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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att jfunfora Borassystemet med svarta och vita pasar med 
andra liknande forsok och etablerade system i Sverige, nfunligen, BorHinge, Styrso/Donso 
(Goteborg), Sollentuna, Sodertom och BrfTusenskonan (Vasteras), samt i en fordjupad studie 
av Boras ge svar pa ett antal fragestallningar. 

Jamforelsen har forandrats pa grund av att uppgifter om resultat skilde sig at vasentligt. A v de 
studerade forsokenletablerade systemen kunde nagra inte uppvisa nagra plockanalyser 
overhuvudtaget och darmed inget resultat av renheten, atervinningsgraden eller 
tungmetallhalter i det komposterbara materialet. 

Overlag kan man saga att resultatet ar bra.· Samtliga uppvisar en atervinningsgrad over 70o/o 
vilket star i paritet till de mal som satts upp av respektive kommuner. I Sodertom och Boras 
(Sormarken) ar atervinningsgraden nastan 90%. 

A ven renheten ligger pa en hog niva, for Boras, Goteborg och Vasteras ar den 100% eller 
strax darunder. Borlange och Uppsala har en renhet av ca 90% vilket inte ar sa bra, har maste 
sagas att ingen av dessa har tillhandahallit mig nagot resultat sasom plockanalyser eller 
liknande. De resultat jag redovisar har jag fatt muntligt. 

Lojaliteten/deltagandet ar generellt sett bra och ide fiesta fall ar det nagra ra som star for 
felsorteringen. 

Det felsorterade materialet bestar till storsta delen av plast. Det som ar mest frekvent 
forekommande ar plastfolie fran forpackningar med livsmedelsrester, t.ex. kring gurka eller 
ost, och ovrig plast, tillsammans star de for over 50% av det felsorterade materialet. 
Atervinningsgraden av det komposterbara materialet skulle om blojor sorterades som 
brannbart istallet for som komposterbart bara sjunka med nagra procent. 

Atervinningsgraden for de tre undersokta omradena i Boras ar 75-89% for 1996 och renheten 
mellan 96-99%. En okning kan skonjas mellan 1995 och 1996 dock visade samtliga ett samre 
resultat ar 1994. 

De tungmetallhalter som har uppmatts i de tillverkade komposterna ar overlag laga, i de fiesta 
fall under eller mycket under SNV s slamnormer. 

De fiesta ar generellt sett villiga att betala lite mer for en val genomford kallsortering. 
Daremot ar det svart att ge nagon form av belOning for att man deltar da kallsortering infors 
eller kommer att inforas i manga av Sveriges kommuner de narmaste aren. 

Slutligen kan man saga att det egentligen inte finns nagot som talar for en differentierad taxa. 
Darfor finns det heller ingen anledning att underfinansiera de renhallningsavgifter en utokad 
kallsorteringsverksamhet innebar. 
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The purpose of this thesis was to compare the Borassystem with other similar experiments and 
established systems in Sweden, namely, BorHinge, Styrso/Donso (Goteborg), Sollentuna, 
Sodertom and Brf Tusenskonan (Vasteras ), and to give Boras some answer in a deeper 
framing of a question. 

Of the studied systems some could not show any documentation and therefore no result of 
cleanness, recovery rate or heavymetals rate in the composted waste. 

The result is good. Every system show an recovery rate over 70%, which is what the counties 
has as aim. Some of them even has an recovery rate of about 90%. 

The cleanness is also at an high level. For Boras, Styrso/Donso ( Goteborg) and Tusenskonan 
(Vasteras) it is lOOo/o or just below. Borlange and Uppsala have a cleanness of90% which is 
not so good. I have received the result from these counties by phone without written 
documentation. 

The loyalty to participate is generally good and in most cases it seem to be only a few 
households who sort wrong. 

The recovery rate in the three areas in Boras is 75-89% for 1996 and the cleanness is between 
96-99%. The result from 1996 are better than those from 1995 which though were worse than 
1994. 

The materials that are wrong sorted are mostly plastics. Together they stand for over 50% of 
the wrong sorted material. The recoveryrate of compostable waste should have been lower if 
dipers were sorted as combustible material instead of compostable. 

The contents of heavymetals are in general lower then the norms of SNV s. 

Most of the households are willing to pay more for a successful sourcesorting. On the other 
hand it is difficult to reward them who sort well. 

In summary you can say that is nothing that speaks for an differentiated rate. Therefore there 
are no reason to subfinance the refuse rates that a enlarged sourcesorting activity involves. 
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1 I 

1.1 
Syftet med detta examensarbete ar att jamfora Bonis kallsorteringssystem med svarta och vita 
soppasar med andra liknande system och forsok i Sverige. Diskussionsfokus ar Bonis 
kallsorteringssystem, men redovisningen av de studerade systemen ar naturligtvis sa likartad 
som mojligt. 

