på avfallsförebyggande krävs. De 

styrmedel som hittills genomförts har visserligen starkt minskat deponeringen, men de 

styr i huvudsak mot materialåtervinning eller energiutvinning.    

 

 

 Lokal bakgrund 
Enligt Naturvårdsverket (2012b) ska miljömålen brytas ner till regionala mål, som 

samordnas av länsstyrelserna. De regionala målen översätts till lokala mål och åtgärder, 

som kommunerna sedan styr den lokala utvecklingen av mark, vatten och bebyggd 

miljö med. För att målen ska uppnås behöver de implementeras lokalt i näringslivet och 

påverka ända ner på individnivå. Ett sätt för enskilda individer att hjälpa till, som 

föreslås av Naturvårdsverket, är genom att sortera sitt avfall.  

 
 Lokal avfallshantering 

KSRR är ett kommunalförbund mellan Kalmar-, Mörbylånga-, Nybro-, Oskarshamn- 

och Torsås kommun. Förbundet ansvarar för att sköta insamling och behandling av 

hushållsavfall i Kalmar och de andra medlemskommunerna (KSRR, 2015). Förbundet 

har monopol på hämtning av hushållsavfall, enligt MB 15 kap. 8-9 §§. Varje kommun 

inom området har antagit en gemensam renhållningsordning, bestående av 

renhållningsföreskrifter och  avfallsplan9. Avfallsplanen innehåller mål om att minska 

avfallets farlighet och mängd samt att ta vara på avfall som en resurs. Åtgärder för att nå 

målen är t.ex. information, införande av insamling och behandling av matavfall samt 

införande av fler avfallsslag på ÅVC (KSRR, 2015).  

 

Systemet som valts för matavfallsinsamlingen innebär att matavfall sorteras i en grön 

plastpåse och kastas i samma kärl som hushållsavfallet. Denna sorteras sedan ut optiskt 

på en avfallsbehandlingsanläggning. Verksamheter och större fastigheter med 

flerfamiljshus kan ha separata matavfallskärl. Dessa kärl hämtas av en bil som endast 

transporterar matavfall. KSRR förbehandlar matavfallet till biogassubstrat och MORE 

Biogas och Kalmar Biogas tar emot substratet och rötar det till biogas, som uppgraderas 

till fordonsbränsle6. Biogasen används som bränsle till bl.a. sopbilar. Biogödsel som 

                                                 
8 Det avfall som åsyftas är rapportens fokusområden: mat-, elektronik-, textiler-, bygg- och rivningsavfall. 
9 http://ksrr.se/ksrr/ksrr/renhallningsordning/ (Hämtad 2016-05-15). 

http://ksrr.se/ksrr/ksrr/renhallningsordning/
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bildas i processen används i lantbruket10. Flerfamiljshus och verksamheter kan, förutom 

den obligatoriska hämtningen av hushållsavfall, även köpa abonnemang för 

fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar. Här råder fri marknad och Kalmar har 

två huvudaktörer. KSRR har tjänster för samtliga förpackningar, tidningar och 

batterier11. Stena erbjuder tjänster för brännbart, wellpapp, plast- och 

pappersföpackningar, poly-etenfilm (sträck- och krympplast) samt kontorspapper12. 

 
 Kvarnholmens förutsättningar 

Kvarnholmen är en ö i centrum av Kalmar. Stadsdelen domineras av äldre byggnader 

och gator. Här finns många olika fastighetsägare och husen består av lägenheter blandat 

med verksamheter, affärer och restauranger. Husen har små, begränsade och ofta 

ålderdomliga källarutrymmen eller passager för avfallshantering. Gatorna är delvis 

smala och svåra att manövrera13. Tung trafik regleras under vissa tider av dygnet14. 

Stora lastbilar, som sopbilar och varuleverenser, får köra på Kvarnholmen kl 06.00-

11.00. Hushålls- och förpackningsavfallet som uppstår inom området gör att 

fastighetsägare, verksamheter, hyresgäster och renhållningsarbetare tidvis upplever 

problem med avfallshanteringen. Fastighetsägarna kan i somliga fall inte få 

abonnemang som uppfyller behoven, kärlen ryms inte i källare eller passager. I vissa 

fall skapas mer avfall än vad renhållningsaktörerna har möjlighet att hämta och 

vaktmästare och bovärdar behöver regelbundet frakta avfall till ÅVS eller ÅVC. Några 

fastigheter har kvar säckhämtning, en manuell hantering som inte är optimal ur 

arbetsmiljösynpunkt. Det finns även kullersten, gatsten, trottoarkanter och trappsteg 

som försvårar hämtningen.  

 

  

                                                 
10 http://ksrr.se/privat/matavfall/sa-har-gar-det-till/ (Hämtad 2016-05-01). 
11 http://ksrr.se/foretag/vara-tjaenster/dela-foerpackningar-tidningar-och-batterier/ (Hämtad 2016-05-13). 
12 Mari Nilsson. Administratör Stena Recycling AB. (Personligt möte, 3 februari, 2016.). 
13 Egna fältobservationer 25 januari, 2016. 
14 Ylva Johnsson. Kalmar kommunarkiv. (Personlig telefonkommunikation 27 januari, 2016).  

http://ksrr.se/privat/matavfall/sa-har-gar-det-till/
http://ksrr.se/foretag/vara-tjaenster/dela-foerpackningar-tidningar-och-batterier/
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3 Metoder och material 
Studien har genomförts med s.k. ”mixed methods”. Det innebär att kvantitativa och 

kvalitativa metoder använts tillsammans för att ge data till svar på de formulerade 

frågeställningarna. ”Mixed methods” finns beskriven av bl.a. Gunaydin et al. (2014). 

Ofta sätts kvalitativa och kvantitativa metoder som varandras motsats, Gunaydin menar 

att det istället går utmärkt att kombinera metoderna. Kvantitativa metoder ger svar på 

”hur många” eller ”hur mycket” genom statistiska modeller, generaliseringar och siffror. 

Kvalitativa forskningsmetoder ger svar på frågor om ”vem”, ”vad”, ”hur” och ”varför” 

och ger fördjupad information om enstaka fallstudier. Creswell (2014) skriver att 

blandade metoder kan bidra med djupare förståelse av mer komplexa frågor än vad 

endast statistiska modeller kan ge. En anledning att välja blandade metoder kan vara för 

att försöka få full förståelse för vilka förändringar som behövs och varför. Resultatet 

förväntas visa vilka åtgärder som krävs. Det av Morgan (2008) beskrivna 

tillvägagångssättet ”sequential contributions” har använts. Resultaten från en metod 

används för att fördjupa och förbättra resultaten i nästa steg. Kombinationen använd i 

denna studie är kvantitativ metod, följt av kvalitativ metod och litteraturstudier. I 

rubrikerna nedan finns metoderna som använts beskrivna.  

 

 

 Kvantitativ metod: Statistiskt material   

 Statistik Kalmarsundsregionens Renhållare  

KSRR har framtagit statistik i form av m3 avfall per år och avfallsslag. Enligt rapporten 

”Volymvikter för avfall” (Avfall Sverige, 2013b) räknades m3 om till vikt i ton. Siffror 

för ej komprimerade volymvikter har använts i beräkningarna, eftersom innehållet inte 

komprimeras i kärlen. De valda siffrorna antogs vara rimliga för förhållandena på 

Kvarnholmen3. 

  
Tabell 1: Volymvikter för de olika fraktionerna, använda i beräkningarna  

av totala avfallsvikter hämtade av KSRR 2015(Avfall Sverige, 2013b).  

Fraktion Volymvikter kg/m3 

Glas (färgat och ofärgat) 456 

Hushåll (inkl. matavfall) 120 

Metallförpackningar 70 

Pappersförpackningar 23 

Plastförpackningar 22 

Returpapper/Tidningar 305 

 

Totalt antal m3 per år och varje fraktions volymvikt multiplicerades sedan till hur många 

ton av varje fraktion som KSRR beräknas ha hämtat från Kvarnholmen under ett år. För 

mer utförlig metodbeskrivning av hur statistiken från KSRR har beräknats, se bilaga A. 

 
 Statistik Stena Recycling AB  

Stena12 har framtagit statistik genom att addera samtliga invägda tömningar 2015 på 

samtliga abonnemang i de olika fraktionerna, inom det geografiska området. 

Abonnemangen identifierades genom en lista med enskilda gatuadresser som befann sig 

innanför området. Stena väger och registrerar varje enskild tömning. Därför är 

statistiken från Stena exakta siffror på det avfall som faktiskt hämtats under 2015.  
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 Statistik sammansättning hushållsavfall  

Plockanalysdata från KSRR (Miljö- och Avfallsbyrån, 2013) visar hushållsavfallets 

sammansättning i procent för olika fraktioner i december 2012. Procentsatsen gav sedan 

hur många ton av varje fraktion som skulle kunna ha kastats i hushållsavfallet på 

Kvarnholmen under ett år. För en mer utförlig metodbeskrivning av hur den 

sammansatta statistiken beräknats, se bilaga A.    

 

 

 Kvalitativ metod: fallstudie 
Den kvalitativa delen av studien består av fältobservation, intervjuer samt workshop. 

Delarna kan tillsammans beskrivas med ”the case study method” (Gagnon, 2010). På 

svenska kallas metoden ”fallstudie”. Metoden går ut på att få en fördjupad förståelse för 

ett särskilt fall - Kvarnholmen - och data samlas med fördel genom en kombination av 

metoder. Forskaren bestämmer vilka data som kan användas och hur dessa kodas (hitta 

relevant information), klassificeras (sortera informationen i grupper) och tolkas.  

 

Data från de kvalitativa delarna har efter insamlandet kodats och klassificerats i Excel. 

Enligt rekommendation från Gagnon (2010), kan analysen av kvalitativt material 

bifogas så andra forskare kan spåra data som samlats samt värdera analyserna och 

slutsatserna. Analysen spänner dock över 15 sidor, ett alltför omfattande material och 

därför bifogas istället en kontaktlista över intervjuade kommuner (bilaga C). 

Fastighetsägare, privatpersoner och verksamheter finns, av hänsyn till deras personliga 

integritet, inte med. Dessa kan eventuellt erhållas efter kontakt och godkännande av 

författaren.    

 
 Intervjuer fastighetsägare, privata hyresgäster, verksamheter, kommuner 

Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade kvalitativa intervjuer, som beskrivs av 

Brinkmann (2014). Ett fåtal frågor var förutbestämda med öppna, beskrivande och 

berättande svar som fokuserar på en viss fråga. Svarsalternativ saknades. Följdfrågor 

kunde ställas fritt och svaren sammanställdes och analyserades i grupperingar. 

Kvalitativa intervjuer ger fördjupad information och svarar på frågor om ”vad”, ”vem”, 

”varför”, ”hur”. Intervjuerna skedde under februari, mars, april 2016 på det sätt som 

passade den tillfrågade: personligt möte, telefon eller skriftligt via e-post.  

 

För urvalet av personer eller organisationer att intervjua användes den s.k. 

snöbollsmetoden eller ”snowball sampling” (Morgan, 2008). Snöbollsmetoden börjar 

med ett fåtal deltagare eller individer som tipsar om andra som kan kontaktas och 

gruppen växer, i liknelse med en snöboll som rullas nerför en backe. Frågorna hade 

kvalitativ karaktär, de krävde berättande och ofta tidskrävande svar. Därför valdes 

snöbollsmetoden framför andra metoder, som t.ex. att helt slumpmässigt sitta och söka i 

en telefonlista. Totalt intervjuades fyra representanter (förvaltare) för fastighetsägare, 

två privata hyresgäster, två verksamheter15 som hyr lokal på Kvarnholmen samt fem 

svenska kommuner (Stockholm, Malmö, Ystad, Trosa och Gävle).  

 

Målet med en kvalitativ studie är inte att få ett statistiskt säkert resultat. I intervjuerna av 

aktörer på Kvarnholmen var målet att beskriva och formulera ett antal problem som 

upplevs, av flera eller av enskilda samt att fånga upp eventuella förslag på lösningar 

som aktörerna själva hade. Målet med intervjuerna med andra kommuner var att ta reda 

                                                 
15 Verksamheterna var en restaurang och en butik verksam inom detaljhandeln.  
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på hur andra kommuner gjort för att lösa sina problem i trånga stadsutrymmen, därefter 

utvärdera om samma lösningar skulle kunna fungera på Kvarnholmen.  

 
 Fältobservation 

För att kunna förstå vilka utmaningar renhållningsarbetarna upplever så genomfördes en 

fältobservation i form av medåkning i sopbil på Kvarnholmen (måndagen den 25:e 

januari 2016). Dagen valdes medvetet efter samtal med transportledare. På måndagar 

har sopbilen flest hämtställen och många soprum är fyllda efter helgen. Hämtning av 

avfall sker måndag-fredag, med undantag för vissa helgdagar. Medåkning skedde under 

morgontimmarna, i den västra delen av Kvarnholmen. Där befinner sig flest 

verksamheter, trafiken är som intensivast och de intervjuade från Kvarnholmen beskrev 

problemen som störst i den delen av staden.  

  
 Workshop 

Informationen från den statistiska kartläggningen, fältobservationen och de kvalitativa 

intervjuerna skapade underlag för en workshop med inbjudna aktörer. Den genomfördes 

den 15:e april 2016 då deltagarna (se bilaga D) fick ta del av resultaten från studien. De 

informerades om de framkomna problemen på Kvarnholmen, fick ta del av eventuella 

lösningar, komma med egna synpunkter och framföra kompletteringar till studien. 

Deltagarna diskuterade, ställde frågor, gav förslag och deltog aktivt. Målen med 

workshopen var att deltagarna skulle få en överblick av de ditintills sammanställda 

utmaningarna, vilka alternativ som finns samt knyta kontakter för att eventuellt 

framöver kunna samverka för en förändring. Ett annat mål var att samla in ytterligare 

information för att bättre besvara studiens frågeställningar. Workshopen genomfördes 

enligt principen för s.k. ”dialog-arenor” i miljöprojekt, Rosenlund (2016). Det innebär 

att genomförandet består av tre delar. I del ett skapas en god relation med deltagarna, 

dessa ges en insikt i problemet och ledaren kommunicerar gemensamma mål. I del två 

observerar ledaren processen och styr och påverkar den genom att ställa frågor. I sista 

delen gör deltagarna tillsammans en summering och analys av resultaten från 

workshopen.  

