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Abstract  
This is a thesis in environmental engineering and is written at the University of Gävle, 

in spring 2015 in cooperation with SpiralTrans, Leksand. The thesis is a study in the 

field of optical sorting and addressed to Swedish municipalities. 

 

In 2012 introduced a new EU directive concerning the sorting of food waste should 

reach 50% sorting at the national level by 2018. This leads to the fact that today there is 

big change in the Swedish waste management. Many local authorities have to replace 

and upgrade the systems they have and the three main systems to switch to the 

individual containers, multi-compartment systems or optical sorting. Optical sorting is a 

system where households sort their fractions of different colored plastic bags. One of 

the Swedish companies that offer this system is SpiralTrans, located in Leksand. Their 

patented systems BagTronic based on the spiral conveyor technology and can be used in 

combination with other treatment steps. SpiralTrans has ambitions to establish itself in 

the Nordic market and thus launched this thesis with the aim of making a market in 

Sweden about the future potential for optical sorting. The study includes Swedish 

legislation, policies and industry recommendations. In addition, nearly 50 municipalities 

were interviewed with the aim of identifying the stage reached in the work by the EU 

directive as well as the municipalities that are interested in optical sorting. The goal 

with the market investigation is to present a status report over the collection in Sweden 

and how attractive optical sorting expected to be in the future.  

 

The survey resulted in a clear picture how the municipality is working to achieve the 

EU directive as well as how attractive optical sorting is compared with other screening 

systems. The survey also revealed the arguments for and against the different systems 

where a clear picture of what kind of municipalities that chose optical sorting can be 

seen. The whole report can be seen as an indication of the direction the Swedish waste 

management is about and what is required for the optical sorting to be an attractive 

choice for Swedish municipalities. 

 

It can be concluded that Sweden's modern waste management systems and stricter 

regulations will most municipalities to change the system to a more environmentally 

friendly where optical sorting is one of the options. For SpiralTrans part, a prosperous 

future to wait for the right decisions are made and the system is adapted to local needs 

and conditions. 
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Sammanfattning  
Detta är ett examensarbete inom Miljöteknik och skrivs vid Högskolan i Gävle, våren 

2015 i samarbete med SpiralTrans, Leksand. Examensarbetet är en undersökning inom 

området optisk sortering och utsortering av matavfall och riktar sig till Svenska 

kommuner.  

 

År 2012 infördes ett nytt EU-direktiv angående utsortering av matavfallet som 2018 

skall uppgå till 50 % utsortering på nationell nivå. Detta leder till att det idag råder stor 

förändring i den svenska avfallshanteringen. Många kommuner måste byta och 

uppgradera de system de har och de tre främsta systemen att byta till är separata kärl, 

flerfacksystem eller optisk sortering. Vardera av dessa system har utsortering av 

matavfall. Optisk sortering är ett system där hushållen sorterar sina fraktioner i 

olikfärgade plastpåsar som. Ett av de svenska företagen som erbjuder detta system är 

SpiralTrans, beläget i Leksand. Deras patenterade system BagTronic bygger på 

spiraltransportörsteknik och kan användas i kombination med andra behandlingssteg. 

SpiralTrans har ambitioner att etablera sig på den nordiska marknaden och därmed 

startades detta examensarbete med syfte att göra en marknadsundersökning i Sverige 

angående framtida potential för optisk sortering. Undersökningen innefattar svenska 

lagar, politiska riktlinjer samt branschrekommendationer. Utöver detta har närmare 50 

kommuner intervjuats med syfte att kartlägga hur långt de kommit i arbetet enligt EU-

direktivet samt vilka kommuner som är intresserade av optisk sortering. Målet är att 

med marknadsundersökningen presentera en nulägesbeskrivning över insamlingssystem 

i Sverige samt hur attraktivt optisk sortering förväntas vara i framtiden och vilken syn 

kommunerna har på systemet.   

 

Undersökningen resulterade i en tydlig bild hur kommuner jobbar för att uppnå EU-

direktivet samt hur attraktivt optisk sortering är i jämförelse med övriga 

utsorteringssystem. I undersökningen framkom även argument för och emot de olika 

systemen där en tydlig bild av vilka sorts kommuner som valde optisk sortering kan 

utläsas. I helhet kan rapporten ses som en fingervisning av i vilken riktning svensk 

avfallshantering är på väg samt vad som krävs för att optisk sortering ska bli ett 

attraktivt val för svenska kommuner.    

 

Slutsatsen kan dras att med Sveriges moderna avfallshanteringssystem och hårdare 

regelverk kommer flertalet kommuner att byta system till ett mer miljöanpassat där 

optisk sortering är ett av alternativen. För SpiralTrans del har de stora möjligheter att i 

framtiden etablera sig på den svenska och nordiska marknaden.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Avfall har alltid funnits, men hanteringen har sett olika ut genom historien. Redan i 

mitten av 1600-talet började avfallshanteringen regleras i Sverige, ett första steg var att 

gräva en grop på gården där avfallet slängdes för att sedan sluttäckas, en metod som är 

helt utesluten idag. Luthander (2014) menar att i takt med att befolkningen växte så 

växte även mängderna avfall vilket till slut blev ett hälsoproblem. För att minska 

riskerna för spridning av sjukdomar byggdes de första anläggningarna i mitten av 1800-

talet för bortskaffning av avfallet ur städerna. I början av 1900-talet hade Sverige en 

organiserad avfallshantering, det organiska avfallet sorterades ut och användes som 

utfodring till djur eller gödsel på åkermark. Den lilla delen av avfallet som bestod av 

glas, metall och dylikt hanterades av skrothandlare. I takt med industrialismen så ökade 

avfallsmängderna kraftigt från 1950-talet och framåt, Sverige blev ett välfärdsland och 

konsumtionen ökade. År 1972 infördes den kommunala renhållningsskyldigheten vilket 

innebar att kommunerna hade ensamrätt till hushållsavfallet och hushållen blev tvungna 

att använda de tillhandahållna systemen (Notisum, 2015). Enligt Luthander (2014) har 

vi från och med 1975 haft det ”moderna” avfallssystemet i Sverige. Kommunerna 

ansvarar för insamling, bortskaffning, transport, förvaring och omhändertagande av 

hushållsavfall. Införande av kommunala renhållningsavgifter har tillkommit vilket ger 

kommunerna rätten att ta ut en taxa för hanteringen som de ansvarar för. År 2012 

fastställde regeringen 13 etappmål varav ett rör avfallshanteringen. 2018 ska minst 50 % 

av matavfallet från storkök, restauranger, butiker och hushåll utsorteras och behandlas 

på ett biologiskt sätt, varav 40 % ska gå till energiåtervinning. (Miljö- och 

energidepartementet, 2012). Idag uppgår siffran angående biologisk behandling ab 

hushållsavfallet till 16 % i Sverige (Avfall Sverige, 2015).  

 

I takt med att avfallshanteringen har förändrats har olika källsorteringssystem tagits 

fram för att effektivisera och underlätta hanteringen av hushållsavfall, till exempel 

separata kärl eller flerfackssystem. En annan metod är optisk sortering. Den går ut på att 

olika fraktioner, oftast två fraktioner men det är möjligt att utsortera åtta fraktioner, 

slängs i plastpåsar med olika färger. Dessa går sedan ner i samma soptunna, 

transporteras till en anläggning där en optisk kamera läser av färgkoderna på 

plastpåsarna och sorterar därefter. Ett av de svenska företagen som har utvecklat och 

tillhandahåller denna teknik är SpiralTrans. Företaget som är beläget med huvudkontor i 

Leksand finns även representerade i Frankrike och Kanada. De tillverkar, säljer och 

utvecklar olika behandlingsmetoder för organiskt avfall. Det unika med SpiralTrans är 

att de använder sig av så kallade spiraltransportörer vilket innebär att avfallet trycks 

fram i en spiral som är innesluten i en tunnel. Deras patenterade system Bagtronic, som 

de även har helentreprenad på, bygger på hantering av källsorterat hushållsavfall i 

olikfärgade plastpåsar som sedan sorteras med optisk avläsning (SpiralTrans, 2015). 

Med denna teknik har de byggt upp anläggningar i Frankrike och senast i Kalmar.  

 

SpiralTrans grundades 2004 och har successivt arbetat sig in på marknaden. Fram till 

2012 baserade de sina intäkter på export, något som de nu enligt Jansson, A. (personlig 

kontakt 26 februari, 2015) vill ändra på. De har nu för avsikt att ta sig in på den 

svenska- och sedan resterande skandinaviska marknaden. För att göra denna vision 

möjlig vill de nu ha en marknadsundersökning genomförd i svenska kommuner. Syftet 

är att få en helhetsbild hur källsorteringen av hur hushållsavfall ser ut, samt vilka 

kommuner som har för avsikt/är intresserade av att i framtiden införa optisk hantering 
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av hushållsavfallet. Marknadsundersökningen ska kompletteras med en 

nulägesbeskrivning angående politiska riktlinjer, regler samt branschorganisationers 

riktlinjer. Resultatet ska leda till en nulägesbeskrivning för källsorterat hushållsavfall 

och optisk hantering samt en beskrivning av hur framtiden kommer att se ut. 