I en fordjupad studie av Boras systemet har foljande fragestallningar varit utgangspunkt: 

• Hur stor andel av Borasarna sorterar val? Vad menas med att sortera val? 

e Finns det nagon utmattningseffekt eller tvartom? 

e Hur manga hushall fordras for att forstora en insamling? 

• Hur stor del av det komposterbara samlas in, och hur rent ar det? 

• Det felsorterade - vad ar det? Ar det nedbrytbart? Bestar det av forpackningar 
fran mat etc? 

• Hur stor andel tungmetaller innehaller fraktionen ovidkommande i 
komposterbart? 

• V arfor har man satt 96°/o renhet som undre grans. Galler detta fortfarande med 
det ovidkommande materialet som idag aterfinns? 

• Av- grad med & utan bl6jor. 

• V arfor sorterar inte Andersson? 

• Vill inte ha: glas, metall, kattsand eller textilier. 

e Har kostnaden nagon betydelse? 

8Hur mycket ar man villig att betala for en kallsortering? 

8Finns det mojlighet till nagon form av beloning, t ex att sanka tariffema? 

1.2Avgransningar 
Detta examensarbete tar inte upp industriavfall, avfall fran skolor, sjukhus, byggen etc. Fokus 
har satts pa hushallsavfall och det komposterbara materialet. 
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1 
Kompostering 
Begreppet kompostering forklaras av Gustav Alm m.fl. (1991), pa foljande satt: 
"Med kompostering menar man biologisk, framst mikrobiell, aerob nedbrytning av organiskt 
material under kontrollerade former. Man har aven for avsikt att ateranvanda avfallet genom 
att aterinfora det ide naturliga kretsloppen". 
Komposteringsprocessen kraver god tillgang till syre, vatten, varme och naring. 

Kallsortering 
"Kallsortering innebar sarforhallandet av olika former av restprodukter vid kallan for att 
mojliggora separat insamling som altemativ till att blanda allt till avfall."(NE) 

Vidare kan man lasa i NE foljande om ateranvandning och atervinning. 

Ateranvandning 
Ateranvandning ar att pa nytt anvanda en forbrukad vara eller forpackning for det 
ursprungliga eller ett likartat andamal. 

Atervinning 
Atervinning ar att aterfora begagnat material till tillverkningsprocesser. Jfr >ateranvanding 
som innebar att en vara anvands pa nytt. 

For fordjupad lasning och forstaelse se bilaga 1. 

Atervinning anvands konsekvent i analogin med kollektivtrafikens hallplatser, stationer och 
centraler. 

Atervinningsplats; belagen i narheten av eller i bostadsomradena. De behallare 
som finns har sHills upp av renhallningsverket eller nagon som har 
entreprenaden 

Atervinningsstation; finns nagra stycken inom varje kommun. de ar ofta 
bemannade och tar emot grovavfall och miljofarligt avfall. 

Atervinningscentral: finns en inom varje kommun (undantag Stockholm, 
Goteborg och andra storre stader som har flera). 

Atervinningsgrad 

Atervinningsgrad 

dar Pi= 

Pa= 

R = Pi/L(Pi + Pa) 

mangden insamlat material av en viss klass (t ex 
papper) 
mangden material av samma klass (t ex papper) i det 
resterande avfallet 
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1A.l.t<..erlD3LllDllD~~s lagstiftningen 

197 5 slogs i ett regeringsbeslut fast att det avilar producenten att ta ansvaret for det avfall som 
produceras. For att underHitta och mojliggora okad atervinning av pappersavfall foreslogs att 
insamling skulle ske i kommunemas regi. Aven miljofarligt kemiskt avfall skulle omfattas av 
det kommunala renhallningsverkets monopol pa bortforsling av avfall. 
Under arens lopp har riksdagen i olika utredningar lagt fast principer for producentemas 
ansvar betraffande avfall. De har forfinats och kompletterats for att senast manifesteras med 
kretsloppspropositionen 1992/93: 180. 

I november 1994 rostade Sverige ja till ett medlemskap i EU. Genom medlemskapet reducerar 
vi vara mojligheter att infora nationella regleringar. For att kunna Ia. i genom mer langtgaende 
onskemal galler det att vinna gehor for dem och driva fragan inom unionen. 

1.4.2Producentansvar 

Ett satt att astadkomma en minskning av avfallet och fa till stand ett slutet kretslopp ar att med 
ekonomiska medel fa producentema att agna intresse och avdela resurser for detta. 
Ett annat satt ar att infora producentansvar. 