 

 

 Litteraturstudier  
Litteraturstudier har använts igenom hela studien. Vetenskapliga artiklar och relevanta 

böcker har sökts fram via Linnéuniversitetets sökmotor OneSearch. Dessa har gett 

övergripande information i ämnet waste management samt metodbeskrivningen. Sökord 

som ”zero waste”, ”waste management”, ”mixed methods”, ”urban waste” etc. 

användes. De vetenskapliga artiklarna saknade dock praktiska förslag och beskrev 

mestadels ”top-down” perspektivet (Donovan, 2007), t.ex. hur styrmedel kan påverka 

avfallssituationen.  

 

Rapporter från Avfall Sverige, andra aktörer på avfallsmarknaden samt från 

Naturvårdsverket gav mer fördjupad information om europeiska och framförallt svenska 

förhållanden. Enskilda småstudier och rapporter av lokala försök har bidragit med 

metoder, strategier och förslag på hur enskilda verksamheter, fastighetsägare och 

privatpersoner kan arbeta praktiskt. De gav även underlag till hur problemen kan 

angripas och skräddarsydda lösningar skapas nerifrån den enskilda individen och uppåt, 

enligt ”bottom-up” perspektivet (Donovan, 2007).  
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4 Resultat och diskussion 

 Avfallsmängder hämtade från Kvarnholmen 2015 

Resultatavsnitt 4.1 avser svara på frågeställning nr 1 från avsnitt 1.1.1.  

- Hur stora mängder avfall av olika fraktioner har samlats in från Kvarnholmen 2015 

av aktörerna KSRR och Stena? 

 

 Avfallsmängder insamlade på Kvarnholmen 2015 

Stena väger och registrerar varje enskild tömning. Från studiens definierade område 

Kvarnholmen har Stena hämtat följande antal ton av följande fraktioner 2015:   

 
Figur 4: Avfallsmängder insamlade av Stena, från Kvarnholmen 2015. Avrundade siffor16.  

 

Av diagrammet ovan (figur 4) konstateras att Stenas dominerande fraktioner är 

wellpapp och kontorspapper. Fraktionen brännbart omfattar avfall från verksamheter  

som inte räknas som hushållsavfall, men som kastas blandat. Det kan vara t.ex. trä, 

papper och plast. Även mindre mängder plast-, pappersförpackningar och polyeten-film 

(mjukplastfilm) har hämtats16. 

 

Avfallet som KSRR samlar in vägs inte vid tömningen av kärlet hos kund. Vikten har 

beräknats ur kärlvolymer3 och volymvikter (se metod i bilaga A, tabell BA2). Från 

studiens definierade område Kvarnholmen, beräknades KSRR ha samlat in följande 

antal ton i följande fraktioner 2015:  

 
Figur 5: Beräknade avfallsmängder insamlade av KSRR, från Kvarnholmen 2015. Avrundade siffror.  

                                                 
16 Mari Nilsson. Administratör Stena Recycling AB. (Personligt möte, 3 februari, 2016). 
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Diagrammet i  figur 5 illustrerar hur dominerande posten hushållsavfall är. Beräknad 

mängd hushållsavfall som hämtats från Kvarnholmen under 2015 är 1800 ton (t). Det 

har även hämtats 290 t färgat glas och 95 t ofärgat glas. De stora glasmängderna skulle 

kunna förklaras av flertalet restauranger på Kvarnholmen med mycket glasavfall. 

Beräkningarna för posten tidningar gav 98 t och sedan följer pappersförpackningar, 

metallförpackningar och plastförpackningar med några ton vardera. 

   

Enligt plockanalys på hushållsavfallet från lägenheter i Kalmar (Miljö- och 

Avfallsbyrån, 2013) består hushållsavfallet statistiskt sett av en viss procentsats av varje 

avfallsslag. Det som egentligen ska kastas i hushållsavfallet (t.ex. dammsugarpåsar, 

diskborstar, blöjor, tobak, kattsand samt trasiga kläder och skor m.m.17) utgör endast ca 

25 % av totalmängden av det som faktiskt har slängts i sopkärlen. De resterande 75 % är 

matavfall, förpackningar, trädgårdavfall, textil samt farligt avfall. Andelen matavfall var 

41 % år 2012 då plockanalysen genomfördes (Miljö- och Avfallsbyrån, 2013). 

Matavfallsinsamling infördes i området november 2014. Vid tiden för kartläggningen i 

studien (december 2015), var matavfallsinsamlingen fortfarande under uppbyggnad, 

men andelen matavfall i kärlen förväntades vara relativt oförändrad mellan 2012 och 

20156. Skillnaden är att ca 60 % av hushållens matavfall sorteras i gröna påsar, som 

kastas i samma kärl som hushållsavfallet (KSRR, 2016). Därefter transporteras de 

vidare för utsortering vid den optiska sorteringsanläggningen. Figur 6 illustrerar hur 

stora mängder av hushållsavfallets beståndsdelar som möjligen hade kunnat sorteras i 

olika avfallsslag för vidare återvinning. (Notera att ca 60 % av den gröna stapeln med 

matavfall numera hålls separat från restavfallet då det läggs i särskilda påsar). 

                            

 
Figur 6: Illustration av vad hushållsavfallet från lägenheter i Kalmar bestod av december 2012, enligt 

plockanalys (Miljö- och Avfallsbyrån, 2013). Avrundade procentandelar. 

 

Enligt den nationella plockanalysrapport som Avfall Sverige (2011a) sammanställt så 

överensstämmer det lokala resultatet för Kvarnholmen relativt väl med resultaten 

                                                 
17 http://ksrr.se/privat/vara-tjaenster/ssopor/ (Hämtad 2016-05-13). 
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nationellt. I den rapporten saknades dock resultat för lägenheter med blandat brännbart. 

Därför jämfördes Kalmars siffror med blandat brännbart från villor nationellt. 

(Jämförelsetabell, se bilaga A tabell BA4). Hushållsavfallets innehåll lokalt liknar den 

nationella sammanställningens, men vissa skillnader finns och uppdelningen i 

avfallsslag är inte gjord på precis samma sätt. Björnsson (2015) visade att det kan finnas 

stora kommunala skillnader i fraktionernas andelar av hushållsavfallet.  

 

I den beräknade totalmängden hushållavfall på 1800 ton gömmer det sig stora mängder 

osorterade resurser som skulle kunna återanvändas eller materialåtervinnas, om de 

källsorterades. Nära tre fjärdedelar av hushållsavfallet kunde, teoretisk sett, sorterats 

enligt den lokala plockanalysen (Miljö- och Avfallsbyrån, 2013). (Observera att en del 

av matavfallet som ingår i dessa siffror numera alltså separeras).  Den svenska 

avfallsplanen (Naturvårdsverket, 2012a) anger att nationellt hade ca 60 % av innehållet i 

soppåsarna kunnat sorteras och materialåtervinnas. Vidare nämns att det nationella 

genomsnittet kan avvika från lokala resultat, eftersom det lokala insamlingssystemet i 

hög grad påverkar hur mycket hushållen sorterar. De villor som hade fastighetsnära 

insamling (FNI) av tidningar och förpackningar sorterade bäst och uppvisade nära 40 % 

mindre blandat hushållsavfall än hushåll som saknade FNI, också detta enligt den 

svenska avfallsplanen. Villor med FNI hade halverat mängderna tidningar och 

förpackningar i det blandade hushållsavfallet. Enligt Avfall Sverige (2014a) hade Kalmar 

län år 2014 störst mängd insamlat hushållsavfall (d.v.s. kärl- och säckavfall) i Sverige, med 

270 kg/person och år. Genomsnittet i Sverige var 228 kg/person och år. Mätningen har tagit 

hänsyn till turism och beräknat antal gästnätter. Det kan diskuteras om Kalmar läns 

innevånare lämnade mer blandat avfall än övriga, om justeringen av gästnätter inte varit 

tillräcklig eller om olika kommuner har rapporterat in uppgifter på något olika sätt. 

Sortering av matavfall för KSRR:s område infördes efter rapporten skrivits, vilket 

numera bör ha minskat blandat kärl-, säckavfall i Kalmar Län.  

  

I figur 7 visas en illustration av hur många ton av olika fraktioner som Stena (i blått) 

och KSRR (i grönt) beräknas ha samlat in från Kvarnholmen 2015, som FNI. I grått och 

med siffror anges hur många ton som kan ha kastats i hushållsavfallet 2015 på 

Kvarnholmen. Beräkningarna av mängderna är baserade på den lokala 

plockanalysrapporten från Miljö- och Avfallsbyrån (2013). Ej avrundade siffror 

användes i beräkningarna.     

 

 
Figur 7: Illustration av hur stora mängder avfall uppdelat i olika fraktioner som Stena respektive KSRR 

hämtat från Kvarnholmen 2015. Grå staplar och angivna siffror visar beräknade mängde som kan ha 

kastats i hushållsavfallet. Beräkningar baserade på lokal plockanalys (Miljö- och Avfallsbyrån, 2013).  
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Diagrammet (figur 7) visar att en stor andel wellpapp och glasförpackningar sorteras ut 

och hämtas via FNI. Plockanalysdata (Miljö- och Avfallsbyrån, 2013) visade att 

wellpapp endast utgör 0,5 % av det blandade hushållsavfallet. Den låga andelen 

wellpapp i det blandade hushållsavfallet visar på en hög acceptens för utsortering av 

fraktionen wellpapp. Privatpersoner och verksamheter förefaller i hög grad sortera 

wellpapp. Under workshopen som ordnades framkom att många fastighetsägare utöver 

FNI även kör wellpapp själva till ÅVC eller ÅVS, eftersom hämtningarna inte räcker 

till och insamlingsburarna ofta överfylldes. Hur stora mängder det kan röra sig om är 

okänt.  

 

Fraktionerna plast-, pappersförpackningar samt returpapper sorteras inte ut i lika hög 

grad. I figur 7 illustreras att särskilt plastförpackningar skulle kunna ha en stor potential 

att sorteras ut i högre grad. I workshopen angav KSRR att något särskilt arbete för att 

öka sorteringen av plast inte finns idag. Det diskuterades även att en del av plastavfallet 

består av soppåsar som använts som emballage till hushållsavfall. Detta plastavfall är 

svårt att undvika eller minska. 

 

FA ska lämnas in till en ÅVC18. Enligt MB 15 kap 11 § ska den kommunala 

avfallsplanen innehålla åtgärder för att både minska avfallets farlighet och dess mängd. 

FA som t.ex. batterier och lampor ska inte finnas i det blandade hushållsavfallet. 

Batterier och lampor utgjorde 0,04 % vardera av hushållsavfallet (Miljö- och 

Avfallsbyrån, 2013), vilket beräknas till vikten 1,4 ton, som kan ha kastats i soppåsarna 

från Kvarnholmen under ett års tid. Nationellt förekommer något mindre mängder FA i 

hushållsavfallet (Avfall Sverige, 2011a). 

 

 

  Identifierade problem med Kvarnholmens avfallshantering 
Resultatavsnitt 4.2 avser svara på frågeställning nr 2 från avsnitt 1.1.1.  

 Vilka problem med avfallshanteringen upplever olika aktörer på Kvarnholmen 

idag? 

 

Stadsdelen Kvarnholmens gatunät ritades och anlades under 1650-talet (NE, 2011). 

Befolkningen på den tiden hade mindre avfall än vi har idag och det var mestadels i 

form av organiskt matavfall (Axelsson Karlqvist, 2013). Husen på Kvarnholmen är 

uppförda från 1650-tal och framåt, vilket innebär att utrymmena för att hantera och 

mellanlagra avfall idag, år 2016, ofta upplevs små och begränsade. Vid 

fältobservationen, intervjuerna och workshopen framkom ett antal svårigheter, som 

aktörerna på Kvarnholmen upplever vid avfallshanteringen. Problemen och 

synpunkterna har sammanställts och beskrivs i detta resultatavsnitt. I texten används 

titeln bovärd för de anställda eller inhyrda företagare som sköter soprummen åt 

fastighetsägarna. De har i intervjuerna haft olika titlar, som bovärd, vicevärd eller 

fastighetsskötare. 

  
 Trafiksituationen 

Fältobservationerna visade att lastzonerna som sopbilen ska stanna i och tömma kärl 

ofta var upptagna av andra bilar, lastbilar och varuleverenser. Sopbilarna fick stanna på 

körbanan (se figur 8), vilket hindrade övrig trafik under de minuter det tog för 

chafförerna att kliva av, dra kärlen till bilen, tömma och dra tillbaka kärlen. Att blockera 

                                                 
18 http://ksrr.se/privat/sopsortering/farligt-avfall/ (Hämtad 2016-05-13). 

http://ksrr.se/privat/sopsortering/farligt-avfall/
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körbanan var inte optimalt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är ett arbetsmiljöproblem för 

chaufförerna och medför stress. Övriga trafikanter upplevdes tidvis irriterade över att 

tvingas vänta bakom sopbilen, somliga försökte tränga sig förbi eller backade. Även 

uppfarter från parkeringshus och utfarter från parkeringsplatser blockerades vid 

tömningarna. Enligt lokala trafikföreskrifter19 får tung trafik vistas på Kvarnholmen 

mellan kl 6-11. Fältobservationen visade att trafiken tätnade ju mer klockan blev under 

morgonen. 
 

Fastighetsägarna berättade i intervjuerna om bovärdarnas 

svårigheter att hitta parkering under morgnarna med sina 

släpvagnar, som övergivet grovavfall hämtas med. De 

använder lastzonerna för kortare stopp vid fastigheterna. 

Vid workshopen diskuterades trafiksituationen översiktligt. 

Aktörerna på Kvarnholmen har troligtvis ett begränsat 

inflytande över situationen. Kalmar kommun kan dock 

påverka situationen eftersom kommunen har rätt att besluta 

om lokala trafikföreskrifter och parkeringsregler som ska 

gälla i området, enligt Trafikförordningen (1998:1276) 10 

kap. 1 §.  

 

 

 
Figur 8: Trafiksituationen på Kvarnholmen.  

(Eget foto, 25 januari 2016). 