 

1.2 Problem  
Sverige idag står inför stora förändringar inom avfallsområdet, idag går 16% av 

hushållsavfallet till biologisk utsortering till 2018 ska EU-direktivet om att 50 % av allt 

matavfall ska utsorteras vara uppnått (Avfall Sverige, 2015). Detta är i denna studie 

aktuellt då problemet med hur långt svenska kommuner har kommit i införande av 

utsortering av matavfall kommer att undersökas. För SpiralTrans som vill etablera sig 

på den svenska marknaden är detta ett aktuellt ämne där de är intresserade av att få en 

bild över hur avfallshanteringen ser ut i svenska kommuner samt vilka som är 

intresserade av deras system.  

 

1.3 Syfte  
Syftet är att undersöka marknadspotentialen i Svenska kommuner för optisk sortering 

med avseende på aktuell situation samt framtidsplaner inom avfallsbranschen. Arbetet 

ska ge SpiralTrans en bättre helhetsbild av marknadspotentialen för att de ska veta hur 

de i framtiden ska arbeta med etablering och utveckling av sina behandlingsmetoder. 

 

1.4 Mål  
För att kunna presentera marknadspotentialen och uppnå syftet har följande mål 

formulerats:  

1. Beskriva de vanligaste sorteringssystem i Sverige idag 

2. Beskriva branschrekommendationer, politiska riktlinjer, direktiv och lagar som 

finns angående källsorterat hushållsavfall 

3. Genomföra en marknadsundersökning som ska besvara följande huvudfrågor: 

I. Vilka svenska kommuner källsorterar inte hushållsavfallet idag? 

II. Vilka svenska kommuner är intresserade/planerar att införa optisk 

hantering av källsorterat hushållsavfall? 

III. Vilka är argumenten för att införa respektive att inte införa just optisk 

sortering? 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att avgränsas till Sverige och dess lagar samt politiska 

riktlinjer. I intervjuerna kommer enbart svenska kommuner att kontaktas. Avfallet som 

ska undersökas är källsorterat hushållsavfall och hur kommunerna förhåller sig till 

behandlingsmetoden optisk hantering. I rapporten kommer enbart sammanställning och 

statistik från undersökningen att redovisas.  

 

1.6 Målgrupp  
Målgruppen för examensarbetet är SpiralTrans samt andra aktörer inom 

avfallsbranschen. Rapporten kan även användas i utbildningssyfte då den innehåller en 

nulägesbeskrivning för källsorterat hushållsavfall med avseende på information från 

kommuner, politiska riktlinjer samt lagar.  
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2 Metod 

Detta projekt är uppdelat i tre delar, litteraturstudie, marknadsundersökning samt en 

analys av resultatet från marknadsundersökningen.  

 

En litteraturundersökning angående hur svenska lagar kring källsortering av 

hushållsavfall ser ut inleder rapporten. Denna del av marknadsundersökningen utfördes 

med hjälp av kontakt med relevanta myndigheter, branschorganisationer, vetenskapliga 

artiklar samt databaser som Notisum till exempel. För att ge en bild av tidigare 

forskning inkluderar rapporten en litteraturstudie som grundar sig i vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna hittades via databaser på hig.se under sökorden ”market”, ”optical 

sorting”, ”benefits with optical sorting”, ”impact optical sorting” och ”sorted 

household”. 

 

Litteraturundersökningen följdes sedan upp av en marknadsundersökning. En 

undersökning kan genomföras på flertalet sätt, antingen via enkätundersökningar, 

grupp-intervjuer, enskilda intervjuer eller via e-mail kontakt. I detta projekt har 

enskilda, muntliga, intervjuer valts. Detta är enligt Biggam, J. (2011) den mest 

resurskrävande metoden för både den som intervjuar och för den som blir intervjuad. 

Detta kommer att vara en primärdataundersökning. Det vill säga, informationen samlas 

in för första gången (Dahmström, K. 2011). I uppbyggnaden av en intervju är det 

lämpligt att enligt Biggam, J. (2011) besvara följande frågor för att skapa en så bra 

intervju som möjligt: 

o Vilken grupp av människor vill jag intervjua? 

o Hur många ska jag intervjua? 

o Är de avsedda mottagarna lätta att få tag på?  

o Vad ska jag ställa för frågor? 

o Hur ska jag ställa frågorna? 

 

Målet har varit att intervjua kommuner som inte har källsortering eller som bara sorterar 

ut matavfallet. För att få tag på dessa kommuner valdes en utredning utförd av 

branschorganisationen Avfall Sverige som utgångspunkt. Figur 1 nedan visar mängder 

utsorterat avfall i varje kommun. Kommuner där siffror saknas eller utsorteringen är låg 

antas ha bristande system eller inget sorteringssystem alls och har prioriterats först i 

intervjuerna. Vilka kommuner som intervjuades återfinns i Bilaga 2 Intervjuade 

kommuner. Då många inte ville uppge sitt namn valdes personerna att hållas anonyma 

in intervjuerna. 
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Ett fåtal kommuner som redan har etablerad utsortering av matavfall har intervjuats för 

att ge en bredare bild till marknadsundersökningen. Kontakterna till kommunerna har 

hittats via Avfall Sveriges medlemslistor men även via växeln i kommunerna. Att 

intervjua 30-50 kommuner sattes som mål för marknadsundersökningen. De frågor som 

ställdes i undersökningen var framtagna av SpiralTrans i samarbete med författaren till 

rapporten. Ett tiotal specifika frågor angående nuläget i kommunerna, hur deras 

källsortering ser ut idag samt vad de har för inställning till metoden optisk sortering 

ingick i undersökningen. Frågorna ställdes via telefonintervjuer i slumpmässig ordning. 

Målet var att få en naturlig och öppen konversation med kommunerna och samtidigt få 

svar på alla frågor. Innan intervjuerna startade skapades en intervjuguide enligt Dalen, 

M. (2011) rekommendationer. Intervjuguiden innehöll tema för intervjuerna och frågor 

som ställdes till samtliga kommuner, samtliga frågor återfinns i Bilaga 1 Intervjuguide.  

 

En teknisk presentation av SpiralTrans optiska hantering inkluderades i projektet. 

Denna presentation har sin grund i SpiralTrans egna information om hur Bagtronic är 

uppbyggt och fungerar. En enklare presentation av de övriga sorteringssystemen i 

Sverige (separata kärl, flerfackssystem samt kompletterande system) redovisas i 

rapporten. Rapporten avslutas med en analys över marknadsundersökningens resultat 

samt diskussioner kring litteraturundesökningen.  

 

Figur 1. Sverigekarta över utsortering av hushållsavfall. (Avfall Sverige, 2013) 

Kommunklassificering med 

avseende på utsorteringsgrad: 

 

Uppgift saknas 

 

<10 %  

 

10-50 %  

 

50-80 %  

 

>80 %  
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3 Litteraturundersökning  
Då Sverige, och hela världen, står inför faktumet att flera miljöproblem ska lösas och 

miljömål uppnås så sker idag stor förändring inom tekniska områden med koppling till 

miljö. Att reducera den negativa miljöeffekten från samhället i stort är viktigt. Idag 

diskuteras flitigt hur vi ska kunna fasa ut fossila drivmedel och övergå till hållbara 

energikällor. En artikel skriven av Plaza et al. (1999) påpekar vikten av detta kopplat till 

hushållsavfall. För att öka biogasproduktionen är den biologiska delen av 

hushållsavfallet mycket viktig. Enligt studien består mer än 50 % av dagens 

hushållsavfall av matrester. Genom att införa utsortering av matavfall kan det rötas och 

uppgraderats till biogas istället för att gå till förbränning. Inom avfallshanteringen kan 

flertalet insamling- och behandlingsmetoder användas och de flesta resulterar i olika 

miljövinster. Åsikterna ångående miljövinsterna med källsortering av hushållsavfall 

skiljer sig markant över Sverige och världen. Att sorterat avfall är lättare att behandla än 

icke sorterat avfall är uppenbart. Enligt en studie som genomfördes mellan 1998-2004 i 

sex kommuner i södra Sverige så har avfall analyserats och jämförts mellan olika 

hanteringssystem. Dahlen et al. (2006) beskriver hur prover från restavfall sorterades 

och klassificerades, datainsamling av det totala avfallsflödet för områdena 

sammanställdes och jämfördes. Studien påvisar att trots att dessa sex kommuner förde 

sitt avfall till samma anläggning så skiljde sig mängderna och olika utsorterade 

fraktioner åt markant. Desto bredare och bättre källsortering, desto mer fraktioner 

sorterades rätt. I och med införande av fastighetsnära insamling samt källsorterat 

bioavfall kunde avfallsmängderna sjunka i framför allt två av kommunerna. Studien 

lägger även vikt på att en faktor som styr avfallsmängderna är avfallstaxorna samt 

faktureringssystem. Den kommun som hade viktbaserad avfallstaxa kunde sänka sina 

avfallsmängder mest. Vilka konsekvenser viktbaserad avfallstaxa innebär tas inte upp i 

artikeln. Tyvärr kan viktbaserad avfallstaxa leda till att hushållen själva tar hand om 

avfallet och förbränner brännbart avfall själva vilket leder till negativ miljöpåverkan.  