Inneborden av producentansvar ar att om man tillverkar, importerar eller forsaljer en vara 
eller en forpackning sa foljer ett ansvar att ta hand om den eller dessa nar de bar tjanat 
ut. Med producent menas saval ravaruleverantoren och tillverkaren av en vara som for den 
som hanterar den i ett senare led. 

Producentansvaret omfattar alla led fran tillverkning av en vara till forsaljning av den samma. 

Med detta som utgangspunkt harman instiftat tre forordningar enligt renhallningslagen som 
tradde i kraft oktober 1994. Dessa ar: 

Forordningen (1994: 1235) om producentansvar for forpackningar 
Forordningen (1994:1236) om producentansvar for dack 
Forordningen (1994:1205) om producentansvar for returpapper 

Ansvaret for att tillhandahalla insamlingssystem ligger pa producentema, som for att lyckas 
med detta organiserat sig i form av "materialbolag". Materialbolagen skall administrera 
insamling och atervinning. Den enskilde producenten har oftast sjalv inte mojlighet att leva 
upp till krav som stalls pa dem med hansyn till forordningama. De rikstackande foretag som 
har bildats ar foljande: Svenska Metallkretsen AB, Svensk Kartong atervinning AB, RWA 
Returwell AB, Plastkretsen AB och Svensk Glasatervinning AB. De fyra forsta har gatt 
samman och bildat tva sarskilda dotterbolag, Reparegistret som administrerar avgifter, samt 
Svensk forpackningsinsamling som skall koordinera materialbolagens insamlingsverksamhet. 

Da materialbolagen inte har givits nagon dittslig stallning har detta medfort ett problem. 
Manga producenter tror da de ansluter sig till ett materialbolag att de har friskrivit sig fran allt 
ansvar men om materialbolagen pa nagot satt skulle brista i sina ataganden genom att de t.ex. 
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inte klarar av att samla in och bortforsla forpackningar och returpapper pa ett tillforlitligt satt 
ar det producentema som tar iklada sig rollen som ansvarig. 

1.4.3Ekonomiska styrmedel 

Ett annat satt vid sidan av producentansvar att uppna malen som sUillts samman i 
kretsloppspropositionen ar att anvanda sig av ekonomiska styrmedel. Den avfallsgrupp som 
sattes samman av kretsloppsorganisationen har efter en sammanvagning av miljomassiga och 
fiskala hansyn bl.a. kommit fram till foljande: Som ett ekonomiskt styrmedel namns 
avfallsbeskattning. Denna skall besta av en ren avfallskatt och en renodlad deponeringsskatt. 
For att kunna bedoma styreffekt, kostnadseffektivitet och i viss man lamplighet av en 
beskattning som syftar till okad kallsortering kdivs en kartlaggning av forutsattningarna for 
detta. Har ar ju tanken att man skall kunna nyttiggora sig av de kallsorterade 
avfallsfraktionema, t.ex. genom ateranvandning (glas och metall), atervinning (glas, papper 
plast och metall) eller energiutvinning (tra, plast, organiskt material och papper). En 
avfallsbeskattning maste aven bedomas utifran andra ekonomiska styrmedel inom 
avfallsomradet. 

1.4.4Konsumentmakt 

En moj lighet till styrmedel som ligger utanfor statens normala repertoar ar att utova 
konsumenttryck. Konsumenten kan genom att bojkotta en vara eller strava efter att tanka mer 
ekonomiskt eller ekologiskt (miljomassigt) utova ett tryck pa producenter att antingen sluta 
med tillverkningen av en vara eller tillverka en vara som tar storre hansyn till miljon, genom 
att man kretsloppsanpassar material och tillverkningsprocesser. 

Staten, kommuner och landsting koper varor och tjanster for mellan 200 och 250 miljarder 
kronor per ar. Om hela den offentliga sektom i Sverige skulle gain for ett mer miljoanpassat 
inkop, skulle det innebara mycket starka signaler till marknaden om krav pa miljoanpassning. 
Om alla kommuner, landsting och statliga myndigheter i Sverige bara kopte atervinningsbara 
produkter skulle detta fa till foljd att marknaden fylldes med miljoanpassade varor. 
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1 
Med det avfall som produceras idag galler precis som for kamkraften att de fiesta vet att vi 
forr eller senare maste sluta upp med det "slit och slang" system som vi i dag har vuxit in i. 
Forr eller senare sa sager, om inte naturen sa atminstone, naturresursema STOPP. 50% av det 
hushallsavfall vi genererar ar komposterbart material. Att som nu fortsatta pa den inslagna 
vagen att forbranna eller att deponera vart avfall gor knappast var livsstillangsiktigt hallbar. 