 

 Oordning i soprummen 

Vid fältobservationerna framkom att soprummen ofta används som förråd. På golven 

kunde finnas spadar, kvastar, lösa wellpappkartonger eller andra saker i vägen för kärlen 

(se figur 9). I ett soprum observerades hinkar med fett från restaurang och storkök, ett 

avfall som bör hanteras i särskilda fettavskiljare20. Generellt fanns också problem med 

lukt, spill och smuts. I vissa fall orsakade spill från extrasäckar problem vid hämtningen 

i trånga passager där kärlen drogs ut. Spillet kördes över och fastnade i hjulen, som  

kärvar vid ett ojämt underlag. När det är ont om utrymme blir det extra besvärligt att 

hämta avfallet om det finns saker i vägen och spill som hindrar kärlen.      

  

Flera fastighetsägare ansåg att hyresgästerna inte höll 

tillräcklig ordning i soprummen. Bovärdar fick städa och 

frakta bort löst avfall från soprummen. En fastighetsägare 

hade i hyreskontrakten att hyresgästerna skulle städa och ha 

ordning i soprummen. När det inte sköttes upplevdes en oklar 

ansvarsfördelning för vems ansvar det egentligen är att städa. 

Någon fastighetsägare som talat med hyresgästen berättade att 

restaurangen som hyrde lokalen hade angett bekymmer som 

hög personalomsättning och ung, oerfaren personal. Tids- och 

resursbrist för att utbilda personal försämrade 

avfallshanteringen.  

 
Figur 9: Exempel på ett soprum  

på Kvarnholmen.  

(Eget foto, 25 januari 2016). 

                                                 
19 Ylva Johnsson. Kalmar kommunarkiv. (Personlig telefonkommunikation 27 januari, 2016). 
20 http://ksrr.se/foretag/vara-tjaenster/fett/ (Hämtad 2016-05-11). 

http://ksrr.se/foretag/vara-tjaenster/fett/
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 Felaktig hantering av grovavfall 

Enligt lokala regler21 lämnas mindre mängder privat grovavfall, t.ex.  möbler, cyklar 

och leksaker in kostnadsfritt på närmaste ÅVC. Verksamheter, som t.ex. fastighetsägare 

betalar en avgift. Fältobservationerna visade vid flera tillfällen övergivet grovavfall i 

soprummen, passager och gemensamma utrymmen i fastigheterna. Problemet kan vara 

informativt, om det är oklart för hyresgästerna vilka regler som gäller. Problemet skulle 

även kunna vara kulturellt, om hyresgästerna känner till reglerna, men trots detta ställer 

grovavfall i fastigheten.  

 

I intervjuerna uppgav flera fastighetsägare problem med övergivet grovavfall i 

gemensamma utrymmen och passager i fastigheten. Bovärdarna städade och körde bort 

grovavfallet till ÅVC. Det upplevdes som ett resurskrävande irritationsmoment att 

forsla grovavfall från fastigheterna. Vissa fastighetsägare försökte ibland spåra 

grovavfallet tillbaka till ägaren och fakturera denne för hanteringen. Bovärdarna 

försökte städa undan skyndsamt, det fanns tendens att snabbt anhopas mer grovavfall 

om t.ex. ett bord hade ställts någonstans. En privat hyresgäst angav en viss irritation 

över grovavfall som andra grannar ställt i soprummen. En orättvisa upplevdes, eftersom 

det förmodades att andra undgick att göra sitt arbete själva och dessa inte heller antogs 

få extra avgifter för det. Grovavfall som överges i trånga utrymmen för kärl eller 

passager där kärlen ska köras orsakar ett arbetsmiljöproblem för chaufförerna samt 

medför ekonomiska konsekvenser för fastighetsägarna, som lägger tid på att städa, 

frakta bort och avyttra avfallet på ÅVC mot en avgift.    

 
 Brist på utrymme 

Utrymmesbrist av olika slag förefaller vara huvudproblemet på Kvarnholmen. Samtliga 

aktörer har angivit någon form av problem med utrymme. Fältobservationen visade 

generellt sett små soprum (se figur 10), innegårdar eller passager där hushållsavfallskärl 

samt eventuella kärl med sorterade tidningar och förpackningar skulle rymmas. Det 

framkom även att platsbristen blir ett arbetsmiljöproblem. Alla kärl ska samlas i ett 

begränsat utrymme och det uppkom svårigheter att få ut 

kärlen genom dörren och vidare ut till sopbilen för tömning 

vid flera tillfällen. Det observerades även extrasäckar med 

avfall i korridorer, överfyllda kärl samt spill.  

   

Fastighetsägare angav vid intervjuerna att det tidvis uppstår 

mer avfall i form av hushållsavfall, glas och wellpapp än vad 

fastighetens utrymmen klarade av. Ägarna vittnade om besvär 

att få ut avfallsmängderna ur huset i samma takt som avfallet 

skapades. Det framkom även önskningar om att vilja erbjuda 

ytterligare källsortering till sina hyresgäster, men utrymme för 

detta saknades. Ekonomiska nackdelar togs också upp. Av 

utrymmesskäl tvingades fastigheten ha mindre kärl som 

tömdes ofta, vilket blir mer kostsamt än större kärl som töms 

mer sällan22.  

 
 

Figur 10: Ett exempel på begränsat  

utrymme för avfallshantering på  

Kvarnholmen. (Eget foto, 25 januari 2016) 

                                                 
21 http://ksrr.se/privat/atervinning2/  (Hämtad 2016-05-10). 
22 http://ksrr.se/foretag/vara-tjaenster/priser/hushallssopor/ (Hämtad 2016-05-11). 

http://ksrr.se/privat/atervinning2/
http://ksrr.se/foretag/vara-tjaenster/priser/hushallssopor/
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De privata hyresgästerna berättade i intervjuerna att de upplevde vissa besvär med att få 

plats med sortering och lagring av förpackningar hemma i lägenheten. En hyresgäst 

hade löst problemet genom att mellanlagra förpackningar och tidningar i klädkammare. 

De intervjuade gick eller körde till ÅVS ca en gång per vecka. Verksamheterna angav 

främst problem med platsbrist inne i lokalen.   

 
 Sorteringsbekymmer och avstånd till ÅVS 

Fältobservationerna visade att fastighetsägarna på Kvarnholmen har olika 

förutsättningar för hur många fraktioner med källsortering i form av FNI som erbjuds 

hyresgästerna. Vissa fastigheter hade full sortering av samtliga förpackningar, tidningar, 

batterier, lampor, matavfall och hushållsavfall. Andra fastigheter saknade utrymmen för 

hushållsavfallskärl, här hämtades hushållsavfallet i säck.  

 

En fastighetsägare uppgav att restaurangerna som hyrde deras lokaler sorterar i flera 

fraktioner, eftersom fastighetsägaren har ställt krav. Andra fastighetsägare berättade att 

restaurangerna i deras fastighet inte sorterade något avfall, eftersom restaurangen var 

motvillig till detta. Fastighetsägarens agerande har därför evetuellt inverkan över hur 

hyresgästerna agerar med avfallet. En annan fastighetsägare var bekymrad över att 

källsorteringen var särskilt undermålig i en fastighet med studentlägenheter. Större 

delen av den fastighetens avfall kastades som blandat hushållsavfall, trots att fastigheten 

erbjöd full sortering i form av FNI och hyresgästerna inte behövde ta sig till ÅVS.       

 

De privata hyresgästerna angav i intervjuerna att de gick eller körde bil ca en gång per 

vecka till ÅVS. Avståndet till närmaste ÅVS ansågs vara för långt23, särskilt med tanke 

på äldre eller funktionshindrade. En intervjuad antog att grannar som inte sorterade 

upplevde avståndet som ett hinder. De privata hyresgäster som intervjuades var 

välinformerade i hur källsorteringen går till.  

 

Verksamheterna som hyr lokal uppgav i intervjuerna att de ansåg sig lägga resurser i 

form av tid och pengar på att hantera, sortera och i vissa fall frakta avfall till ÅVC och 

ÅVS. Mellanlagring av avfallet i verksamheten upptog utrymme. Hanteringen ansågs 

krävande, en verksamhet förmodade att kostnaderna inte skulle minskas om sorteringen 

förbättrades eftersom fastighetsägaren hade fast pris för avfallshanteringen. Därmed 

saknades ekonomiska incitament att vilja förbättra källsorteringen hos verksamheten.  

 

Vid workshopen framkom att många verksamheter arbetar felaktigt med sortering och 

att flera antytt till KSRR att de inte vill sortera. KSRR angav att de arbetar fortlöpande 

med att förändra attityder och hitta lösningar som fungerar för enskilda verksamheter.   

   
 Informations- och kommunikationssvårigheter 

Vid fältobservationerna noterades fastigheter med tydliga skyltar på vilket avfall som 

skulle slängas i vilket kärl. Andra fastigheter observerades ha delvis bristfällig 

information. Samtliga använde sig av KSRR:s klistermärken på kärlen.  

   

Flera fastighetsägare berättade om upplevda svårigheter och avsaknad av hjälpmedel, 

kunskaper eller förutsättningar för att kunna informera sina hyresgäster om 

avfallshantering på bästa sätt. Medvetna om att KSRR har vidarebefordrat ansvaret att 

informera hyresgästerna i avfallshantering till ägarna, upplevdes det som en svår 

                                                 
23 Avståndet till närmaste ÅVS på gatan ”Kom Snart Igen” uppskattas för boende på Kvarnholmen vara 

mellan 50 och 800 m, beroende var på Kvarnholmen bostaden ligger.    
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uppgift. Många informationssteg angavs och kvalitén på informationen till hyresgästen 

ifrågasattes. En oklar ansvarsfördelning för vem som ska arbeta med vad nämndes och 

fastighetsägare angav att mycket tid lades på att fylla på med gröna matavfallspåsar i 

hyllorna och i övrigt informera sina hyresgäster. Ett annat problem som togs upp var att 

vissa hyresgäster använde de särskilda gröna matavfallspåsarna till att slänga 

hushållsavfall eller annat än matavfall i. KSRR angav i workshop att de arbetar med att 

motverka detta genom att införa särskilda matavfallskärl i flerfamiljshus och att detta 

ska hjälpa till att förändra  hyresgästernas attityder. Ett flertal andra moral- eller 

attitydproblem nämndes, bl.a. upplevde ägarna att vissa hyresgäster struntade i regler 

och sortering. En viss uppgivenhet framkom hos en fastighetsägare som erbjöd full 

sortering, men trots detta inte fick hyresgästerna att sortera i önskad utsträckning. Flera 

fastighetsägare uppgav osäkerhet över hur deras hyresgäster gör med uttjänta lampor 

och batterier. Det upplevdes även brister i kommunikationen med KSRR. T.ex. 

fungerade inte alltid speciallösningar som var viktiga för hyresgästernas verksamheter. 

Det orsakade tidvis problem för både verksamheten och fastighetsägaren.  

 

En privatperson angav avsaknad av uppmuntran och förståelse för vad individens arbete 

med sorteringen tjänar till mer specifikt för miljön. Denne kände till att sortering gjorde 

miljönytta, men efterlyste motivation och upplysning om vikten av den enskildes insats 

för miljön. T.ex. genom fakta som hur stor miljönyttan var för ett visst antal kg 

tidningar, eller något annat som sorterats, och lämnats till ÅVS. En annan privatperson 

jämförde attityder hos villaboende och lägenhetsboende och tänkte sig att en boende i 

villa generellt sett kanske är mer noggrann, eftersom villor har eget hushållsavfallskärl 

och avfallet därför enkelt spåras till denne. En lägenhetsboende är troligen mer anonym 

och bryr sig möjligen inte därför i samma utsträckning.   

 
 Fysiska och estetiska utmaningar 

Q-märkta24 fastigheter, byggnadsminnen eller byggnader med annat kulturhistoriskt 

värde kan behöva ha godkänt bygglov från kommunen eller godkänt tillstånd från 

Länsstyrelsen för att förändras. De olika typerna av märkningar medför olika 

begränsningar för vad som får förändras t.ex. med en del av byggnaden eller 

kullerstenen på innergården. Hela Kvarnholmen räknas även som fornminne, vilket 

innebär att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen med villkor om eventuell arkeologisk 

undersökning innan grävarbeten får påbörjas. Kullersten och ytbeläggning på Stortorget 

får inte förändras på Kvarnholmen utan Länsstyrelsens tillstånd. På Kvarnholmen finns 

44 st objekt som är byggnadsminnen, det starkaste skyddet för en fastighet enligt 3 kap. 

Kulturmiljölagen (1988:950). Byggnadsminnen har unika skyddsföreskrifter25. Med 

olika former av kulturminnesmärkningar finns därmed begränsade möjligheter för vissa 

fastighetsägare att fysiskt förändra befintliga utrymmen för avfallshantering. 

 

Fältobservationerna visade att det finns fysiska svårigheter såsom kullersten, trappor, 

trösklar och trottoarkanter som försvårar avfallshanteringen på Kvarnholmen. I 

workshopen framkom att KSRR kontinuerligt för dialog med berörda fastighetsägare 

och arbetar med förbättring av varje enskild hämtplats och arbetsmiljön. Det fanns flera 

olika speciallösningar såsom ramper, större handtag på kärlen, släta spår i kullersten, 

punkteringsfria gummihjul m.m. för att förbättra chaufförernas arbetsmiljö.    

                                                 
24 I vardagligt tal används ofta begreppet ”K-märkt”, det begreppet saknar dock juridisk betydelse. 

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-

bebyggelse/Pages/lagskydd_bv.aspx (Hämtad 2016-05-23). 
25 Katarina Sundberg. Byggnadsantikvarie Länsstyrelsen Kalmar län. (Personlig telefonkommunikation, 

29 februari, 2016). 

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Pages/lagskydd_bv.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Pages/lagskydd_bv.aspx
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Figur 11: En historisk miljö med kullersten, trottoarkanter och trappor kan innebära fysiska utmaningar 

och en besvärlig arbetsmiljö för de som ska hämta avfallet och manuellt dra kärlen till sopbilen för 

tömning. (Eget foto över Södra Vallgatan på Kvarnholmen, Kalmar 7 maj 2016).  