 

En intressant studie genomfördes nyligen i Spanien på städer med ett invånarantal på 

mellan 5 000 till 50 000 och behandlar åtta olika behandlingssystem. Enligt Gallardio et 

al. (2012) påvisar denna studie att bästa insamlingssystemet är då brännbart avfall, 

organiskt material samt blandat avfall hämtas från hushållen. Glas och metall hämtades 

från gemensamma sorteringsplatser. Denna metod gjorde att avfallet soretardes 

snabbare och sänkte avfallet från alla fraktioner utom papper. Metoden kan liknas vid 

optisk sortering där flertalet fraktioner sorteras ut från hushållen.  

 

Vellinge kommun beläget i södra Sverige införde 2012 utsortering av matavfall. I 

samband med detta gjordes en utvärdering samt en intressant studie (Miliute-Plepiene. J 

och Plepys. A, 2015). Studien analyserade hushållens beteende då separata kärl för 

insamling av matavfall infördes. Resultatet visar att i och med införandet av insamling 

av matavfall så blir hushållen mer medvetna om avfallshanteringen och 

beteendeförändringar kunde påvisas. Tabellen nedan påvisar reduceringen av andra 

fraktioner efter införandet av separata kärl. Förbättringen i sorteringen av 

förpackningsmaterial antas vara ett resultat av större medvetenhet hos hushållen samt 

bekvämligheten att sortera på plats. Studien som är skriven av Miliute-Plepiene. J och 

Plepys. A (2015) grundar sig i officiell avfallsstatistik samt undersökningar hos 117 

kommuninvånare. Undersökningen hos invånarna baserades på hushållets attityder, 

uppfattningar samt egna reflektioner angående förändringar i avfallssystemet. I digramet 

nedan visas förändring i fraktioner efter införande av separat kärl. Grå stapel visar andel 
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blandat avfall, svart stapel visar förpackningar och vit stapel visar matavfall. Resultatet 

är kopplat till medborgarnas inkomster vilket presenteras i de gråa kurvorna. 

 
Diagram 1. Förändring i fraktioner efter införandet av separata kärl. (Miliute-Plepiene. J och Plepys. A, 2015) 

Inom avfallsbranschen är det ett stort problem att avfall felsorteras. Detta drabbar inte 

bara sorterings- och behandlingsanläggningarna utan stora delar av samhället. Många 

påpekar att människan är lat som trots information slänger felaktiga saker på fel ställen. 

En studie utförd under 2011 i en polsk kommun visar dock att så inte behöver vara fallet 

(Czajkowski. M et. al, 2013). Studien målade upp tre scenarier, där skillnaden var i hur 

många fraktioner hushållen sorterade ut, hur ofta avfallet hämtades och till vilken 

kostnad det var och hushållen fick sedan välja mellan dess scenarion. Studien resulterar 

i att hushåll hellre väljer att sorterar avfallet själva än att lita på att någon annan skulle 

göra det i senare led, detta trots ett erbjudande att få osorterat avfall hämtat gratis. 

Czajkowski. M et. al (2013) ger tre möjliga förklaringar till detta. Den första är 

självbilden och att vara miljövänlig, genom att sortera och vara medveten känner 

individen att de påverkar och visar upp ett gott yttre mot sin omgivning. Andra 

förklaringen är att hushållen tror att individuell sortering kan bli mer effektiv än 

kollektiv sortering (då blandat avfall sorteras av maskin på sorteringsanläggningen). 

Sista förklaringen är att vid utsorteringen i flera fraktioner upplever hushållen att 

avfallsmängderna kan minskas och materialet kan återanvändas. Till de i studien som 

inte sorterade sitt hushållsavfall ställdes frågan vad anledningen till detta var. Av de 

svarande ansåg 23 % att det var för tidkrävande att sortera, 20 % ansåg att de inte hade 

tillräckligt med utrymmer, 38 % var inte tillräckligt övertygade om att metoden 

fungerade och 19 % av de tillfrågade ansåg att det var för dyrt. Detta påvisar vilken 

kapacitet och vilja det finns från hushållens sida att sortera, stärka sin självbild och 

bidra till en bättre miljö. En vilja som kommunerna och politikerna i synnerhet bör ta 

vara på.  
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4 System för utsorterat hushållsavfall  
I detta teorikapitel kommer en genomgång av Sveriges vanligaste insamlingssystem att 

presenteras. I Sverige tillhandahålls tre huvudsystem för insamling av källsorterat 

hushållsavfall. Dessa är separat kärl, flerfackssystem och optisk sortering. Separata kärl 

sorterar alltid ut två fraktioner medan optisk sortering och flerfackssystem ger 

möjligheten att sortera ut upp till åtta fraktioner. Då åtta fraktioner ska sorteras ut krävs 

samarbete mellan kommunerna och berörd intresseorganisation för avfallet som ingår 

under producentansvar (se förklaring för producentansvar i kapitel 6 Lagstiftning). 

Fokus ligger på utsortering av matavfall.  

 

Dessa tre huvudsystem kan med fördel kompletteras av kompletterande system. En 

enklare beskrivning utav de vanligaste kompletterande system följer efter 

presentationen av huvudsystemen. Separata system används för att förenkla insamling 

av avfallet i städer och bostadsområden.  

 

4.1 Separata kärl  
Informationen i detta avsnitt kommer från Vimmerby Energi och Miljö (2012) om inget 

annat anges.  

 

Denna metod har använts längst tid i Sverige och är idag även vanligast vid såväl villa 

som flerbostadshus och verksamheter. Tekniken går ut på att hushållen sorterar ut två 

fraktioner, brännbart avfall samt matavfall. Det brännabar avfallet slängs vanligtvis i en 

plastpåse medan matavfallet slängs i en oftast brun papperspåse som tillhandahålls av 

kommunen. Dessa påsar slängs sedan i separata kärl (se bilden nedan). Det brännbara 

avfallet slängs i det gröna kärlet medan matavfallet slängs i den bruna. Kärlen kan se 

olika ut beroende på om de är placerade utomhus eller inomhus. Vanlig storlek på 

kärlen är 140 liter för både villahushåll och flerbostadshus men andra storlekar 

förekommer också. Perforerade kärl eller kärl med ventilation är vanligast. Detta gör att 

matavfallet reducerar i vikt, men det hjälper även till att minska lukten från avfallet. 

Kärlen töms av sidolastare eller baklastare som har två tippfickor för att hålla materialet 

separerat. Sidolastare tömmer avfallet automatiskt med lyftkranar som tömmer kärlen. 

Vid användning av baklastare är det personal som tömmer kärlen manuellt. Figur 2 

nedan illustrerar hur separata kärl oftast ser ut.  

 

 
Figur 2. Separata kärl. (Region Gotland, 2014) 

Denna metod kräver en god kvalitet på det sorterade avfallet. Genom manuell kontroll 

där personalen lyfter på locket och kontrollerar avfallet vid tömningen eller vid 

användning av kamera i tippfickorna kan kvalitén säkerställas. Genom att inte ha för 

stora kärl (över 140 liter) så minskas arbetsmiljöbelastningen för personalen. Så lite 

kontakt som möjligt med avfallet eftersträvas då det lätt bildas bakterier vid förmultning 

av matavfallet. Åtgärder för minskad kontakt med kärlen är hög inlastningshöjd, 
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ventilationssystem på fordonet, plastgardiner vid tippfickorna samt användning av 

fjärrkontroller. Kostnader för detta insamlingssystem tillkommer vid inköp av 

anpassade fordon, separata kärl, sorteringsutrustning (påsar etc.) samt personal.  
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4.2 Flerfackssystem  
Informationen i detta avsnitt kommer från Vimmerby Energi och Miljö (2012) om inget 

annat anges.  

 

Flerfackssystem tillhandahålls enbart hos villahushåll, då en kommun väljer detta 

system så kompletteras det oftast med separata kärl för flerbostadshus och 

verksamheter. Detta insamlingssystem kallas även för fastighetnära insamling. Precis 

som vid separata kärl så går även denna teknik ut på att sortera ut avfall, fast i en större 

utsträckning. Varje hushåll har vanligtvis två 370 literskärl som är uppbyggda med 

avskiljningsväggar inuti och bildar fyra fack. I dessa fack sorteras avfallet ut (se bild 

nedan). Vid användning av flerfackskärl används oftast papperspåsar men i vissa fall 

kan även bioplastpåsar eller vanliga plastpåsar användas. Denna insamlingsmetod stället 

högre krav på insamling. Ett specialbyggt fordon med flera fack krävs. Avfallet 

transporteras sedan till en hanteringsanläggning.  

 
Figur 3. Flerfackskärl. (Norrköping Vatten och Avfall, 2015) 

Kvalitén på det sorterade avfallet är mycket viktigt. Vid varje tömning måste personalen 

kontrollera alla fraktioner manuellt, är något undermåligt tas detta fack bort eller så 

meddelas hushållet för omsortering. Tömningen av felsorterade kärl kan inte ske. För att 

förbättra arbetsmiljön vid hanteringen av dessa flerfackskärl har kärlen blivit utrustade 

med ett extra hjul för att undvika felbelastning hos personalen. De största kostnaderna 

för detta system tillkommer vid införskaffning av kärlen samt utbyte av gamla sopbilar 

till specialbyggda fordon för flerfackkärl. Insamlingsutrustning för hushållen är i 

jämförelse med kärlen och nya fordon ingen större kostnad.  