 

En fastighetsägares soprum låg i parkeringshuset, under fastigheten, vilket medförde en 

kostsam manuell hantering, berättade denne i intervjun. Fastighetsbolag kör kärlen med 

truck uppför nerfarten i parkeringshuset till tömningsplatsen på trottoaren. Flera 

fastighetsägare uppgav att de inte önskar ha kärlen på trottoaren i väntan på tömning. 

Det ansågs oestetiskt och kunde medföra luktproblem. Flertalet fastigheter saknade 

dock alternativ. Bovärdar drar ut kärlen på trottoaren i väntan på tömning, som sker vid 

någon tidpunkt under dagen.  

 
 Ökande avfallsmängder 

Under fältobservationen hämtades en säck med hushållsavfall hos en fastighetsägare 

som ägt och bebott samma fastighet på Kvarnholmen under hela sitt liv. Denne 

berättade att för 40-50 år sedan hade fastigheten med sina små butiker och privata 

hyresgäster knappt något avfall. Fastighetsägaren vittnade om den ökning av 

hushållsavfallsmängderna som skett under dennes tidsperiod som ägare. En annan 

fastighetsägare uttryckte i intervjuerna oro över de ökande avfallsmängderna och 

berättade att fastigheten idag har problem att hantera allt avfall som uppstår. Särskilt 

under sommaren och vid högtider beskrevs läget som besvärligt. Denne önskade hitta en 

annan lösning, helst utanför fastigheten.  

 

Vid workshopen närvarade en representant för en fastighetsägare som nu uppför ett nytt 

hus på Kvarnholmen. Denne berättade att huset beräknas stå kvar i över 100 år. Att 

avfallsmängderna under denna tid kan förväntas öka tas generellt sett ingen särskild 

hänsyn till vid byggnation. Arkitekter ritar och beräknar avfallsutrymmen med 

utgångspunkt i hur många boende huset ska ha och vilket avfall det beräknas medföra 

idag. Här fördes en diskussion över att nybyggnationer därmed riskerar bygga 

avfallsutrymmen som redan inom 10-20 år kanske inte täcker behovet.   

 

 

  Åtgärdsförslag för Kvarnholmens avfallshantering  
Resultatavsnitt 4.3 avser svara på frågeställning nr 3 från avsnitt 1.1.1.  

 Hur skulle avfallshanteringen på Kvarnholmen i Kalmar kunna förändras så att 

upplevda problem kan förbättras, samtidigt som mängden avfall kan minska och 

avfallet användas mer cirkulärt? 
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I följande resultatavsnitt beskrivs förslag på lösningar som framkommit i intervjuerna 

och under workshopen. Även lösningar som andra kommuner har berättat om 

presenteras, tillsammans med resultat från litteraturstudier. Förslagen som  presenteras 

har vuxit fram ur intervjuerna och litteraturstudierna. En viss diskussion kring förslagen 

presenteras också i texten. Huvudförslagen utvärderas djupare i resultatavsnitt 4.4.     

   
 Åtgärdsförslag för en förbättrad trafiksituation  

 Översyn av de lokala trafikföreskrifterna 

 Tidsbegränsa vissa parkeringsplatser kl 6-10 för endast tillfälliga stopp 

 

Trafiksituationen på Kvarnholmen är inte unik. I intervjun med Stockholm framkom att 

Gamla stan upplever större trafikproblem än Kvarnholmen. Där finns trängre gator, fler 

verksamheter och högre befolkningsmängd än i Kalmar. Även andra kommuner angav 

problem som begränsad framkomlighet för sopbilarna i äldre stadsdelar, långa 

dragvägar och återvändsgränder utan vändplatser, vilket innebär att fordonet tvingas 

backa. Flera kommuner hade därför inrättat gemensamma hämtplatser för att förbättra 

arbetsmiljön, framkomligheten och trafiksäkerheten.  

 

Framkomligheten förbättras något med mindre sopbilar som parkerar lättare och har en 

mindre svängradie. Mindre sopbilar rymmer dock inte lika mycket och behöver därmed 

tömmas oftare 26. Att byta till mindre sopbilar skulle därför kunna få följden att trafiken 

ökar. Det finns även bilar som svänger med både fram- och bakaxlarna, vilket ger en 

bättre framkomlighet än för bilar som bara svänger med framhjulen. 

 

Att minska trafiken i allmänhet är troligtvis svårt för aktörerna på Kvarnholmen. Enligt 

Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap. 3 § har kommunen rätt att utfärda lokala 

trafikföreskrifter. Kalmar kommun skulle kunna göra en översyn samt eventuell 

uppdatering av lokala regler. De beslut som hittades i kommunarkivet var snart 30 år 

gamla27. Om vissa parkeringsplatser (Kalmar kommun, 2016) kunde begränsas för 

endast tillfälliga stopp kl 6-10 på vardagar kunde varuleverenser, bovärdar och sopbilar 

möjligen få bättre förutsättningar att hitta en plats att stanna på. Aktörerna på 

Kvarnholmen skulle kunna kontakta Serviceförvaltningen i Kalmar kommun och föreslå 

en översyn.  

 
 Åtgärdsförslag för problemen med oordning i soprummen 

 Tydlig ansvarsfördelning, reglerat i hyreskontrakten 

 Regelbunden städning av soprummen 

 

Enligt ”Handbok för Avfallsutrymmen” (Avfall Sverige, 2009) är det fastighetsägarens 

ansvar att sköta hämtningsväg och avfallsutrymmen på den egna fastigheten. 

Privatpersoner och verksamheter som är avfallslämnare ansvarar dock för att hantera 

avfallet på rätt sätt och för att följa regler och lagar i MB, avfallsföreskrifter samt 

information tillhandahållen av kommunen, producenterna och fastighetsägaren. Vem 

som faktiskt ansvarar för ordningen i soprummen kan därför möjligen tolkas olika. Det 

är dock extra viktigt att hålla ordning i ett soprum med begränsat utrymme, eftersom 

                                                 
26 Per Håkansson. Norba. (Personligt möte 17 februari, 2016). 
27 Ylva Johnsson. Kalmar kommunarkiv. (Personlig telefonkommunikation 27 januari, 2016). 
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hämtning i värsta fall kanske inte kan utföras annars. Det skulle medföra ekonomiska 

konsekvenser för fastighetsägaren och i slutänden hyresgästerna.  

 

Förslag för att skapa bättre ordning i soprummen, som framkommit av intervjuerna: 

 Fastighetsägarna bör mycket tydligt beskriva vem som ansvarar för vad i 

hyreskontrakten. Samt vilka konsekvenser brott mot reglerna medför. 

 Fastighetsägarna rekommenderas kontinuerligt föra dialog med hyresgästerna. 

 Fastighetsägarna kunde ordna krokar och hyllor på väggarna i soprummen, så att 

spadar, kvastar, wellpapp och lösa saker kommer bort från golvet.  

 Regelbunden storstädning av soprummet bör ingå i hyran, det ligger troligen 

främst i ägarens intresse att lokalerna sköts ordentligt.  

 

 Åtgärdsförslag för hanteringen av grovavfall 

 Samarbeten med välgörenhetsorganisation 

 Tydliga regler för hur hyresgästen ska hantera sitt grovavfall 

 

Fastighetsägaren bestämmer om bortforsling av grovavfall ingår i hyran eller inte. I 

flera fastigheter hade en kultur uppstått där hyresgästerna övergav sitt avfall i smyg, 

med en låg acceptans för de regler som gällde. Ingår hämtning skulle hyresgästerna 

kunna ha en särskild plats att ställa grovavfall. Ingår inte grovavfall krävs aktiv och 

tydlig informtion till hyresgästerna vilka regler som gäller. En fastighetsägare angav i 

intervjuerna att varje enskild hyresgäst rings upp vid förändringar och informeras 

personligen. Det gjorde att hyresgästerna fick en relation till fastighetsägaren och 

hyresgäster kunde inte säga att de inte hade emmottagit informationen. För denne 

fungerade det systemet bra. En annan väg att gå kunde vara att kontakta någon 

välgörenhetsorganisation om intresse för samarbete finns. Vissa organisationer erbjuder 

hämtning av möbler och dylikt. En skylt med telefonnummer och hänvisning till 

organisationen som hyresgästen kunde kontakta för att skänka möbeln och få den 

hämtad skulle eventuellt kunna minska problemet. En annan lösningg är att 

fastighetsägaren mot en kostnad erbjuder tjänsten bortforsling av grovavfall till 

hyresgästerna. Fastighetsägare som har något oanvänt utrymme över skulle även kunna 

ordna ett rum där hyresgästerna kan byta möbler. Göteborgs Stad (2014) har gett ut en 

liten broschyr om hur intresserade kan starta och driva ett sådant. Det kräver dock 

engagerade deltagare samt regelbunden rensning.   

  

Förslag för förbättra situationen med övergivet grovavfall i fastigheterna: 

 Fastighetsägarna kan inleda samarbete med en välgörenhetsorganisation. 

 Mycket tydlig information med vilka regler som gäller, t.ex. i hyreskontrakten, 

på anslagstavlor, i soprummet samt muntligt framfört till var och en. 

 Välkända och tillämpade konsekvenser för hyresgäster som inte följer reglerna.  

 

 Åtgärdsförslag för utrymmesbristen 

 Ett annat system för hämtning av hushållsavfall skulle kunna frigöra utrymme  

i soprummen för en utökad sortering med FNI 

 

Förslag framkom i intervjuerna med fastighetsägare att avfallshantering kanske behövde 

ske utanför fastigheten, någon form av gemensam lösning efterfrågades. En kommun 

med ett äldre område som mestadels består av villor berättade att de upprättat en stor 

gemensam hämtplats dit alla ägare drog kärlen. I en kommun med mycket smala gator 
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skedde hämtningarna av hushållsavfall i troligen till 75 % fortfarande manuellt med 

säck och säckkärror. De som arbetade med den manuella hanteringen hade extra betalt 

och den intervjuade hade svårt att se någon annan bra lösning. Ett stort gemensamt 

system som sopsug föreslogs, men förkastades då omfattande förändringar av husen och 

ledningar i marken krävs. I området fanns enligt den intervjuade endast två st ÅVS och 

där slängdes ”allt möjligt” (även det som inte skulle slängas där). En annan kommun 

angav att de anvisade gemensamma hämtplatser, för att undvika långa dragvägar. Det 

äldre området bestod mestadels av villor och återvändsgränder utan vändplatser mot en 

å. En annan kommun har medeltida innerstad med kullersten och trånga innegårdar. De 

verkade för att anordna gemensamma hämtplatser, men förhandlingarna med 

fastighetsägare som tidvis motsatte sig förändringen var långdragna. Det kunde ta flera 

år av handläggning i varje ärende. Sammanfattningsvis har andra kommuner med trånga 

områden valt att inte använda systemet med kärlhämtning i eller strax utanför 

fastigheten. Andra kommuner har valt olika lösningar, beroende på de lokala 

förutsättningarna.   

 

I intervjuerna framställdes hushållsavfallet ofta som det största bekymret. Om detta 

istället kunde hämtas på gemensamma hämtplatser, i gemensamma miljöhus eller 

underjordiska behållare, kunde kärlen för hushållsavfall tagits bort ur de trånga 

soprummen. Detta hade kunnat frigöra utrymme för utökad fastighetsnära insamling 

(FNI). En privatperson uppgav att avståndet till ÅVS kunde upplevas som ett hinder och 

att denne skulle sortera bättre om uppsamlingsplatsen var närmare. En utökad FNI av 

förpackningar skulle kunna öka sorteringsgraden (Avfall Sverige, 2011a), vilket isåfall 

leder till att en större andel av avfallet kan materialåtervinnas och därmed användas mer 

cirkulärt.    

 

Förslag för att motverka utrymmesbristen på Kvarnholmen: 

 Fastighetsägarna och renhållningsaktörerna kunde samverka för att försöka 

förändra systemet för hämtning av hushållsavfall på Kvarnholmen. 

 

 Åtgärdsförslag för ökad sortering 

 Fokus på uppmuntran till de som sorterar 

 Förbättrade förutsättningar inne i lägenheterna för att kunna sortera bekvämt 

 

I intervjuerna framkom att fastighetsägare tänker sig två sorters hyresgäster, de som 

sorterar och de som inte sorterar. Vitt eller svart. Enligt en engelsk studie (Wrap, 2008) 

befinner sig befolkningen istället någonstans i en gråskala med sju steg. I den första, 

svarta rutan befinner sig de som inte känner till att sopsortering existerar. I den andra 

mörkgrå rutan befinner sig de som känner till att sortering finns, men aldrig ägnat sig åt 

det. I Wraps studie utgjorde dessa två rutor endast omkring 6 % av befolkningen. De 

behövde grundläggande information och mycket motivation för att börja sortera. 

Därmed befann sig de resterande 94 % av befolkningen i resten av gråskalan. De 

källsorterade i olika utsträckning, ibland, ofta eller endast vissa fraktioner. Desto ljusare 

nyans av grått, desto större medvetenhet, acceptens och tillämpad sortering och 

återvinning. I den vita rutan befann sig de som alltid sorterade allt material som var 

möjligt att sortera. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Figur 12: Enligt Wrap (2008) kan människor delas in i en gråskala med sju rutor, utifrån hur väl de 

känner till och tillämpar sortering och återvinning. (Egen illustration) 
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Enligt Wrap (2008) uppgav människorna i de olika grå nyanserna att de skulle sortera 

bättre om vissa hinder undanröjdes. Angivna hinder, som även skulle kunna upplevas i 

svenska förhållanden, var t.ex. att diska förpackningar, utrymmesbrist hemma, avsaknad 

av fraktioner där materialet lämnades o.s.v. 86 % uppgav att de skulle uppmuntras att 

sortera och återvinna mer om de praktiskt kunde förstå vilken lokal nytta arbetet tjänade 

till. Över 50 % skulle uppmuntras att sortera bättre om de kände uppskattning från 

kommunen eller om de fick någon form av fördel för att de källsorterade. Av de 6 % 

som inte sorterade alls uppgavs orsaker som att det var enklare att slänga allt i 

hushållsavfallet, de hade inte sett någon information om återvinning eller saknade plats 

hemma för att lagra sorterat avfall.       

 

En privat hyresgäst efterfrågade i intervjun uppskattning och uppmuntran i form av 

miljöfakta över vad insamlat material tar vägen eller gör för nytta energi- eller 

klimatmässigt. Önskan var att mötas av korta fakta på t.ex. skyltar på ÅVS containrar 

eller soprummens kärl med förpackningar. En fastighetsägare angav i intervjun att de 

lade stora resurser på de som i gråskalan kan antas befinna sig i den svarta eller 

mörkgråa rutan. Fastighetsägaren upplevde att man ”jagade” eller försökte förmå dessa 

att börja sortera sitt avfall. Enligt Wrap (2008) kan det istället ge en högre utdelning att 

uppmuntra och underlätta för de som redan är igång, men som inte alltid sorterar. Att 

pusha de som är i de olika gråa nyanserna att bli lite bättre och lyfta sig en nivå i 

gråskalan konstaterades lättare och gav större utdelning miljömässigt än att få någon 

som aldrig sorterat innan att börja. För studentboenden framhävdes vikten av en tidig 

och personlig introduktion för nyinflyttade av sorteringen på fastigheten, för i vilken 

grad källsortering sedan ägde rum (Wrap, 2007).    

 

Sörbom (2004) skriver att värderingar och normer har betydelse, men det är lika viktigt 

med möjligheterna att sortera. Bekvämlighet har stor betydelse och fler deltar i ett  

enkelt system där den enskilde inte behöver gå iväg med avfallet för långt. Om 

individen kan spara pengar ökar intresset, men närheten verkar trots allt viktigast. Enligt 

Naturvårdsverket (2012c) angavs den dagliga hanteringen av avfall utgöra ett problem 

när köken inte utformats för att underlätta källsortering. De som intervjuades i 

Naturvårdsverkets studie angav också att det sociala samspelet med grannarna 

försvårades om de tolkade regler och ansvar för gemensamma avfallsutrymmen på olika 

sätt. Beteendet kring avfallshantering visade sig vara bättre för de som hade ett mer 

personligt förhållande till grannarna och hyresvärden. Många ville vara med och bidra 

till en bättre miljö, men det fanns märkbara skillnader som i studien verkade vara 

kopplat till bostadsområden med högre grad av anonymitet.      

   

För att minska avfallets farlighet skulle fastighetsägaren kunna förenkla för hyresgäster 

och verksamheter att lägga lampor och batterier på rätt ställe. T.ex. genom att ha tydlig 

information i soprummet eller erbjuda insamling i en behållare på väggen. Tömning av 

batteriholk kan köpas som abonnemang hos KSRR28. Abonnemang för lampor finns i 

form av fyrfackskärl. KSRR skulle också kunna förstärka arbetet med att informera om 

vikten av att FA inte kastas i hushållsavfallet29.   

 

Enligt en nationell sammanställning av plockanalyser (Avfall Sverige, 2011a) kan 

innehållet i hushållsavfallet påverkas av servicenivå och acceptens för 

insamlingssystemet för förpackningar och tidningar, grovavfall och matavfall. En högre 

                                                 
28 http://ksrr.se/foretag/vara-tjaenster/priser/foerpackningar-tidningar-och-batterier/ (Hämtad 2016-05-12) 
29 http://ksrr.se/privat/sopsortering/farligt-avfall/ (Hämtad 2016-05-14). 

http://ksrr.se/foretag/vara-tjaenster/priser/foerpackningar-tidningar-och-batterier/
http://ksrr.se/privat/sopsortering/farligt-avfall/
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utsorteringsgrad uppvisades där det fanns ett system med FNI. Hushållsavfall från 

lägenheter innehöll högst andel förpackningar.     

   

Förslag för att öka sorteringen av avfall på Kvarnholmen:  

 Fastighetsägarna kunde se över hyreslägenheternas och hyreslokalernas 

fysiska förutsättningar för att kunna källsortera och lagra avfall.   

 Fastighetsägarna kunde arbeta mer med uppskattning och uppmuntring. 

T.ex. genom att premiera med bra återvinningslösning i lägenheten.   

 Fastighetsägarna kunde genom bovärdarna verka för att skapa en personlig 

relation till hyresgästerna, för att minska graden av annonymitet. 

 KSRR kunde förstärka arbetet med att sprida information om specifik 

miljönytta som återvinning ger, vilket kunde motivera fler att sortera mer.  

 KSRR kunde se över möjligheterna att erbjuda abonnemang för påfyllning 

av gröna matavfallspåsar hos fastighetsägare.    

 Fastighetsägare och KSRR kunde tillsammans arbeta för att ytterligare 

tillgängliggöra och informera om insamlandet av FA. 

 Ekonomiska styrmedel som ger tydliga fördelar till verksamheter som 

väljer att sortera sitt avfall bättre. Detta kunde införas av både KSRR och 

fastighetsägare.  

 

 Kommunikations- och informationslösningar 

 Kommunikation mellan de olika aktörerna skulle kunna utvecklas  

och förbättras, för det gemensamma målet att öka källsorteringsgraden 

 

Enligt Sörbom (2004) förefaller det som att masskommunikation om sortering inte får 

lika bra långsiktigt genomslag som riktad information till små grupper. Bäst och mest 

varaktiga resultat hade uppnåtts där mottagarna själva hade utformat och genomfört 

förändringar eller kampanjer. Oavsett på vilket sätt informationen hade framförts hade 

dock upplevelsen av bekvämlighet varit avgörande för resultatet.  

 

Intervjuerna med andra kommuner visade att de som försöker genomföra beslut om 

förändringar av avfallshämtningen utan dialog och samverkan med fastighetsägare och 

boende möttes av motstånd. I workshopen framkom att det anses viktigt för aktörerna 

att lära känna varandra personligen, för att på ett bättre sätt förstå och kunna diskutera 

problem. I intervjerna med fastighetsägare framkom en synpunkt om att lokala 

informationsmöten önskades med KSRR där t.ex.deltagare runt stortorget eller 

larmtorget hade kunnat träffas för att samverka.    

 

Förslag för förbättrad kommunikation mellan aktörerna på Kvarnholmen: 

 Linnéuniversitetet eller annan part kunde anordna fler workshops, som forum för 

olika aktörer att mötas och förutsättningslöst diskutera en fråga.  

 KSRR kunde ytterligare förstärka arbetet med att stötta fastighetsägarna i att 

informera hyresgäster. 

 Flera fastigheter kunde ha tydligare skyltar med information och exempel på 

vilket avfall som ska kastas i vilket kärl. 

 KSRR kunde förbättra internkommunikationen samt kommunikationen med 

underentreprenörer vid hanteringen av speciallösningar.  
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 Åtgärdsförslag för fysiska och estetiska utmaningar 

 Dagens system med kärlhämtning av hushållsavfall på varje enskild fastighet  

skulle kunna förändras för att underlätta hanteringen av avfallet  

 

Estetiskt sett är avfallshämtning på Kvarnholmen en utmaning i en historisk och känslig 

miljö. Eventuella förändringar måste ske med hänsyn till estetiska och kulturhistoriska 

värden30. Kullersten, trappor samt trösklar är fysiska hinder och kan vara svåra att 

förändra. I workshopen framkom att KSRR försöker hålla sig i framkant genom att 

kontakta nybyggnationer och föra en dialog med dessa om t.ex. lämpligt val av trösklar 

och övrig utformning av soprummen. Stena angav att deras personal utför hämtningar i 

trappor och delvis svåråtkomliga utrymmen. I intervjun med en av kommunerna 

framkom synpunkten att det förefaller lättare för den som innehar det kommunala 

monopolet att ställa krav på fastighetsägare än för entreprenörer som erbjuder 

konkurrerande abbonnemang. En kommun förordade punkteringsfria gummihjul för 

kärl som behöver dras över kullersten. För att förbättra Kvarnholmens arbetsmiljö och 

utrymmesbristen i soprummen föreslås ett annat system för hämtning av hushållsavfall, 

istället för dagens kärlhämtning som sker i eller utanför varje enskild fastighet. För FNI 

av förpackningar och tidningar förefaller den bästa lösningen vara att fortsätta arbetet 

med att förbättra ett hämtställe i taget.  

 

Förslag för förbättrad arbetsmiljö på Kvarnholmen:  

 Ökad samverkan mellan KSRR och Stena så att arbetsmiljön för båda aktörernas 

anställda kan förbättras. 

 Fortsatta enskilda dialoger mellan KSRR, Stena och enskilda fastighetsägare hur 

arbetsmiljön i enskilda fastigheter kan förbättras på bästa sätt. 

 

 Åtgärdsförslag för minskade avfallsmängder 

 Fler enkla, ekonomiska och praktiska förslag hur olika aktörer kan förebygga 

och minska sitt avfall behöver spridas och uppmärksammas  

 

I EU:s avfallshierarki är avfallsminskning av högsta prioritet. I trånga stadsområden där 

det är ont om utrymmen för avfallshantering kan det vara extra viktigt att kontinuerligt 

arbeta aktivt med att försöka förebygga avfall. Avfallsmängder som inte kan hanteras 

och forslas bort i tid riskerar annars orsaka sanitära olägenheter i fastigheten. Nedan 

följer några praktiska exempel hur specifika avfallsslag skulle kunna minskas. Det är 

kommunens ansvar att informera invånarna om hur de kan minska sitt avfall. I Kalmars 

fall har ansvaret vidarebefordrats till KSRR (KSRR, 2015). Generellt föreslås att det 

behöver spridas mer praktiska förslag till verksamheter och privatpersoner hur de kan 

minska sitt eget avfall.    

 

Returpapper/tidningar 

Vid mätningar31 av hur stor mängd reklam ett hushåll får i Kalmar kommun, så emottog 

exempelhushållet strax över 0,9 kg oaddresserad reklam per vecka. Om det antas att en 

lägenhet får samma mängd, beräknas det till över 45 kg på ett år. Om många hushåll i 

ett flerfamiljshus tackade nej till reklam, skulle det kunna minska fastighetens avfall av 

                                                 
30 Katarina Sundberg. Byggnadsantikvarie. (Personlig kommunikation, 29 februari, 2016). 
31 Gustav Schaefer. Villaägare, Kalmar kommun. (Personlig komunikation 16 mars, 2016).   

Enligt http://www.reklamfritt.se/ (Hämtad 2016-05-31) kan det vara uppemot 50 kg reklam per år och 

hushåll.  

http://www.reklamfritt.se/
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returpapper. Om totalt 100 hushåll tackade nej till reklam på Kvarnholmen kunde det 

enligt exemplet minska avfallet med över 4,5 ton/år.      

 Fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar skulle kunna erbjuda sina 

hyresgäster med kostnadsfria klistermärken med texten ”Ej reklam tack”.  

 

Plastförpackningar  

Butiker på Kvarnholmen skulle kunna fråga om kunden önskar plastpåse alternativt 

erbjuda plastpåse mot betalning, istället för att automatiskt lägga varan i en påse. Ett 

förslag på 5 kr avgift för alla plastbärkassar lades nyligen fram av Naturvårdsverket 

(2016) som ett led i att uppnå ett EU beslut, vilket innebär 50 % minskning av antalet 

plastbärkassar per person och år i Sverige fram till år 2025.   

 

Matavfall 

Enligt KSRR kan hälften av matavfallet som slängs kan vara ätbart32. Andersson (2012) 

skriver att onödigt matavfall för hushåll i flerbostadshus uppgick till 40 %. Oavsett 

vilken exakt siffra som är korrekt, så kan det konstateras att en stor andel av det 

matavfall som kastas hade kunnat ätas upp istället. Enligt Avfall Sverige (2011b) kan 

restauranger minska sitt matavfall med 25 % per serverad portion genom att ta bort 

salladstallriken kombinerat med utbildning av personalen och skyltar att lunchgästen 

kan hjälpa miljön genom att inte ta mer mat än vad denne orkar äta upp. Detta kunde 

minska restaurangers inköpskostnader. Kalmars skolkök försöker synliggöra matavfallet 

med vägningar några gånger per termin i skolor och förskolor33 för att på så sätt verka 

för en minskning genom en medvetenhet om matavfallet. I intervjun med en 

bufférestaurang på Kvarnholmen framkom att kvällens sista buffé (ätlig mat) alltid 

slängs. Eventuellt skulle ett samarbete med någon välgörenhetsorganisation som 

skänker mat till behövande, kunnat minska matavfall från restaurangen och möjligen 

även minskat restaurangens avfallskostnader. Hinder som skulle kunna föreligga är 

logistik, nedkylningsmöjligheter samt förvaring34.  

 

Textilier 

Upp emot 59 % av textilierna som slängs i hushållsavfallet är hela (SMED, 2016). En 

del av dessa hade kunnat återbrukas. Idag finns klädinsamlingscontainrar på ÅVS eller i 

anslutning till secondhand affär. Möjligen skulle textilavfallet kunna minskas, om det 

blev enklare att lämna in till återbruk. Förslagsvis genom ett samarbete mellan 

fastighetsägare och välgörenhetsaktörer t.ex. i form av en mobil klädinsamling som 

flyttades runt mellan innegårdarna på Kvarnholmen.  

 

 

 Värdering och diskussion av åtgärdsförslagen för Kvarnholmen 
Resultatavsnitt 4.4 avser svara på frågeställning nr 4 från avsnitt 1.1.1.  

 Vilken lösning kan motiveras praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt på 

Kvarnholmen? 

 

Frågan om en alternativ lösning för hanteringen av hushållsavfall leder fram till följande 

alternativ för Kvarnholmen:  

                                                 
32 http://ksrr.se/privat/matavfall/varfoer-matavfallsinsamling/ (Hämtad 2016-05-12). 
33 Ann-Sofie Eriksson. Kostchef kost skola, Kalmar kommun. (Personlig e-postkommunik. 29 mars 2016) 
34 Ingegerd Petersson. Insamlingsansvarig Kalmar Stadsmission. Workshop 15 april, 2016. 

http://ksrr.se/privat/matavfall/varfoer-matavfallsinsamling/
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1. Sopsug: vakuumsystem där fastigheterna endast behöver ett inbyggt inkast i t.ex. 

källaren. Sedan sugs soporna vidare i rör under marken till en uppsamlingsplats, 

som töms med en speciell bil.    

2. Fler ÅVS på Kvarnholmen: utöka antalet återvinningsstationer där 

privatpersoner och verksamheter kan lämna förpackningar och tidningar.   