 

4.3 Olikfärgade påsar (optisk sortering)  
Med insamlingssystemet optisk sortering kan olika antal fraktioner sorteras ut. Genom 

användning av olikfärgade plastpåsar så sorteras avfall ut i olika fraktioner, en fraktion 

för varje avfallspåsepåse. Det brännbara avfallet läggs till exempel i en röd påse och 

matavfallet i en grön påse. Påsarna läggs sedan i samma kärl som töms av en sopbil. 

Påsarna transporteras sedan vidare till en hanteringsanläggning där en optisk kamera 

läser av färgen på plastpåsarna och sorterar ut fraktionerna var för sig (Avfall Sverige, 

2011). Hanteringsanläggning samt teknisk beskrivning av optisk sortering kommer 

förklaras mer ingående senare i rapporten. Figur 4 nedan illustrerar hur sortering med 

olikfärgade påsar kan se u ti ett hushåll.  
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Figur 4. Sortering med olikfärgade påsar. (Optibag, 2010) 

Enligt Avfall Sverige (2011) är det av betydelse att sorteringen i respektive påse sker 

ordentligt. Standardiserade påsar som erhålls av kommunen ska användas för att 

underlätta utsorteringen vid den optiska kameran. Kvalitén kan säkras via god 

kommunikation och information till hushållen. Personalen som hämtar avfallet gör även 

kontinuerliga kontroller i kärlen så att avfallet är rätt sorterat. Genom att lägga avfallet i 

förslutna påsar som placeras i kärl som sedan töms av personal så påverkas inte 

arbetsmiljön negativt enligt Avfall Sverige (2011). Viktigt är dock att kärlen inte är för 

stora, då blir de för tunga att hantera för personalen. Kostnaderna för optisk sortering 

tillkommer vid byggnation av sorteringsanläggningen samt införskaffning av plastpåsar. 

Nya inköp av kärl eller sopbilar behövs inte. Utrustning för hushållen så de får plats 

med de olikfärgade plastpåsarna tillkommer.  

 

4.4 Sopsug  
Informationen i detta avsnitt kommer från Avfall Sverige (2011) om inget annat anges.  

 

Sopsug är ett automatiskt insamlingssystem och används med fördel i tätörter eller 

flerbostadshus. Systemet bygger på tekniken att avfallspåsarna läggs i ett stationärt kärl 

eller sopnedkast som bägge är ansluten till ett större rörsystem.  Avfallet transporteras 

sedan med lufttrycket med fläktar till en samlingspunkt där sopbil kan hämta avfallet. 

Det finns två typer av sopsug, stationär eller mobil. 

4.4.1 Stationär sopsug 

Det stationära systemet är slutet vakuumsystem och används för hela byggnader eller 

områden. Avfallsnedkasten är oftast placerad utomhus vilket Figur 5 nedan illustrerar. 

Avfallet lagras sedan tillfälligt ovanpå en stängd ventil som öppnas med förinställda 

intervaller. Rörsystemet är sedan kopplat till en terminal med containers som 

mellanlagring. I mellanlagringen komprimeras det brännbara avfallet men inte 

matavfallet. Vid terminalen sitter fläktarna som skapar luftflödet i rörsystemet. 
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5. Stationär sopsug, (Envac, 2015) 

4.4.2 Mobil sopsug 

Mobil sopsug bygger på samma teknik som den stationära varianten. Avfallsnedkasten 

är inom- eller utomhus och leder till en mellanlagringstank som är försedd med en 

skruvtransportör för utmatning av avfallet i rörsystemet. Rörsystemet är sedan anslutet 

till en dockningspunkt där sopbilar kan ansluta för att hämta avfallet. Dockan är anslutet 

till ett antal tankar. När sopbilen anslutit sig till dockningspunkten så bildas ett vakuum 

i ledningarna och med hjälp av lufttryck till sopbilen så kan tankarna tömmas. Se Figur 

6 nedan.  

 

 
Figur 6. Mobil sopsug. (Envac, 2015) 

Sopsug kan hantera plastpåsar, bioplastpåsar samt papperspåsar. Då personal inte 

hanterar avfallet på samma sätt som vid tidigare nämnda tekniker så är det viktigt att 

säkerhetsställa kvalitén på andra sätt. Information till hushållen är en bra grund för att 

undvika felsorterat avfall. Låsta nedkast, väl placerade nedkast samt begränsad storlek 

på nedkasten underlättar och kvalitetssäkrar avfallet. Avfallet kan även kontrolleras via 

inspektionsluckor på tanken för det mobila systemet samt vid ventilen på det stationära 

systemet. Då sopsug är ett automatiskt system så minimeras hanteringen för personalen 

och arbetsmiljön blir tillsynes god. Vid driftstopp kan manuell hantering för personalen 

behövas men de flesta problem löses via styrsystemen. Att införskaffa sopsug kräver 

nytt system och ombyggnationer vilket också är de största kostnaderna samt underhåll 

av fläcktar och vakuumtransport. Specialbyggda fordon för tömning krävs samt 

sorteringsutrustning i hemmen. 
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4.5 Köksavfallskvarn  
Informationen i detta avsnitt kommer från Avfall Sverige (2011) om inget annat anges.  

 

Köksavfallskvarnar, KAK, är anslutna till Va-systemet i hushållet. Tekniken bygger på 

att en kvarn placeras under diskhon och kopplas sedan till spillvattennätet. Kvarnen 

maler matavfallet tillsammans med vatten och detta går sedan vidare i avloppssystemet 

och ut till ett reningsverk. Denna teknik används för hushåll, för verksamheter används 

en liknande teknik där avfallet efter kvarnen samlas upp i en tank som sedan töms. 

Figur 7 nedan illustrerar en avfallskvarn i ett hushåll.  

 

 
Figur 7. Köksavfallskvarn. (SEVAB, 2005) 

Kommunen ska godkänna KAK innan den installeras och i flerbostadshus krävs även 

godkännande från fastighetsägaren. Besluten på införande ska ta hänsyn till rådande 

status på spillvatten och reningsverk, det får ej påverka miljön negativt. Systemet kräver 

ingen personal. Inköp av kvarn, installation samt anslutning till Va-nätet är kostnader 

som tillkommer vid installation av avfallskvarnar.  

 

4.6 Underjordsbehållare 
Informationen i detta avsnitt kommer från Avfall Sverige (2011) om inget annat anges.  

 

En underjordsbehållare kan användas för insamling av tillexempel matavfall, brännbart 

avfall eller förpackningar. Oavsett vad de används till så finns de två typer; ”semi 

underground” eller ”fully underground”. Det som skiljer dessa åt är att semi 

underground är till viss del placerad under jord medan fully underground är helt 

placerad under jord. Exempel på semi underground i olika storlektar, nedgrävda i 

marken visas i Figur 8.  

 
Figur 8. Semi underground. (Härnösand Energi och Miljö, 2015) 

Systemen töms via toppen av inkastet med en kranbil med flak. Systemet kan hantera 

både plastpåsar, papperspåsar samt bioplastpåsar. Vanligtvis används de påsar som 

tillhandahålls för huvudsystemet i kommunen.  
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För att säkerställa kvalitén kontrolleras kärlen manuellt. Kontroll sker via 

inspektionslucka eller via det översta lagret avfall vid nedkastet. Att ange information 

om vad som får slängas i containern reducerar risken för felaktig sortering. Då detta är 

ett maskinellt system och tömning sker med kranbil så uppstår inga tunga lyft för 

personalen. Underhåll av kärlen har ingen betydande påverkan på arbetsmiljön och 

personalen utsätts inte för mikrobiell kontakt med avfallet. Kostnader för systemet är 

inköp av systemet, installation och grävning, tömning samt personal. Då detta är ett 

kompletterande system så innebär det inga större kostnader utan ska underlätta för 

huvudsystemet.   
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5 Teknisk beskrivning av optisk sortering  
Informationen i detta avsnitt kommer från SpiralTrans (2015) och personlig kontakt 

med Jansson, A. (2015) om inget annat anges. 

 

I Sverige finns för nuvarande två till tre företag som erbjuder systemlösningar med 

optisk sortering. Då detta är ett arbete i samarbete med SpiralTrans kommer deras 

system att beskrivas ingående. Största skillnaden mellan deras system och andras är att 

SpiralTrans använder spiraltransportörer medan de andra använder sedvanliga 

transportband.  

 

BagTronic är SpiralTrans patenterade system för optisk sortering av hushållsavfall. 

BagTronic är uppbyggt av spiraltransportörsteknik vilket innebär ett helt slutet system. 

Det slutna systemet leder till minskad lukt och spill samt en renare anläggning. Tack 

vara spiralsystemet kan hög sorteringsgrad uppnås och risken för sönderslitna påsar 

reduceras (SpiralTrans, 2015). Anläggningarna ser olika ut beroende på ställe och 

kompletterande system. Grundutförandet av BagTronic är det som beskrivs nedan.  

 

När en kommun har beslutat att inför BagTronic, byggt upp en behandlingsanläggning 

och satt igång systemet så krävs det flera parter för att det ska fungera. 

Hushållen får avfallsutrustning från kommunen. De har som ansvar att utsortera tre 

fraktioner i detta exempel; matavfall, brännbart samt avfall som går till återvinning. De 

utsorterade fraktionerna läggs i varsin färgad påse och placeras i ett och samma kärl. 

Efter detta första steg slutar hushållets ansvar, så till vida att allt i påsarna är rätt 

sorterat. Personal från de kommunala bolagen tömmer kärlen i en sopbil där påsarna 

blandas med andra påsar, fraktionerna behöver ej skiljas från varandra. De olikfärgade 

påsarna transporteras sedan till en behandlingsanläggning som är egendesignade av 

SpiralTrans och byggs på plats. Sopbilen tömmer avfallet i en tömningsficka. Efter 

tömningsfickan börjar sorteringen av de olikfärgade påsarna.  

 

5.1 Tömningsficka 
Avfallet töms i tömningsfickan vilket är första steget i anläggningen. Golvet på denna 

ficka är uppbyggd av skrapor som drivs av en hydraulisk cylinder.  Skraporna rör sig i 

olika intervaller framåt och bakåt. På detta sätt hålls en jämn nivå i tömningsfickan och 

nya avfallspåsar förs fram av skraporna till nästa sorteringssteg. Efter tömningsfickan 

kommer sorteringsspiralen.  Figur 9 och 10 nedanför illustrerar en tom tömningsficka 

där skraporna syns samt en lastbil som tömmer avfallpåsar i en tömningsficka. 

(SpiralTrans, 2015).  
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Figur 9. Tom tömningsficka. (SpiralTrans, 

2015) 

5.2 Sorteringsspiral  
Sorteringsspiralen, även kallad spiraltransportör, är en axellös spiral i en u-formad kanal 

som drivs av en motor. Spiralen roterar och transporterar avfallspåsarna till en ny 

uppsamlingsplats. Trummorna som spiralerna ligger i är lutade uppåt för att skapa en 

vinkel där påsar som ligger dubbelt i ett ”spiralfack” ska ramla nedåt. Meningen med 

detta är att det vid den optiska kameran enbart ska vara en avfallspåse i varje fack. 

Spiraltransportörerna är helt inneslutna vilket reducerar mängden spill och bidrar till en 

luktfri miljö i behandlingsanläggningen. Figur 12 visar hur spiraltransportörer i två 

etapper på sorteringsanläggningen i Kalmar. 

 

 
Figur 11. Spiraltransportör. (SpiralTrans, 2015) 

 

Figur 9. Avfallspåsar i tömningsficka. (SpiralTrans, 2015) 



 

22 

 

5.3 Optisk kamera utsortering påsar  
Sorteringsspiralerna transporterar avfalspåsarna till optiska kameror, som i figur 13 är 

placerade under de röda huvarna. Kameran läser av färgkoderna på varje påse. Efter 

avläsning av färgkoderna skickas en impuls till respektive lucka som ska öppnas på 

spiraltransportören. Impulserna har en tidsangivelse, när en avläst påse kommer fram till 

rätt lucka så ska luckan öppna sig, avfallspåsen ramlar ner och luckan stängs igen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Tömning på lastbilsflak  
Efter att den optiska kameran läst av färgkoden, skickat en impuls till rätt ficka som ska 

öppna sig så faller avfallspåsen ned i en ny spiraltransportör som leder avfallspåsarna 

till ett u-format plaströr med flertalet luckor. Under plaströret står ett lastbilsflak 

alternativt en container. När det i första luckan har fallit ned så många påsar som möjligt 

(avfallspåsarna når då hela vägen upp till luckan) så börjar påsarna sedan falla ned i hål 

nummer två och så vidare. Detta gör att hela flaket kan fyllas med avfallspåsar på ett 

enkelt sätt. Efter detta kan påsarna transporteas för nästa behandlingsystem. SpiralTrans 

erbjuder även systemlösningar där avfallspåsarna leds vidare efter sortering till 

behandlingsystem i anläggningen.  

 

  

Figur 12. Optiska kameror. (SpiralTrans, 2015) 
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6 Lagstiftning 
Föremål som innehavaren gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att 

göra sig av med är definitionen av vad avfall är enlig Miljöbalken (1998:808) kap. 15 

§1. Med hushållsavfall avses enligt kap. 15 2§ avfall som uppstår i hushållen (Notisum, 

2015). Avfallsinnehavaren har som ansvar att på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 

sätt hantera avfallet. Hur avfallet ska hanteras, sorteras och behandlas samt vilka som 

bär ansvar för detta presenteras under olika lagar. Nedan presenteras de laga som berör 

kommunernas hantering utav hushållsavfall. (Notisum 2015).  

 

Sverige idag styrs av 16 miljömål som täcker olika områden (Naturvårdsverket, 2015). 

Ett av detta miljömål är god bebyggd miljö där flertalet avfallsmål ingår. Definitionen 

av målet är att tätorter, städer och annan bebyggd miljö ska utgöra en hälsosam miljö 

som bidrar till god regional och global miljö. Miljömålet innehåller indikationer på hur 

mål kring hushållsavfall och återvinning av glas, metall, pappersförpackningar och plast 

uppnås och utvecklas från år till år. Miljömålet är även uppdelat i regionala miljömål för 

att säkerhetsställ att varje län gör framsteg i frågan. År 2012 fastslog Regeringen 13 

etappmål inom fyra områden; farliga ämnen, avfall, biologisk mångfald samt 

luftföroreningar. Ett etappmål angående ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 

berör hushållsavfallet. Enlig Miljö- och energidepartementet (2012) är målet att 2018 

ska 50 % av allt matavfall från hushåll, storkök, restauranger och butiker sorteras ut och 

hanteras biologiskt. 40 % av det biologiskt behandlade avfallet ska behandlas på ett 

sådant sätt att energi kan utvinnas.  

 

6.1 EU:s avfallsdirektiv  
År 2011 införde Sverige EU:s avfallsdirektiv i svensk lagstiftning vilket ledde till ett 

nytt kapitel i Miljöbalken (1988:808) samt uppdatering av Avfallsförordningen 

(2011:927). En central och viktig punkt i EU:s avfallsdirektiv är avfallshierarkin som är 

utgångspunkt för förebyggande av avfall i samtliga svenska kommuner. Avfall Sverige 

illustrerar avfallshierarkin enligt bilden nedan.  

 

Första och viktigaste steget i avfallshierarkin som visas i Figur 15 är att förebygga 

avfall, vilket kommunerna ständigt ska sträva efter. Återanvändning är ett enkelt steg 

alla kan göra i vardagen, till exempel skänka kläder till second hand samt köpa kläder 

därifrån. Materialåtervinning är det tredje steget i avfallshierarkin. Exempel på 

materialåtervinning är pantning, varje gång vi pantar burkar så materialåtervinns burken 

och belastningen på miljön minskar. Deponering är det lägsta steget i avfallshierarkin 

och bör undvikas så långt som möjligt. I dagens Sverige deponeras så lite avfall som 

möjligt och det är förbud mot att deponera hushållsavfall.  
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Figur 13. Avfallshierarkin. (Avfall Sverige, 2014) 

6.2 Den kommunala avfallslagen  
Den kommunala avfallslagen (Miljöbalken (1988:808) kap. 15) ger kommunerna 

skyldigheten att införa, sköta och underhålla system för att återvinna, bortskaffa eller 

transportera hushållsavfallet till återvinningsanläggning. Hushållen är därmed skyldiga 

att följa det tillhandahållna systemet. Vid införande av nytt system ska hänsyn tas till 

hushållens möjligheter att själva ta hand om hushållsavfallet på ett godtagbart sätt. 

Bortskaffningen av avfallet ska även anpassas efter olika behov som finns hos olika 

slags bebyggelser. (Notisum 2015). 

 

6.3 Kommunal renhållningsordning 
Alla kommuner har ansvar att skapa en renhållningsordning som innehåller en 

avfallsplan enlig Miljöbalken (1998:808) kap. 15 §11. Avfallsplanen ska innehålla alla 

de föreskrifter som gäller för hur kommunen hanterar sitt avfall. Den ska innehålla en 

plan över åtgärder för att minska kommunens avfallsmängd och avfallets toxicitet 

(Notisum 2015). Länsstyrelsen gör sedan en sammanställning av de kommunala 

renhållningsordningarna som leder fram till regional och nationell avfallsplanering. 

Länsstyrelsen har rätt att påvisa brister i avfallsplanerna som kommunerna sedan måste 

ändra på. Länsstyrelsen lämnar de sammanställda avfallsplanerna till naturvårdsverket. 

(Notisum 2015). 

 

6.4 Producentansvar 
År 1994 infördes producentansvar i Sverige (SRV, 2015) vilket innebär att den som 

producerar ett föremål har ett miljöansvar. Producenten ska se till att varan samlas in, 

transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett godtagbart sätt anpassat 

efter hälsa och miljö. Sverige har producentansvar på förpackningar, returpapper, däck, 

bilar och elavfall. Förenklat så innebär producentansvar att den som tillverkar, 

importerar eller säljer en vara ansvarar för att återvinning och betalning av den 

förbrukade varan. Branschbolag har bildats av producenterna för att uppfylla ansvaret. 

Exempel på sådana bolag är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), El-kretsen, 

Svensk däckåtervinning samt BIL Producentansvar Sverige. (SRV, 2015). 
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6.5 Avfallsförordningen  
Denna förordning (2011:927) är en övergripande förordning som innehåller 

bestämmelser om avfall samt avfallets hantering. Förordningen har ingen direkt 

koppling till hushållsavfall utan innehåller bestämmelser som tillämpas bland annat på 

förorenad jord, kärnbränsle och animaliska produkter. Denna förordning tillämpas dock 

på hushållsavfall gällande anteckningar och transportdokument för hushållsavfall. 