3. Gemensamma uppsamlingsplatser: på tömningsdagen får alla på en gata dra sina 

kärl till samma punkt, istället för att tömmas direkt utanför den egna fastigheten.   

4. Gemensamma miljöhus: större skjul utomhus där alla kärl från t.ex. ett visst 

område alltid står uppställda. Boende och verksamheter får gå hit för att slänga 

sitt avfall i de tunnor som tillhör fastigheten.  

5. UWS: (Underground Waste Systems) underjordiska avfallsbehållare. 

 

 Diskussion alternativa system  

 Underjordiska behållare för hushållsavfall skulle kunna vara en del av lösningen 

på problemen med avfallshanteringen på Kvarnholmen 

 

Alternativ 1 med sopsug framstod i Stockholm som en möjlig framtida lösning. För 

fastighetsägarna i Kalmar skulle sopsug dock bli kostsamt. Omfattande ingrepp krävs i 

mark och fastigheter. Det behövs även en speciell bil för att tömma uppsamlingsplatsen 

och den typen av sopbil saknas i området idag. Alternativ 1 med sopsug-system på 

Kvarnholmen kan bli svårt att motivera av ekonomiska skäl.  

 

Alternativ 2 med utökat antal ÅVS skulle kunna öka sorteringsgraden av 

hushållsavfallet, om fler härmed fick närmare att lämna förpackningar och tidningar. 

Det krävs dock en avskild plats för anläggandet av en ÅVS och lämpliga placeringar på 

Kvarnholmen skulle kunna bli svåra att finna. Det finns även risk för nedskräpning då 

Kvarnholmen ligger vid Kalmarsund, vilket gör det utsatt för vindar. Små bitar plast och 

papper blåser lätt omkring och skulle kunna förorena vattnet samt skräpa ner närmiljön. 

De estetiska nackdelarna med utökat antal ÅVS i Kvarnholmens kulturhistoriska miljö 

anses kunna bli stora och alternativ 2 kan bli svårt att motivera av estetiska35 skäl.     

 

Alternativ 3 med gemensamma uppsamlingsplatser kunde ge fastighetsägaren 

incitament att försöka minska avfallet, eftersom denne fick överta ansvaret att dra kärlet 

till tömningsplatsen och sedan tillbaka in på fastigheten, vid varje tömning. Detta skulle 

dock innebära ett stort merarbete för fastighetsägarna. Dessutom föreligger brandrisk på 

uppsamlingsplatsen. Många kärl och säckar tillsammans på samma ställe över natten 

eller flera timmar under dagen, flera gånger i veckan, skulle även utgöra en estetisk 

nackdel samt ett hinder för gående och funktionshindrade, som behöver ta sig fram på 

trottoarerna. Alternativ 3 kan bli svårt att motivera av praktiska skäl.  

 

Alternativ 4 med gemensamma miljöhus skulle möjligen kunna öka sorteringsgraden. 

Om fler kärl för återvinning kunde rymmas i soprummen eller miljöhusen, hade fler 

människor kunnat lämna förpackningar via FNI (Avfall Sverige, 2014b). Nackdelen är 

att förslaget kräver stora ytor. De få stora ytor som finns på Kvarnholmen har ofta ett 

kulturhistoriskt värde. Gemensamt miljöhus kan även innebära risk för nedskräpning 

och luktproblem. De estetiska nackdelarna för miljön på Kvarnholmen anses kunna bli 

betydande och alternativ 4 anses även det kunna bli svårt att motivera av estetiska skäl.  

                                                 
35 Estetisk definieras enlingt Nationalencyklopedin som smakfull, tilltalande. Vad detta innebär är 

subjektivt och kan vara ytterst olika för olika människor.    
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Figur 13: Bild av husen runt Larmtorget, Kvarnholmen, Kalmar. Här finns ytor för ett stort miljöhus, 

men ur estetik synvinkel passar sannolikt inte platsen för detta ändamål. (Eget foto, 7 maj 2016). 

 

 

Förslag 5, med underjordiska behållare (UWS) förefaller vara en mer estetisk lösning. 

En UWS är 3 eller 5 m3 och endast inkastet sticker upp ovan mark (se figur 14). Om 

hushållsavfallet istället hanterades i dessa kunde utrymme frigöras i soprummen och 

FNI av förpackningar utökas. Detta kunde undanröja ett hinder privatpersoner upplever 

vid källsortering och därmed kunna öka sorteringsgraden, så att avfallet kunde 

materialåtervinnas och därmed användas mer cirkulärt.  

 

 
Figur 14: Inkastet på en underjordisk behållare vid HSB:s fastighet belägen på Södra vägen, Kalmar. 

(Eget foto, 25 februari 2016). 

 

 

 

UWS på Kvarnholmen skulle kunna medföra följande fördelar: 

+ Estetiskt: större delen under mark och endast inkastet sticker upp. 

+ Praktiskt: 5-10 minuter att tömma (se figur 15). Tömning med kranbil och 

joystick (handkontroll) medför en minskad manuell hantering av kärl. 

+ Ekonomiskt: 5 m3 behöver inte tömmas lika ofta som mindre kärl. Stora 

behållare med tömning sällan tenderar ha billigare taxa per mängd avfall. 

+ Minskad trafik: eventuellt om flera fastigheter övergick till UWS. 
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+ Miljömässigt: kunde innebära utökad FNI, om utrymmes frigörs i soprummen 

+ Säkert: kan kontrolleras med elektroniskt taggsystem36, för att undvika obehörigt 

avfall och minska risken för anlagda bränder. Automatiska luckor försluter hålet 

i marken vid tömning för att förhindra fallolyckor.    

+ Anpassat: höjden på inkastet är anpassad för rullstolsburna.  

+ Minskad lukt: avfallet hålls kylt av marken och det kan medföra minskade 

problem med lukt, jämfört med kärl37. 

 

 
Figur 15: Tömning av underjordisk behållare vid HSB:s fastighet belägen på Södra vägen, Kalmar.  

(Eget foto, 25 februari 2016). 

 

UWS på Kvarnholmen skulle även kunna medföra följande nackdelar:  

- UWS är troligen främst för privatpersoners och mindre verksamheters avfall. 

Små inkast, verksamheter med stora avfallsmängder kan ha svårt att gå längre. 

- Längre avstånd för privata hyresgäster att gå med hushållsavfallet, vilket kan 

upplevas som en försämring. 

- Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för att gräva i Kvarnholmen. Enligt kontakt 

med Länsstyrelsen är det dock genomförbart om hänsyn till kulturmiljön visas38. 

- Ett system av vattenledningar, avloppsledningar att ta hänsyn till39. Dessutom 

finns troligen elledningar, fiberkabel m.m. nedgrävt i gatuätet.  

- Svårt att hitta lämpliga placeringar. Förslagsvis kunde två UWS anläggas 

bredvid varandra i ytor som nu är parkeringsrutor.  

- Kan anses som en återgång till systemet med sopnedkast, vilket skulle kunna 

minska sorteringen40, eftersom avfallslämnaren inte ser var soppåsen tar vägen. 

- Kräver att aktörerna samarbetar. 

 

                                                 
36 Ett elektroniskt taggystem är en låsanordning där behöriga innehar en bricka med ett chip, som låser 

upp inkastet till UWS:en.  
37 Observerat under fältobservationen, 25:e januari 2016. 
38 Katarina Sundberg. Byggnadsantikvarie Länsstyrelsen Kalmar län. (Personlig telefonkommunikation, 

29 februari, 2016). 
39 Stefan Ahlman. Utredningschef KVAB. (Personlig e-postkommunikation, 25 februari, 2016) 
40 Lottie Nilsson. Miljöstrateg Ystads kommun. (Personlig telefonkommunikation 4 april, 2016). 



  
 

38 

 

 

 

Under  workshopen framkom att KSRR står för behållaren och fastighetsägaren för 

grävarbeten vid installation av UWS. I Kvarnholmens fall behöver troligen även 

kommunen tillfrågas, som ägare av marken utanför byggnaderna där UWS kan 

anläggas. Samråd med Länsstyrelsen behövs för tillstånd att gräva ner behållaren. En 

dialog med Kalmar Vatten AB (KVAB) behövs för att undvika att gräva i ledningar. 

Eventuellt kunde samarbeten med KVAB ske vid grävningen, om ledningar ska bytas 

på något ställe samtidigt som UWS ska grävas ner, vilket skulle kunna medföra 

ekonomiska fördelar för både fastighetsägare och KVAB. Även en dialog med ägare av 

elledningar och fiberkabel krävs. Dessutom fordras en omfattande informationsinsats 

till de boende, för att undvika att förändringen uppfattas som en försämring av servicen.    

 

 

 Generella åtgärdsförslag och strategier för trånga stadsmiljöer 
Resultatavsnitt 4.5 avser svara på frågeställning nr 5 från avsnitt 1.1.1.  

 Vilka strategier för avfallshantering kan identifieras för att genomföras 

generellt i andra trånga stadsutrymmen? 

 

Andra städer med begränsade utrymmen kan möjligen finna lösningar genom 

samverkan mellan aktörerna i kombination med aktivt arbete för minimering av avfallet  

 

Enligt metodbeskrivningen ger både den övergripande metoden ”mixed methods” och 

metoden ”case study” ett specifikt resultat. Morgan (2014) skriver att nackdelen med att 

blanda metoder är att det fördjupade resultatet är just specifikt och bör därför i 

allmänhet inte användas till generaliseringar. Det specifika resultatet för Kvarnholmen 

utmynnade i en rekommendation om systemskifte till UWS. Det går inte generalisera att 

UWS skulle vara den optimala lösningen för andra trånga stadsutrymmen. I detta 

resultatavsnitt lyfts istället erfarenheterna från Kvarnholmen fram som exempel för att 

göra en övergripande generalisering för arbetssättet och olika alternativ. Hur den rätta 

lösningen för andra trånga stadsutrymmen kan arbetas fram och vilka strategier som 

skulle kunna användas av olika aktörer. Samt vilka avfallsslag aktörerna ur 

miljösynpunkt skulle kunna fokusera på att försöka öka återvinningen för, eftersom 

fastighetsägaren kanske måste välja en eller ett fåtal fraktioner att erbjuda som 

fastighetsnära insamling i ett begränsat utrymme.  

 

Metallförpackningar utgjorde drygt 1 % av hushållsavfallet i plockanalysen (Miljö- och 

Avfallsbyrån, 2013). Av totalmängden 1800 ton hushållsavfall skulle det då kunna 

innebära att över 20 ton metaller ”förbrännts” med det blandade hushållsavfallet. Om 

metallavfallet sorterats hade det kunnat återvinnas på ett enklare sätt än genom den 

magnetiska avskiljning och metallseparering som sker ur bottenaskan efter förbränning 

(Tekniska verken, 2015). Nordic Counsil of Ministers (2015) beskriver vilka skillnader i 

klimatpåverkan tillverkning av återvunnet eller nyproducerat material har i Danmark, 

Norge och Sverige. Rapporten jämför hur många CO2-ekvivalenter/kg material varje 

fraktion ger upphov till om förpackningar tillverkas från ny eller återvunnen råvara. 

Besparingen av CO2-eqv varierar beroende på material, men rapporten konstaterar att 

det fanns en miljövinst för samtliga fraktioner. Särskilt metaller pekades ut som viktiga 

att återvinna istället för att ”förbränna”, eftersom de inte bidrar med någon energi till 

förbränningen. Enligt Tekniska verken (2015) pågår olika forskningsprojekt i Sverige 

för hur metaller på ett effektivare sätt ska kunna utvinnas ur bottenaska från 

avfallsförbränning.  
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Berglund (2004) menar att det finns geografiska skillnader för hur stor miljönyttan blir 

med återvinning. Miljövinsten för att återvinna vissa material blir inte självklar, om det 

krävs långa transporter i glesbebyggt område för små mängder material. Berglund 

förespråkar därför större kommunal frihet för lokala skillnader med i vilken grad 

återvinningsmålen uppnås. I Nordic Counsil of Minister (2015) rapport poängteras att 

skillnaden mellan återvunnet material och nytt även kan vara större eller mindre än 

genomsnittet de redovisat, beroende på hur elektriciteten som använts i tillverkningen 

har genererats. Beräknad miljönytta visas i tabell 2.   

 
   Tabell 2: Hur stor andel CO2-eqv som besparas av produktion  

   ur återvunnet material, jämfört med produktion ur nytt,  

   jungfruligt material (Nordic Counsil of Ministers, 2015).  

Fraktion Besparing i CO2-eqv 

Glas 41 % 

Aluminium 96 % 

Stål 87 % 

Plast 37 % 

Papper och kartong 37 % 

 

Ekvall et al. (2004) menar att miljönyttan för återvinning av olika avfallsslag är oklar. 

Återvinning av metaller innebär störst energibesparing per kg, men de utgör en liten 

andel av avfallet. Men varken glas eller metall bidrar med energi vid förbränning och 

bör ur det perspektivet återvinnas. Energiåtervinning av avfall kan ersätta fossila 

bränslen och särskilt plast och papper har högt energiinnehåll. Ur det perspektivet är det 

inte lika viktigt att återvinna pappersförpackningar. Plast har högt energiinnehåll, men 

bara 50 % av energin fås tillbaka vid energiutvinning, jämfört med mängden olja som 

producerat plasten. Slutligen konstateras att den fraktion som är enklast att sortera bör 

vara tidningar, som inte behöver diskas. De utgjorde ca 6 % av hushållsavfallet  för 

lägenheter i Kalmar (Miljö- och Avfallsbyrån, 2013). I workshopen framkom att 

tidningsavfallet tydligt minskar för varje år. Härav dras slutsatsen att vilken eller vilka 

fraktioner en fastighetsägare ska välja för FNI till sina hyresgäster är svårt att 

generalisera. Bäst miljönytta gör det material som faktiskt sorteras. Rekommenderad 

strategi för en fastighetsägare som måste välja fraktioner för FNI i fastigheten, får bli att 

föra en dialog med de boende i fastigheten vad de önskar.  

 

Enligt en kapacitetsutredning av svensk avfallsförbränning (Avfall Sverige, 2015b) har 

Sverige ett växande underskott av avfall som kan förbrännas till energiutvinning. 

Beräkningar visar att Sverige 2020 kanske kommer behöva importera 1,4-2,3 miljoner 

ton avfall för att täcka behovet i uppförda kraftvärmeverk. Att importera stora mängder 

avfall från länder som Norge, Irland och Storbritannien kan visserligen minska behovet 

av fossila bränslen, men samtidigt skulle det kunna urholka förtroendet och 

motivationen för svenska privatpersoner och aktörer att öka källsorteringen.             

 

Att förebygga avfall ger en minskad miljöpåverkan och kan minska kostnader samt  

förbättra arbetsmiljön (Avfall Sverige, 2015c). I stadsmiljöer med begränsat utrymme 

skulle det kunna vara extra viktigt att samtliga aktörer arbetar aktivt och fortlöpande för 

att minimera avfallet, eftersom endast en begränsad mängd avfall kan hanteras i 

soprummen. För att lyckas rekommederas kommuner samverka, samarbeta och föra 

dialoger med invånare och verksamheter. Generella metoder framstår som svåra att 

identifiera. Rapporten ringar dock in punkter som att kommunikation om att 

avfallsminskning har fler fördelar utöver miljömässiga, att ledningen i kontaktade 
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verksamheter måste vara positiva, att börja med det enklaste och ta ett steg i taget 

därifrån. Dokumentation, en nulägesanalys och någon form av handlingsplan 

rekommenderas också. Även vikten av att ha en ansvarig och ”mjukare” faktorer som 

att t.ex. tillsammans fira framgångar nämns. Enligt Avfall Sverige (2015d) kan 

kommunerna komma spela en viktig roll i övergången till en mer cirkulär ekonomi t.ex. 

genom att motivera medborgarna till förändrat beteende och visa andra att en cirkulär 

omställning är möjlig, genom att anpassa den kommunala verksamheten och ställa krav 

i upphandlingar. Även i den studien betonas vikten av samverkan och att använda 

varandras erfarenheter för att förstärka arbetet mot en mer cirkulär resursanvändning. 

Ett sätt att synliggöra avfallsfrågan i samhället kan vara genom att delta i kampanjer 

som Europa minskar avfallet (Avfall Sverige, 2014c).         

 

En strategi eller vision om ”zero waste” skulle kunna antas av vilken aktör som helst: 

kommunen, KSRR, en fastighetsägare, enskild privatperson eller t.o.m. på nationell 

nivå. ”Zero waste” är ett begrepp som innebär att avfall i varje avseende ska minimeras 

och undvikas så långt det är möjligt. T.ex. genom minimerad konsumtion och 

nytänkande i att forma om och återanvända avfall som uppstått. Resurser som trots allt 

blir över ska i prioriteringsordning återanvändas, återvinnas eller komposteras. Om det 

förväntas att en produkt inte kommer att kunna återanvändas, återvinnas eller 

komposteras, ska den undvikas (Johnson, 2013). I artikeln ”Borås, a Zero Waste City in 

Sweden” (Björk et al., 2013) framställs Borås vara en stad som arbetar enligt ”zero 

waste”, eftersom de förbränner avfall och endast skickar en liten andel till deponi. 

Visserligen deponeras en mycket liten andel, men jag anser att grundbetydelsen av en 

policy med ”zero waste” har missuppfattats i den studien. Trafikverket (2014) har 

genom strategin om ”Nollvisionen” framgångsrikt minskat antalet dödade och skadade i 

trafiken i Sverige. Det visar att ett väl förankrat beslut av en vision eller övergripande 

strategi kan få stort genomslag och tydligt vägleda en organisation och en hel nation 

mot ett resultat.               

 

Samverkan i allmänhet, t.ex. enligt modellen som beskrivs av Högskolan i Borås (2012) 

framträder som ett framgångsrikt och generellt tillvägagångssätt för kommuner som har 

bekymmer med avfallshämtning i trånga stadsutrymmen. Här beskrivs fördelarna av att 

samverka i nätverk, baserade på gemensamma ambitioner. Nätverksmedlemmarna ska 

vara engagerade aktörer som innehar olika perspektiv av problemet. Aktörerna knyts 

samman av olika ”trådar” i form av en detaljfråga eller övergripande problem. 

Medlemmarna i nätverket delar med sig av erfarenheter och kunskaper och verkar 

tillsammans för att lösa problem. Som koordinerande och neutral part har forskare från 

Högskolan i Borås agerat ”spindlar” i samverkansnätet. Det betonas att lösningar för 

komplexa miljö- eller samhällsproblem bäst genereras ur möten och samarbeten mellan 

olika aktörer med olika perspektiv. En generell strategi för andra städer som står inför 

liknande svårigheter skulle alltså kunna vara samarbeten i form av samverkande 

nätverk. Dessa skulle kunna finna den bästa, lokala lösningen och driva utvecklingen av 

den lokala avfallshanteringen i önskad riktning. 

 

 

Kuriosa 
           Kanske fanns det redan på 1600-talet underjordiska avfallsbehållare i trä 

           på Kvarnholmen. Arkeologiska utgrävningar har hittat trälådor som tros  

           ha använts som avfallsbingar. Marken kylde och bevarade avfallet tills  

           bingen tömdes. Materialet användes eventuellt på åkrarna utanför staden  

           eller som utfyllnad vid byggen (Axelsson Karlqvist, 2013).    
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5 Slutsatser 
Stadsdelen Kvarnholmen uppskattas ha genererat ungefär 1800 t hushållsavfall år 2015. 

Utöver detta blandade avfall beräknades ca 290 t färgat glas, 100 t wellpapp, 98 t 

tidningar, 95 t ofärgat glas, 75 t kontorspapper, 11 t pappersförpackningar, 9 t plast och 

6 t metallförpackningar. Studien visar att upp emot 75 % av det blandade 

hushållsavfallet teoretiskt sett skulle ha kunnat sorteras och stora delar 

materialåtervunnits, istället för att förbrännas som blandat hushållsavfall. Målet var att 

hitta någon strategi och/eller praktiska, ekonomiska samt miljömässigt motiverade 

lösningar för problemen som upplevs i den trånga stadsmiljön. Om lösningarna 

genomförs är förhoppningen att utsorteringsgraden av förpackningar och tidningar kan 

öka och större mängder avfall från området kan användas mer cirkulärt.     

     

Huvudproblemet med avfallshanteringen på Kvarnholmen förefaller vara bristen på 

utrymme i fastigheternas soprum. Men även trafiksituationen, fysiska hinder i form av 

trappor, kullersten och trösklar, kommunikationsbrister, utebliven källsortering och 

övergivet grovavfall har framkommit som bekymmer i de intervjuer som har 

genomförts med fastighetsägare, verksamheter och privatpersoner på Kvarnholmen. 

Privatpersonernas svårigheter handlade främst om utrymmesbrist i lägenheterna samt 

upplevt hinder i avståndet till närmaste ÅVS. Andra svenska kommuner som intervjuats 

beskrev snarlika varianter av problemet med utrymmesbrist. Särskilt en av kommunerna 

upplevde betydande svårigheter i hanteringen av avfall i trånga stadsutrymmen. Ett 

flertal kommuner arbetade med att lösa situationen genom anvisande av gemensamma 

hämtplatser.      

 

För Kvarnholmen pekar resultaten på att ett systemskifte för hanteringen av 

hushållsavfall till underjordiska behållare (UWS) skulle kunna vara nyckeln till 

problemet. Utrymme kunde härav frigöras i soprummen för att ta in ytterligare kärl för 

återvinning, vilket kunde uppfylla fastighetens behov på ett bättre sätt. Avståndet för 

hyresgäster att lämna förpackningsmaterial hade därmed kunnat minskas, vilket skulle 

undanröja ett av hindren privatpersoner upplever med källsortering. Om större mängder 

hushållsavfall sorterades skulle resurserna kunna materialåtervinnas och resurserna 

användas på ett mer cirkulärt sätt. Lösningen bör kombineras med ett förstärkt arbete för 

att minska avfallsmängderna. För att lyckas med förändringen krävs dock samarbeten 

mellan flera olika aktörer samt en aktiv part som driver frågan framåt.  

 

Förslag på områden för fortsatt forskning eller vidareutveckling av praktiska arbetssätt:  
 Tillämpning av universitetens och högskolornas neutrala roll i nätverkande arbete.  

 Utveckla workshops med lokala aktörer som arbetssätt för problemlösning. 

 Kan en vision om ”zero waste” medföra minskade avfallsmängder? 

 Utveckla ”zero waste” som arbetssätt för verksamheter och organisationer.  

 Hur kan avfallsminskning ge ekonomiska fördelar för en organisation?  

 Guide med praktiska sätt och exempel för avfallsreducering, för olika typer av 

organisationer samt privatpersoner. 

 Klarlägga om det föreligger miljönytta i återvinning av pappersförpackningar,  

kontra energiutvinning, inberäknat utsläpp från avfallsimport?  

 Hur kan fastighetsägare praktiskt förbättra förutsättningarna inne i lägenheter, för 

att öka källsorteringsgraden i fastigheten?   

 Skapar användningen av UWS liknande problem som tidigare sopnedkast gjorde? 

D.v.s. minskar sorteringen när vi inte ser vart soppåsen tar vägen?  

 Införa motivationshöjande informationsskyltar i soprum, på ÅVS-containrar och 

förpackningskärl. 
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Bilaga A: Utökad metodbeskrivning statistik 
Enligt studiens avgränsade område har fraktionernas mängder i m3/år framtagits av 

KSRR med hjälp av GIS och excel. GIS begränsade området Kvarnholmen geografiskt 

och hämtade uppgifter på hämtställen som befann sig inom området. Därefter hämtades 

data över samtliga abonnemang i Kalmar kommun ur KSRR:s databas Future och 

exporterades till Excel. GIS sorterade ut de abonnemang som fanns inom Kvarnholmen. 

Tabeller i Excel skapades med fraktioner, kärlstorlekar och tömningsintervaller som 

fanns i december 2015. Därefter skapades en ny tabell med volymer i m3 som kärlen 

och deras hämtningsintervaller ger upphov till på ett år, fraktionerna var för sig. Kärlens 

volym används, vilket innebär att beräkningarna gjorts på fyllda kärl vid varje tömning.  

Det ger en högre totalsiffra än det avfall som hämtats ur kärlen i verkligheten. Detta har 

dock bortsetts ifrån, eftersom det är färre abonnemang och glesare tömningsintervaller i 

december än under sommarmånaderna. De flesta verksamheter har högsäsong maj-

september och som mest avfall vid denna årstid. Därmed tillkommer under sommaren 

avfallsmängder som inte är medräknade. Avfall som hämtats i extrasäckar, bredvid 

kärlen, saknas också i beräkningarna. Fältobservationerna visade att de flesta kärl var 

välfyllda och därmed har detta faktum bortsetts ifrån. De överdriva volymerna har 

antagits gå jämt ut med det extra avfall som saknas i beräkningarna. Se tabell BA1. 

 

Tabell BA1: Antal kubikmeter/år och fraktion,  

hämtade på Kvarnholmen av KSRR.41  

Fraktion Summa m3/år 

Färgat Glas 632 

Hushåll 14656 

Metallförpackningar 89 

Ofärgat Glas 209 

Pappersförpackningar 400 

Plastförpackningar 138 

Returpapper/Tidningar 322 

   

Enligt rapporten Volymvikter för avfall (Avfall Sverige, 2013) räknades m3 om till vikt 

i ton. De ej komprimerade volymvikterna har använts i beräkningarna, eftersom 

innehållet inte komprimeras i kärlen. Siffrorna som Avfall Sverige publicerat från Wrap 

(2009) valdes. Wrap är en välkänt engelsk organisation som publicerar forskning inom 

avfallsområdet. I rapporten så varierar värdena för olika material beroende på olika 

faktorer, t.ex. hur stora kärl som tömts och hur väl packade dessa varit. 

Pappförpackningar och plastförpackningar uppvisade störst variationer. För ej 

kompakterade pappersförpackningar varierar Wraps siffror i fält mellan 16-550 kg/m3. 

Det ger en stor osäkerhet i viktberäkningarna. Blandade plastförpackningar varierade i 

rapporten mellan 16-40 kg/m3. De högsta siffrorna för pappersförpackningar i rapporten 

liknar kompakterade volymvikter och det har antagits vara osannolikt att dessa skulle 

uppvisas i kärl. De valda siffrorna antogs vara rimliga för förhållanden på Kvarnholmen 

och för metall- och pappersförpackningar har lokala beräkningar ur sopbilarnas 

invägningar vid Moskogens avfallsanläggning gjorts av KSRR41.  

 

                                                 
41 Erik Petersson. Transportledare KSRR. (Personlig e-postkommunikaion, 26 januari samt 23 maj, 2016). 



  
 

II 

Volymvikten 120 kg/m3 valdes för viktberäkningar av hushållsavfallet. I rapporten 

varierade volymvikterna för hushållsavfall mellan 80 kg/m3 (hushållsavfall utan 

inblandat matavfall) och 190 kg/m3 (hushållsavfall/blandat brännbart med inblandat 

matavfall). Här fanns också en stor variation som påverkar resultatet av en beräknad 

totalvikt. För att välja en rimlig volymvikt på hushållsavfall beaktades därför de lokala 

förutsättningarna enligt följande. Inom KSRR:s område samlas matavfall in i gröna 

plastpåsar, som hushållen kastar i kärlet för hushållsavfall. Detta matavfall ingår då i 

hushållsavfallskärlens volymer. Matavfallets gröna påsar sorteras ut vid en optisk 

sorteringsanläggning i ett senare skede. Större flerfamiljshus eller verksamheter kan 

dock ha separata matavfallskärl som hämtas separat. Dessa matavfallskärl är inte 

medräknade i kärlvolymerna. Allt matavfall sorteras dessutom inte ut hos hushållen, en 

del kastas uppblandat övrigt brännbart i det vanliga kärlet med hushållsavfall. KSRR 

(2016) anger på sin hemsida i april 2016 att ca 60 % av allt matavfall sorteras ut i 

dagsläget. Med förutsättningarna att en del matavfall sorteras separat och en del läggs 

utsorterat eller uppblandat i hushållsavfallskärlen så har siffran 120 kg/m3 antagits 

kunna vara en rimlig volymvikt för hushållsavfallet inom KSRR:s område. Se tabell 

BA2. 