(Riksdagen, 2011).  

 

6.6 Styrmedel  
EU-direktivet (2008/98/EG) ger Naturvårdsverket (2015) ansvaret för att genom 

avfallsprogrammet plocka fram relevanta styrmedel. Ett utav de styrmedel som idag 

utreds är informationskampanjer till allmänheten för att minska mängden matavfall. 

Stora mängder matavfall går idag till spillo på grund av bristfällig kunskap om hur det 

ska hanteras. Styrmedel behöver dock inte bara komma från högre instanser. Avfall 

Sverige (2011) anger fyra områden för kommunala styrmedel. Det första är 

avfallsplanen och i denna ska det framgå information om kommunens avfall samt hur 

det ska hanteras. Avfallsplanen ska även innehålla mål och åtgärder för insamlingen av 

avfall samt hur mängden avfall och dess toxicitet ska reduceras. Område nummer två 

där kommunen kan sätta styrmedel är kommunens avfallsföreskrifter. Denna är viktigt 

ur hänseendet att den presenterar fastighetsägarens skyldighet till att anpassa sig efter 

det system som tillämpas i kommunen, skyldigheter samt undantag. Tredje området för 

styrmedel inom kommunen är avfallstaxan. Denna ska fungera som styrmedel för att 

uppnå satta miljömål. Kommunen tar ut en avgift som styr kunden att välja ett 

miljövänligt avfallshanteringssystem. Fjärde styrmedlet att tillämpa inom en kommun är 

information. Att nå ut till kunder och fastighetsägare med information om 

avfallshantering är viktigt för att kunna ändra ett osunt beteende. Med information och 

kampanjer kan en kommun styra invånarna till att bli mer miljömedvetna och i sin 

avfallshantering göra kloka val och sortera rätt. (Avfall Sverige, 2012).  

 

EU-direktivet (2008/98/EG) ger alla medlemsländer i EU ansvaret att införa ett 

avfallsförebyggande program. Programmet ska bland annat innehålla mål och åtgärder 

för att minsk avfallets miljöpåverkan och består utav fyra huvudområden; textilier, mat, 

elektronik samt bygg- och rivningsavfall. Programmet består enligt Naturvårdsverket 

(2015) av 8 mål och 167 åtgärder, dessa kompletterar den nationella avfallsplanen i 

Sverige. Naturvårdsverket har i och med detta EU-direktiv haft i uppgift att i samråd 

med Jordbruksverket och Livsmedelsverket stödja projekt och sprida kunskap som leder 

till ökad biogasproduktion av matavfall. Att informera kommuner som ännu inte infört 

återvinning av matavfallet har varit en viktig del av projektet. (Naturvårdsverket, 2015).  

 

6.7 Visioner  
Sverige har en utav världens tuffaste visioner, att år 2050 ha en fossilfri fordonsflott, 

med delmål att år 2030 vara en fossiloberoende fordonsflotta. För att uppnå detta mål 

kommer hållbara energikällor spela en stor roll. Biogas är en utav dem. Genom att i 

hushåll, storkök, restauranger och butiker i allt större grad utsortera och biologiskt 

behandla matavfallet så kan biogasproduktionen öka. På så sätt kan Sverige bidra till att 

göra sig själva och omvärlden fossilfria (Bil Sweden, 2013). En annan stor vision som 

berör avfallshanteringen i Sverige är Avfall Sverige vision ”Det finns inget avfall”. 

Denna vision går ut på att det i framtiden inte ska finnas något avfall alls. För att nå dit 

är avfallshierarkin en viktig del, genom att ständigt arbeta uppåt på trappan och 

återbruka/återvinna kan avfallsmängderna minskas radikalt. (Avfall Sverige, 2015.  
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6.8 Branschrekommendationer  
Avfall Sverige är den största intresse- och branschorganisationen för avfall i Sverige. 

Avfall Sveriges uppgift är att tillsammans med representanter från medlemmar och 

handläggare på Avfall Sverige driva projekt och teknikutveckling inom nio 

intresseområden. Avfall Sverige har idag cirka 400 medlemmar däribland kommuner, 

kommunalförbund, kommunalbolag och företag.  

 

I Avfall Sveriges guide Införande av system för insamling av källsorterat matavfall 

beskrivs rekommendationer för vad en kommun bör tänka på vid införande av 

insamlingssystem och varför införandet är viktigt. Att ha tydligt uppsatta mål kopplat 

till exempel till ökad biogasproduktion eller uppnå miljömål är viktigt för att nå en 

målmedvetenhet och skapa hög ambition. Något som Avfall Sverige (2011) 

rekommenderar är att skapa samarbete mellan kommuner och vidta en gemensam 

avfallsplan. Detta leder till att regionen har samma målsättning och kan dela på 

kostnader för införandet av nytt insamlingssystem. Att arbeta efter avfallstrappan är 

något som Avfall Sverige lägger stor vikt vid, avfall ska i första hand återanvändas eller 

återvinnas. Att välja en miljöanpassad insamlingsmetod har stor betydelse för 

kommunens miljöarbete. Val av insamlingsmetod ska dock enligt Avfall Sverige (2011) 

anpassas efter kommunens mål och förutsättningar. För att bestämma insamlingsmetod 

måste kommunen ha fastställt vilken förbehandlings- och behandlingsmetod som 

kommer att användas. Insamlingsmetoden anpassas därefter med val av avfallspåsar och 

annan avfallsutrustning i hushållen. Insamlingsmetoden ska även anpassas efter en 

kommuns resurser, därför bör utvärderingar av miljönytta med systemet, 

avfallsmängder i kommunen och ekonomi göras innan beslut om nytt insamlingssystem 

kan fastställas. Parametrar att ta hänsyn vid val av insamlingsmetod är enligt Avfall 

Sverige (2011) bland annat:  

- Miljöanpassning  

- Arbetsmiljö  

- Kvalité  

- Ekonomi  

- Regionala, nationella och kommunala mål  

- Behandlingsprocesser  

 

I dagsläget uppmanar Avfall Sverige alla kommuner, kommunalförbund och 

kommunala bolag att följa EU-direktivet om att 50 % av allt matavfall ska utsorteras till 

2018 och att valt insamlingssystem ska anpassa efter det. De kan dock inte råda eller 

avråda vilket system en kommun ska införa. De råder alla kommuner som idag inte 

utsorterar matavfall att införa det i framtid. Om kommunerna sedan väljer separata kärl, 

optisk sortering eller flerfackssystem kan Avfall Sverige inte styra.  
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7 Marknadsundersökning 
Under detta kapitel kommer resultatet från marknadsundersökningen att presenteras. 

Sammanlagt intervjuades 43 kommuner över Sverige via telefon. Vad enskilda 

kommuner svarat i intervjuerna redovisas inte. Beroende på om kommunerna utsorterar 

avfall eller inte så har de delvis svarat på olika frågor (framgår i Bilaga1) vilket gör att 

vissa frågor får olika svarsfrekvens.  

 

7.1 Typ av källsorteringssystem i dagsläget 
Det framgår av diagram 2 att det var 28 kommuner som uppgav att de sorterar ut 

matavfall i dagsläget medan 15 kommuner uppgav att de inte sorterar ut matavfall idag. 

Av de 28 kommuner som uppgav att de hade utsorteringssystem så hade enbart två 

kommuner flerfackssystem och fyra kommuner hade optisk sortering. Resterande 22 

hade, vilket även är vanligast, separata kärl. Viktigt att nämna är att de flesta kommuner 

erbjuder hushållen extra tjänster som hämtning av trädgårdsavfall, tidningsinsamling 

etc. Detta har dock inte räknats med i marknadsundersökningen då det inte berör 

matavfall.  

 

 
Diagram 2. Andel hushåll med utsortering av hushållsavfall.  

 

Kommunerna angav olika argument för valet av system. De kommuner som inte 

sorterar ut hushållsavfall svarade enbart att de alltid har haft det systemet (efter 

deponering) och att inga särskilda argument fanns. Separata kärl får helt naturligt flest 

argument då det är det vanligaste systemet i denna marknadsundersökning. Argumenten 

för detta system var i största utsträckning att det var billigt, tillförlitligt och väl 

beprövat. Viktiga faktorer för kommunerna är oftast att det nya systemet ska passa in 

med det gamla systemet och att det ska vara enkelt för kommunerna att förstå 

sorteringssystemet, vilket separat kärl lever upp till. De kommuner som haft separata 

kärl anger att anledning till varför de har systemet är för att när de skulle välja nytt 

system så var separata kärl det enda som erbjöd utsortering av matrester. För 

flerfackssystem och optisk sortering var argumenten relativt lika. Kommunerna med 

flerfackssystem valde systemet för att det hade en hög utsorteringsgrad, enkelt att förstå, 

sänkte avfallstaxan jämfört med föregående system och för att det ur ett miljömässigt 

perspektiv r mycket bra. Argumenten för optisk sortering löd att det gav en hög 

utsorteringsgrad, det är modernt, pedagogiskt sätt att sortera ut avfall på samt att det 

passade in i kommunernas miljösatsning.  

Separata kärl

Flerfackssystem

Optisk sortering

Ingen utsortering
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7.2 Utsorterade fraktioner 
Frågan om vilka fraktioner som sorteras ut berörde enbart de 28 kommuner som angav 

att de hade utsortering av hushållsavfall och presenteras i diagram 3. Av dessa 

kommuner sorterar 25 stycken ut brännbart avfall och matavfall i hushållen, medan 

kommunerna med flerfacksystem samt optisk sortering (en kommun) sorterar ut tre 

fraktioner eller fler. Då tre fraktioner sorteras så är det vanligtvis matrester, brännbart 

samt återvinningsbart avfall. Vid användning av flerfackssystem sorteras upp till 

åttafraktioner ut. Dessa fraktioner är brännbart hushållsavfall, matrester, tidningar, 

plast- metall- och pappersförpackningar samt färgat- och ofärgat glas.  

 

 
Diagram 3. Statistik över fraktioner som hushållen sorterar ut. 

 

7.3 Fastighetsnära insamling 
Vilka fraktioner som hämtas vid hushållet besvarades av samtliga kommuner i intervjun 

men är kopplat till vilket insamlingssystem som tillämpas, svaren redovisas i diagram 4. 

Kommuner erbjuder i regel sina kunder att få annat avfall hämtat utöver det ordinarie. 

 

 
Diagram 4. Statistik över fraktioner som hämtas vid bostäderna.  

  

Brännbart + matrester Tre fraktioner eller fler

Brännbart + matrester

Blandat avfall

Tre fraktioner eller fler
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7.4 Plan för införande av källsortering 
I undersökningen ställdes också frågan ”Om ni inte sorterar ut matavfall i er kommun 

idag, när planerar ni att införa det?” och visas i diagram 5. Denna fråga berörde de 15 

kommuner som angav att de idag inte utsorterade hushållsavfall. Svaren kunde delas in i 

tre tydliga kategorier; fem kommuner angav att de ska införa det i den närmsta 

framtiden, dvs. det är nästan klart med införande av nytt insamlingssystem/blir klart 

innan årsslutet. Fyra kommuner angav att de satt upp 2018 som mål samt sex tillfrågade 

kommuner som medvetet inte inför det på grund av ekonomiska skäl och väntar på att 

hårdare lagkrav där de tvingas att införa utsortering av matavfall.   

 

 
Diagram 5. När kommuner utan källsortering ska införa det. 

 

7.5 Kännedom om tekniker för optisk sortering 
Frågan som ställdes var: ”Vilka teknologier/företag för optisk sortering av källsorterat 

hushållsavfall känner ni till? Ange varumärke eller företagsnamn.” Det var en allmän 

fråga till alla som deltog i undersökningen. Frågan kan tolkas som en kunskapskontroll 

hos kommunerna, men även en indikation på hur kända företagen är och svaren 

redovisas nedan i diagram 6. Svaren blev tydliga på vilket företag kommunerna känner 

till mest när det handlar om optisk sortering. Störst utfall fick ” kände inte till några 

företag” vilket kan vara en indikation till både företag inom området samt 

branschorganisationer att marknadsföra tekniken mer.  

 
 
Diagram 6. Statistik över vilka aktörer kommuner känner till.  

  

Senast 2018

Närmsta framtiden

Vid hårdare
lagkrav/tvång

Optibag Envac SpiralTrans Kände inte till några företag
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7.6 Sannolikhet för val av optisk sortering 
Denna fråga var en kontroll av intresset för optisk sortering. I diagram 7 kan det avläsas 

att 30 kommuner angav att det inte var troligt att de i framtiden kommer att välja optisk 

sortering och anledningen till det antas vara för att de idag har ett fungerade 

utsorteringssystem eller beslutat att införa ett annat system än optisk sortering. 

Sammanlagt åtta av 43 kommuner angav att det är sannolikt att de i framtiden kommer 

välja optisk sortering. 

 

 
 
Diagram 7. Sannolikheten att kommuner väljer optisk sortering.  

Det stora flertalet överväger inte optisk sortering och till dem ställdes frågan ”Om det 

inte är troligt att ni kommer att använda optisk sotering för att separera ert insamlade 

avfall, vill vi gärna veta varför.” Resultatet av denna följdfråga varierade beroende på 

vilket system kommunerna redan hade, se tabell 1. 

 

Argument emot optisk sortering  Antal kommuner  

Har annat system (inga kommentarer) 20 

För dyrt  13 

Annat system passade bättre  5 

Avvaktar politiska beslut  2 

För liten kommun  2 

Kommunpolitiker ser ej nyttan  1 

För lite sopor  1 

Visste ej att tekniken fanns  1 
Tabell 1. Argument för och emot optisk sortering. 

En tydlig trend syns dock, många har åsikten att det är för dyrt och att de är nöjda med 

det redan införda systemet. Några kommuner hade som vision att införa nytt system 

men politikerna satte stopp för det, detta påvisar att det är en stor förändring som krävs 

för att införa ett nytt system.  

 

7.7 Regional samverkan inom avfallshantering 
I denna fråga (”Har ni gemensam avfallshantering med andra kommuner? Med hur 

många?”) uppgav 28 kommuner att de inte hade gemensam avfallshantering/gemensam 

avfallsplan med någon annan kommun. Sammanlagt tolv kommuner uppgav att de 

samarbetar med andra kommuner, medan 3 kommuner bara hade samarbete med andra 

kommuner där de lämnade alternativ tog emot avfall för hantering. Av de tolv 

kommuner som hade samarbete/gemensam avfallplan så svarade fyra kommuner att de 

hade samarbete med en kommun. 3 kommuner angav att de hade samarbete med två 

Stor sannolikhet

Sannolikt/utreder

Inte sannolikt

Har redan optisk
sortering
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kommuner medan fem kommuner svarade att de hade samarbete med fler än fem 

kommuner.   
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8 Diskussion  
Tack vare Avfall Sveriges karta över hur mycket samtliga kommuner sorterar ut 

matavfall så kunde marknadsundersökningen nå ett stort antal kommuner som inte 

utsorterar matavfall. Separata kärl var som väntat vanligast, detta är ett väl fungerande 

och beprövat system och blir därmed ett enkelt val för kommunerna. Resultatet i den 

frågan är inte statistiskt tillförlitligt. Fråga tre ” Vilka fraktioner sorteras ut av 

hushållsavfallet?” är kopplad till fråga fyra ”Vilka utsorterade fraktioner hämtas vid 

bostaden?”. Vanligtvis så kan fler fraktioner än vad som nämns i resultaten hämtas av 

kommunen, som till exempel grovavfall eller trädgårdsavfall. Detta berör dock inte det 

vanliga hushållsavfallet utan hämtas vid extra abonnemang/anmälning och valdes att ta 

bort i undersökningen eftersom det inte var relevant för projektet. 

 

Separata kärl är idag det vanligaste utsorteringssystemet i Sverige, vilket fråga nummer 

fem påvisar, och argumenten till att införa just det systemet är många. Kommuner som 

haft det länge vill påpeka att när de ville införa utsortering av matavfall så var separata 

kärl det enda alternativet. Detta stärker argumenten som andra kommuner nämner om 

att systemet är väl beprövat och fungerar. Det är ett enkelt system för hushållen att 

använda och det kräver inga avancerade efterbehandlingssteg, kostnaderna för 

investering och underhåll kan hållas relativt låga. Flerfackssystem och optisk sortering 

är idag inte fullt lika vanligt i Sverige som separata kärl. Bland kommuner som väljer 

dessa system så är det oftast större kommuner och kommuner som samarbetar med 

andra kommuner, vilket underlättar ett införande utav systemen. Argumenten för 

flerfackssystem samt optisk sortering är oftast att det är modernt, ger stor 

utsorteringsgrad samt att det är miljömässigt anpassat. En kommun angav även att de 

med införande av optisk sortering lyckades sänka avfallstaxan jämfört med separata kärl 

vilket är intressant i den synpunkten att många kommuner har angett att det är tvärt om 

(d.v.s. optisk sortering är dyrare än separata kärl). Många kommuner påpekar vikten av 

att det nya systemet ska vara billigt och passa in med tidigare använt system. För att 

bygga och bidra till en hållbar utveckling kan det billigaste och bästa lösningen ur 

miljösynpunkt vara att investera i ett lite mer avancerad system (optisk sortering eller 

flerfackssystem) som bidrar med högre utsortering och förhoppningsvis sänkta 

avfallsmängder.  

 

Till de 15 kommuner som angav att de inte har någon utsortering av matavfall så 

ställdes frågan när de planerade att införa det. Nio kommuner svarade att de innan 2018 

eller den närmsta framtiden skulle införa utsortering, vilket är bra för den hållbara 

utvecklingen. Intressant är den sex kommuner som svarade att de inte har planer på att 

inför utsortering av matavfall trots EU-direktivet. Argumenten för detta var oftast att det 

var för dyrt, kommunerna är för små eller har för lite avfall. Ett intressant argument 

kom från en kommun i södra Sverige där argumenten för att inte införa utsortering av 

matavfall var för att kommunpolitikerna inte såg nyttan i att utsortera matavfall. Då kan 

det diskuteras om sådana politiker ska få ta dessa beslut. De tror (enligt intervjun) inte 

på biogas som energikälla och tyckte det därför var onödigt att ta vara på matavfallet. 