 

Tabell BA2: Volymvikter per fraktion som använts för 

beräkningar av totalvikten/år (Avfall Sverige, 2013b).  

Fraktion Volymvikter kg/m3 

Glas (färgat och ofärgat) 456 

Hushåll (inkl. matavfall) 120 

Metallförpackningar 70 

Pappersförpackningar 23 

Plastförpackningar 22 

Returpapper/Tidningar 305 

 

Totalt antal m3 för tiden ett år och varje fraktions valda volymvikt multiplicerades sedan 

till hur många ton som KSRR beräknas hämtat från Kvarnholmen under tiden ett år. Se 

tabell BA3. Den beräknade totala mängden hushållsavfall på 1800 ton dividerades med 

260 (antalet vardagar på ett år), vilket gav 6,9 ton hushållsavfall/vardag, vilket ansågs 

vara en rimlig siffra, utifrån erfarenheter av renhållningsarbetare42 som hämtar 

Kvarnholmens hushållsavfall. Mängderna är beräknade och inte exakta, därav har de 

avrundats till hela ton eller två värdesiffror.     

  

Tabell BA3: Beräknat antal hämtade ton 

i varje fraktion, från Kvarnholmen 2015.  

Avrundat till hela ton eller två värdesiffror.  

Fraktion Ton/år 

Färgat Glas 290 

Hushåll 1800 

Metallförpackningar 6 

Ofärgat Glas 95 

Pappersförpackningar 9 

Plastförpackningar 3 

Returpapper/Tidningar 98 

Totalsumma 3200 

                                                 
42 Joakim Karlsson. Renhållningsarbetare KSRR. (Personlig telefonkommunikation 5 april 2016). 
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Med hjälp av plockanalysdata från lägenhetsavfall i Kalmar (Miljö- och Avfallsbyrån, 

2013) framkom hushållsavfallets sammansättning i procent. Som en kvalitetskontroll 

jämfördes sedan procenttalen från den lokala plockanalysen med uppgifter ur Avfall 

Sveriges nationella plockanalys (Avfall Sverige, 2011). I Avfall Sveriges rapport fick 

vikter omvandlas till procent. Jämförbara siffror för brännbart blandat lägenheter 

saknades i rapporten, därav användes nationella siffror från blandat brännbart för villor. 

Kontrollen visade att procenttalen är relativt lika och jämförelsen utfördes för att se så 

någon lokal siffra inte avvek väsentligt från de nationella resultaten. Se tabell BA4.  

 

För att beräkna hur stora mängder av varje fraktion som det sammansatta 

hushållsavfallet från Kvarnholmen innehåller användes de exakta procentsatserna som 

framkom av KSRR:s plockanalys samt de exakta siffrorna på avfallsmängder. För att 

undvika avrundningsfel. Plockanalysdata från KSRR är från december 2012, innan 

matavfallsinsamlingen startade 2015. Sammansättningen av det blandade 

hushållsavfallet idag 2016 är säkert inte exakt detsamma som det var 2012. Nyare 

plockanalysdata saknas dock och eftersom en stor del av matavfallet ändå kastas i 

samma kärl som hushållsavfallet (i en grön påse eller osorterat tillsammans med 

hushållsavfall) så har det antagits att innehållet 2016 till stor del liknar det från 2012. En 

del större flerfamiljshus har separata kärl för matavfall, detta minskar andelen matavfall. 

Flera restauranger på Kvarnholmen sorterar inte sitt matavfall, det ökar andelen 

matavfall i det blandade hushållsavfallet. Varje fraktions procenttal användes sedan för 

att beräkna hur många ton per fraktion som uppskattas ha kastats i det blandade 

hushållsavfallet.  
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Tabell BA4: Statistik skapad ur KSRR:s samt Avfall Sveriges plockanalyser. Den högra kolumnen visar de resultat som den nationella plockanalysen (Avfall 

Sverige, 2011) hade för villor med blandat brännbart. Vikterna i kolumnen näst längst till höger har använts i diagram med KSRR:s avfall i resultat-avsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plockanalys KSRR 2012 Statistik skapad av Plockanalys KSRR 2012, Kalmar lägenheter

Prov: 12/3/2012

Kommun: Kalmar

Bostadsform: Lägenhet Plockanalys 2012-12-03 Summa i kg % av totalvikten Vikt om 1759 AFS plockanalys 

Delprov: 1 2 3 4 5 Kalmar Lägenhet delprov 1-5 delprov 1-5 ton = 100% (% för villor)

Delprovets vikt (kg): 94,40 104,10 106,80 104,30 105,40 Fraktion Totalvikt 515,00 100,00% 1759

Bioavfall Matavfall 44,50 37,10 46,50 40,60 41,90 Bioavfall Matavfall 210,60 40,89% 719,3 Matavfall 42%

Trädgårdsavfall 2,50 0,60 6,80 2,20 3,10 Trädgårdsavfall 15,20 2,95% 51,9  Trädgård 3%

Papper Tidningar, jornaler o dyl* 2,50 7,10 8,00 3,80 8,70 Papper Tidningar, jornaler o dyl* 30,10 5,84% 102,8 Tidningar 5%

Well* 0,30 0,09 1,50 0,43 0,17 Well* 2,49 0,48% 8,5

Pappersförpackningar* 8,30 3,80 7,30 7,30 6,90 Pappersförpackningar* 33,60 6,52% 114,8  Papp 8%

Övrigt papper 2,50 1,80 3,90 3,60 2,70 Övrigt papper 14,50 2,82% 49,5

Plast Mjukplastfärpackningar* 7,20 6,70 7,80 7,30 6,90 Plast Mjukplastförpackningar* 35,90 6,97% 122,6

Frigolit* 0,02 0,11 0,15 0,03 0,04 Frigolit* 0,35 0,07% 1,2

Hårdplastförpackningar* 5,10 2,30 3,50 3,50 3,60 Hårdplastförpackningar* 18,00 3,50% 61,5 Plast 12%

Övrig plast* 0,50 0,62 0,61 0,72 0,38 Övrig plast* 2,83 0,55% 9,7

Glas Glasförpackningar* 4,40 1,00 1,50 2,60 4,00 Glas Glasförpackningar* 13,50 2,62% 46,1 Glas 2%

Övrigt glas 0,11 0,81 0,45 0,21 0,15 Övrigt glas 1,74 0,34% 5,9

Metall Metallförpackningar* 1,70 1,10 0,90 2,10 1,20 Metall Metallförpackningar* 7,00 1,36% 23,9  Metall 2%

Övrig metall 0,01 0,24 0,39 0,12 0,36 Övrig metall 1,12 0,22% 3,8

Övrigt oorganiskt 1,70 16,70 2,30 10,20 5,60 Övrigt oorganiskt 36,50 7,09% 124,7

Farligt avfall 0,15 0,06 4,60 0,01 0,19 Farligt avfall 5,01 0,97% 17,1

Varav batterier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 Varav batterier 0,19 0,04% 0,6  -

El - & elektronik* 0,17 0,56 0,32 0,07 0,07 El - & elektronik* 1,18 0,23% 4,0 Elavfall 0,3%

Varav glödlampor 0,07 0,01 0,03 0,02 0,04 Varav glödlampor 0,19 0,04% 0,6

Övrigt Trä 0,66 1,80 0,15 0,48 0,06 Övrigt Trä 3,14 0,61% 10,7 Ö. brännbart 23%

Textil 1,20 2,40 2,30 2,70 2,80 Textil 11,40 2,21% 38,9

Blöjor, bindor o dyl 3,50 8,80 3,60 8,40 12,00 Blöjor, bindor o dyl 36,30 7,05% 124,0

Allt övrigt 5,90 9,80 3,60 7,80 4,20 Allt övrigt 31,30 6,08% 106,9 Ö. ej brännbart 2%

92,93 103,45 106,16 104,16 105,40 Totalsumma 512,14 99,44% 1749,2

Kommentar från sorteringprotokoll Grå rutor= hushållsavfall AFS= Avfall Sveriges

2,8 kg jakt/slaktavfall sorterades som Övrigt - Allt annat Summa= 24,2 % Se referenser

(I totalsumman saknas 0.56%, dessa har 

lagts i hushållsavfallet, som avrundats till 25%)
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Bilaga B: Intervjufrågor, inklusive presentation 

Kvalitativ intervju fastighetsägare/hyresgäster 
Elin Smith, Linnéuniversitetet. Skriver examensarbete om avfallshantering i trånga stadsutrymmen, med 

Kvarnholmen som exempel. Kommer att handla om de problem som finns och om olika förbättringar och 

lösningar som skulle kunna genomföras av olika aktörer (fastighetsägare, hyresgäster, kommunen, KSRR, 

Stena, Länsstyrelsen etc.). Intervjun är en del av mitt underlag, det är inte en mätning på hur ”bra” man är 

(svara ärligt som det ser ut i dagsläget). Arbetet ska inte visa på vem som sa vad.  Det är 8 frågor med 

beskrivande eller berättande svar och jag beräknar att det tar ca 30 min. Följdfrågor kan ställas för att 

utveckla svaret. Jag behöver anteckna under tiden. (Ber om ursäkt för att min mobil måste vara på, jag har 

barnvakt till min 1-åring.) Först behöver jag lite bakgrundsfakta:  

Datum: 

Plats: 

Namn, titel: 

Representerar du fastighetsägare/hyresgäst? 

Vilka fastighetsbeteckningar/adresser ägs/hyrs: 

(Någon byggnad byggnadsminne eller Q-märkt?) 

Nu kommer frågorna: 

1. Finns det någon som är uttalat ansvarig för avfallshanteringen hos er? 

(Uppvärmningsfråga, enkel ja/nej, kort beskrivning) 

2. Vad för slags olika avfall (fraktioner) uppkommer på er fastighet/lokal? (fraktion = uppdelning 

av sopor beroende på material: ofärgat/färgat glas, metallförp., pappförp., wellpapp, 

kontorspapper, tidningar, plastförp, hushållsavfall, matavfall, textilier, grovavfall (möbler, 

skrot, större saker), FA = lampor, batterier, färg, kemikalier, elektronik) Nytt/helt? Ätligt? Vilka 

förpackningar? Grovavfall? FA? 

3. Vilka avfallsfraktioner sorterar ni idag?  

4. Vilka fraktioner skulle ni vilja sortera ut?  

5. Vad skulle behövas för att det skulle bli så? 

6. Vad gör ni med era förbrukade lampor och batterier? 

7. Upplever ni några problem i avfallshanteringen? (hela kedjan) 

(tycker du något är dumt, svårt, negativt, ”jobbigt”, ”irriterande”, ologiskt, orättvist etc.) 

8. Har ni några förslag på hur någon del av avfallshanteringen kan förbättras? 

 

Kvalitativ intervju andra kommuner i Sverige 
Elin Smith, Linnéuniversitetet. Skriver examensarbete om avfallshantering i trånga stadsutrymmen, med 

Kvarnholmen i Kalmar som exempel. Kommer att handla om de problem som finns och om olika 

förbättringar och lösningar som skulle kunna genomföras av olika aktörer (fastighetsägare, hyresgäster, 

kommunen, KSRR, Stena, Länsstyrelsen etc.). Intervjun är en del av mitt underlag, det är inte en mätning 

på hur ”bra” man är (svara ärligt som det ser ut i dagsläget). Arbetet ska inte visa vem som sa vad.  Det är 

3 frågor med beskrivande eller berättande svar och jag beräknar att det tar ca 10 min. Följdfrågor kan 

ställas för att utveckla svaret. Jag behöver anteckna under tiden. Först lite bakgrundsfakta:  

Datum: 

Kommun och stad: 

Namn, titel: 

Nu kommer frågorna:  

9. Kan du beskriva hur den trånga stadsdelen ser ut? (t.ex. äldre byggnader, trånga gator, 

gammalmodiga lösningar som säck, trappor, framkomlighet, mycket av viss sorts avfall) 

 

10. Upplever ni några problem i avfallshanteringen? (hela kedjan t.ex. arbetsmiljö för chaufförer, 

klagomål/svårigheter för från fastighetsägare/hyresgäster, trafiksituation, hämtningar ofta)    

 

11. Har ni några förslag på hur någon del av avfallshanteringen skulle kunna förbättras? (t.ex. arbetar 

ni för att förbättra enskilda ställen d.v.s. individuella lösningar, eller mer generella förbättringar. Minska 

avfallet, förebygga uppkomst, återbruk, återvinna). 
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Bilaga C: Kontaktuppgifter till intervjuade kommuner 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning intervjuade kommuner

Kommun Organisation Kontaktperson Titel Kontaktinfo

Gävle Gästrike Återvinnare Magnus Flodman Avfallsrådgivare 020 - 63 00 63

Malmö VA SYD Roger Ekberg Enhetschef Drift Avfallsavd. 040 - 635 00 00 

Stockholm Liselotte Lööf Miljö AB Pierre Sundman Arbetsledare Gamla Stan 08 - 728 32 80

Trosa SUEZ (f.d Sita) Rojne Edberg Miljöarbetare 08 - 553 451 34

Ystad Ystads kommun Lotte Nilsson Miljöstrateg 0411 - 57 70 86
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Bilaga D: Deltagarlista workshop 
 

 

 

Workshopen genomfördes den 15:e april, 2016 med följande deltagare:  

 

 

 Bo Bergbäck, professor Linnéuniversitetet 

 Joacim Rosenlund, doktorand Linnéuniversitetet 

 Elin Smith, student Linnéuniversitetet 

 Louise Sörme, utredare Statistiska centralbyrån  

 Ann-Christin Bayard, verksamhetsansvarig Sustainable Sweden Southeast AB 

 Mia Hasselgren, fastighetsägare Prospecta förvaltning AB 

 Stefan Gunnarsson, avfallsrådgivare KSRR 

 Niclas Gustavsson, avfallsrådgivare KSRR 

 Stefan Ahlman, utredningschef Kalmar Vatten AB 

 Åsa Blixte, civilingenjör Vatten och Samhällsteknik 

 Håkan Claesson, verksamhetschef hyresfastigheter HSB 

 Monica Bengtsson, teknisk förvaltare HSB 

 Ingegerd Petersson, insamlingsansvarig Kalmar Stadsmission 

 Privat hyresgäst, Östra Sjögatan, Kvarnholmen  

 

    

   

 

 

 

 