För att uppnå hållbar utveckling och främja miljön krävs ett engagerat och brett arbete, 

politiker på lokalnivå bör förmedla vilka krav som gäller och ge behörig 

personal/konsulter i uppgift att ta fram ett system som passar kommunens behov och 

möjligheter bäst. Riksdagsbeslut, det vill säga miljömål, måste tas på största allvar.  

 

Vidare i marknadsundersökningen kontrollerades kommunernas intresse för optisk 

sortering, 30 kommuner angav att det är osannolikt att de kommer införa optisk 
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sortering. Ett argument för detta var att det är för dyrt men främsta argumentet är för att 

de redan har ett system som de är nöjda med. SpiralTrans fick i denna fråga bra 

information. Enligt undersökningen är åtta av 43 kommuner intresserade av att införa 

optisk sortering, fyra av dessa kommuner angav att det var stor sannolikhet att de i 

framtiden väljer optisk sortering. Fördelen med optisk sortering är att hushållen enbart 

behöver ett avfallskärl och sopbilarna behöver inte bytas ut när optisk sortering införs, 

byggs ingen egen anläggning så är införandet av optisk sortering ingen större 

omställning. Jag anser att kommuner inte bör vara fega i beslut om nytt 

avfallshanteringssystem. Många kommuner tycks vara rädda att införa ett system som 

innebär högre avfallstaxa. Miljö och ekonomi hänger ihop, men den ena eller andra 

delen får aldrig försummas. Är invånarna beredda att betala ett högre pris så bör det 

mest miljöanpassade systemet väljas. Beslut om införandet måste dock alltid vara 

anpassat efter kommunens behov och resurser.  

 

En fråga i undersökningen som gav en bred svarsfrekvens var fråga nio, argument till 

varför kommuner inte tänker införa optisk sortering. Ledande svar här var att det är för 

dyrt, kommunen är för liten samt att de är nöjda med det system som de har. För 

kommuner som kan tänkas införa optisk sortering men anser att de är för små samt inte 

har ekonomiska resurser så bör samarbete med andra kommuner ses över. Med 

samarbete mellan kommuner kan avfallstaxorna kanske sänkas och hushållen kan 

sortera ut avfallet i fler fraktioner samt miljöarbetet i regionen förbättras. Det gäller att 

se allt ur helhetsperspektiv och vända problem till möjligheter. Det var under fråga tio 

ett flertal kommuner som önskade samarbete med andra kommuner för att underlätta 

avfallsarbetet. Enbart 15 av de tillfrågade kommunerna hade samarbete med andra 

kommuner.  

 

Idén till detta examensarbete skapades av SpiralTrans med mening att de skulle få en 

bild över svensk avfallshantering samt lagar och andra krav. Slutsatsen kan dras att det 

för SpiralTrans del nu är goda förutsättningar för att starta sin etablering på den svenska 

och, i senare steg, den nordiska marknaden. Kommunerna ska uppfylla EU-direktivet 

och många planerar (tvingas) att byta system och SpiralTrans har därför läge att etablera 

kontakter som leder till byggnationer av nya anläggningar. Går vi tillbaka till 

marknadsundersökningen och fråga sju där kommunerna fick ange vilka aktörer som de 

kände till så är resultatet överlag för optisk sortering negativt, 29 stycken av de 

tillfrågade kände inte till någon aktör. Genom en bredare marknadsföring och 

deltagande i olika nätverksgrupper så skulle SpiralTrans bli ett mer känt företag och ett 

alternativ för kommuner som valt optisk sortering  

 

När projektet startades så hade SpiralTrans en redan färdig projektplan att arbeta utifrån. 

Som metod till projektet valdes det att genomföra en undersökning. Mellan 30-50 

kommuner skulle kontaktas och samtliga fick besvara en mängd relevanta frågor. I 

efterhand så tror jag inte att projektet hade kunnat utformas på annat vis. För att få en 

nulägesbeskrivning av hur avfallsarbetet ser ut i svenska kommuner så måste 

kommunerna kontaktas. Kommunerna valdes, som tidigare nämnts, ut från en karta 

utarbetad av Avfall Sverige. Jag var noga med att kontakta kommuner från hela Sverige, 

från norr till söder. Sverige är ett långt land och ska vi nå hållbar utveckling så duger det 

inte med att kommuner i södra Sverige ligger långt fram i utvecklingen, alla måste med. 

Även fast vissa kommuner i Norrland är mindre tätbefolkade så finns det bra lösningar 

för avfallshantering även där. Något som kunde ändrats var val av storlek på 

kommunerna. Genom att tydligt välja ut större och mindre kommuner så hade en 

jämförelsefaktor skapats där skillnaden mellan små och stor kommuner kunde påvisas. 
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Ska projektet genomföras igen kan storlek på kommuner vara något att ta hänsyn till. 

Att kontakta kommunerna via telefon för att intervjua var tidskrävande, men antagligen 

ett vinnande koncept i detta projekt. Att få så hög svarsfrekvens anser jag hade varit 

svårt vid utskick av enkäter. Via intervjuer kunde jag få med information som jag hade 

gått miste om vid enkäter, vilket även gynnar SpiralTrans.  
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9 Slutsats  
Sveriges lagar, krav, visioner och branschrekommendationer styr nationen i ständig 

utveckling. Vi är ett ledande land i världens vad gäller avfallshantering. Med EU-

direktiv och förordningar, Svenska lagar, krav och visioner, kommunernas ambitioner 

och individens framtidstro och vilja för att skapa en bra värld för kommande 

generationer så arbetar vi ständigt för en hållbar utveckling. Ingen kan göra allt, men 

alla kan göra något. Avfallshanteringen har stor inverkan på miljön och det är därmed 

viktigt att vi har miljöanpassade system. SpiralTrans har god potential att etablera sig 

som en aktör på marknaden och påverka avfallshanteringen i Svenska kommuner, 

intresset för tekniken finns i högsta grad.  
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9 Framtida studier  
För kommande examensarbeten kan detta arbete fördjupas. En intressant studie kan 

göras angående vilka kommuner som samarbetar med varandra samt vad 

kommunalförbundne heter. Detta skulle ge en tydlig bild över hur samarbetet mellan 

kommuner ser ut idag men även ge möjlighet till kommuner som inte samarbetar med 

andra att inleda samarbete. Efter 2018 skulle ett mycket intressant projekt angående EU-

direktivet angående nationell utsortering på 50 % kunna genomföras. Projektet skulle 

kretsa kring om vi uppnådde målet och om inte, hur nära var vi att nå det? Rapporten 

skulle sedan resultera i vad som krävs för att uppnå målet samt erfarenheter till 

framtiden när liknande mål ska uppnås. Ytterligare en intressant studie skulle vara en 

undersökning i hushållen angående hur hög avfallstaxa de är villiga att betala kopplat 

till miljövinster i utsorteringssystemet. Får hushållen reda på miljövinsterna med de lite 

mer avancerade systemen så är min uppfattning att de är villiga att betala en högre 

summa för det. Kommunerna måste se möjligheterna och problemet ur ett 

helhetsperspektiv, miljön får aldrig försummas på grund av ekonomiska intressen. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
1. Källsorteras hushållsavfall i er kommun? Om NEJ, hoppa till fråga fyra, om JA, 

fortsätt på fråga 2.  

JA  NEJ  

 

2. Vilket system/teknik använder ni? 

 

3. Vilka fraktioner sorteras ut av hushållsavfallet?  

 

4. Vilka utsorterade fraktioner hämtas vid bostaden? 

 

5. Varför har ni valt just denna teknik? Argument.  

(fråga sex gäller bara de kommuner som inte har utsorterat hushållsavfall).  

 

6. Om ni inte källsorterar i er kommun idag, när planerar ni att införa källsortering?  

 

7. Vilka teknologier för optisk sortering av källsorterat avfall känner ni till? Ange 

varumärke eller firmanamn.  

 

8. Hur sannolikt är det att er kommun skulle kunna välja optisk hantering som 

behandlingsmetod för insamlat avfall? Har ni haft med den tekniken i 

diskussioner? Argument. 

 

9. Om det inte är troligt att ni kommer att använda optisk sortering för att separera 

ert insamlade avfall, vill vi gärna veta varför.  

 

10. Har ni gemensam avfallshantering med andra kommuner? Med hur många?  

 

11. Hur stort invånarantal har en kommun? 

Större än 5000  Mindre än 5000  
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Bilaga 2 Intervjuade kommuner  
Följande kommuner intervjuades.  

- Arvidsjaur 

- Boden  

- Borgholm 

- Degerfors 

- Enköping 

- Eskilstuna 

- Falun 

- Filipstad  

- Gotland  

- Halmstad  

- Haparanda  

- Hudiksvall  

- Jokkmokk 

- Karlstad  

- Kiruna  

- Kopparberg  

- Kävlinge  

- Laxå 

- Lidköping 

- Mariestad  

- Norrköping  

- Nyköping 

- Nynäshamn  

- Nässjö  

- Pajala  

- Sala 

- Simrishamn  

- Skövde  

- Staffanstorp  

- Strömstad  

- Strömsund  

- Sundsvall  

- Säter  

- Söderhamn  

- Tidaholm  

- Trelleborg  

- Vaggeryd  

- Vetlanda  

- Värmdö  

- Växjö  

- Ystad  

- Åtvidaberg  

- Örebro



 

 

 