Nyckeln for att komma tillratta pa problemet med alltfor stora avfallsmangder maste vara att i 
storsta moj liga utstrackning hindra uppkomsten av avfall samt att aterfora sa mycket material 
som mojligt i samhalleliga kretslopp. 

Med detta i atanke finns i princip tre var for sig tillrackliga skal till att kallsortera. Dessa ar: 

att minska avfallets miljofarligbet. 
att spara resurser genom atervinning av material 
att underHitta slutbehandling genom separat insamling 

I samband med att riksdagen 1991 antog en ny avfallsproposition och darmed aven de av SNV 
tidigare formulerade overgripande nationella malen alades kommunema runtom i Sverige att 
uppratta avfallsplaner. Man satte upp som mal att Sveriges forbranning och deponering av 
obehandlat avfall skulle upphora from 1994. Inneborden av detta beslut blev dock oklart. 

Nagra av de krav som bor stallas pa ett system for kallsortering ar foljande enligt Avfallsplan 
for Boras kommun 1989-2000. 

att arbetsinsatsen ar acceptabel och sorteringen ar latt att utfora, da kommer fler 
hushall att ansluta sig och folja instruktionema. 

att motiven for kallsorteringen ar klarlagda och latta att forsta. 
att instruktionen for sorteringen ar enkel, sjalvklar och om mojligt direkt 

kopplad till miljo-, atervinnings- och behandlingsmal. 
att nuvarande effektiva insamlingssystem kan anvandas sa langt som mojligt

i vart fall under en overgangstid. 
att de atervunna produktema tar en fran miljo- och anvandarsynpunkt 

tillfredsstallande kvalitet och- inte minst- anvands pa avsett satt. 
att kallsorteringen upplevs positivt aven av renhallama. 
att kostnadema kanns motiverade och att vinster fran resurs- miljo- eller 

energisynpunkt kan pavisas. 

Ulf Andreas son ( 1994) skriver i sitt examensarbete. " Oavsett om restproduktema atervinns, 
forbranns eller pa annat satt utnyttjas for att skapa bransle etc. maste fraktionema vara sa rena 
som moj ligt. Att som idag fortsatta att forbranna hushallsavfall med en hog vattenhalt ar helt 
forkastligt 1 

. En resurssnal restproduktteknik maste bygga pa att de skilda resursflodena halls 
isar. Kallsortering har darfdr ett sjalvklart berattigande. Men man f'ar inte ha illusionen om att 
det ar svaret pa alia problem. Kallsorteringen ar ett medel och inte ett mal. Detar forst nar 

1 I dag firms dock mojligheten att med hjalp av rokgasrening med kondensationsteknik atervinninna 
angbildningsvarmen. Ett tillvaratagande av detta Ieder till en god energiekonomi. 
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avfallet hindras i sa hog utstrackning som moj ligt att uppkomma som ett i sanning barkraftigt 
samhalle kan uppnas." (Andreasson 1994) 

1 av 
Det komposterbara materialet ingar i ett biologiskt kretslopp. V anligt ar att man fdrutom det 
vegetabiliska och animaliska koksavfallet aven komposterar blojor, hushallspapper, 
snittblommor, krukvaxter och blomjord, aggskal, aggkartong, kottrag och sagspan. De olika 
komposteringsmojligheter hushallen har i dag ar; hemkompostering, grannskapskompostering 
och central kompostering. 

1.6.1Hemkompostering 

For de som idag odlar sjalva i storre eller mindre skala ar det naturliga valet att man 
komposterar sjalv. De som har storst mojlighet att kompostera sjalva ar de som bor i villa eller 
radhus. De har normalt plats och mojlighet till detta och de har ofta en tradgardsyta att ta hand 
om. Tradgarden i sin tur genererar avfall i form av lov och grenar som ar bra att 
samkompostera med koksavfallet. Da en hemkompostering kraver bade plats och omsorg ar 
det ofta bra att ga samman och bilda en grannskapskompost. Hemkomposteringen sker oftast i 
skalan ett eller ett par hushall. 

1.6.2Grannskapskompostering 

A ven har ar det koks- och tradgardsavfall som komposteras. Komposten skots av utbildad 
personal och kan omfatta upp till ett par hundra hushall. 

1.6.3Central kompostering 

Boende i flerbostadshus har inte den mojlighet som villa och radhus boende har att sjalva ta 
hand om sitt komposteringsavfall. For boende i flerfamiljshus ar central kompostering i 
grannskap eller stor skala den enda moj ligheten. Smaskalig central kompostering kan ske pa 
kvartersniva i skalan nagra tiotal till nagra hundra hushall. En sadan hantering fdrutsatter att 
komposten kan nyttiggoras lokalt i odlingslotter eller liknande. Nar sadana lokala kretslopp 
inte kan etableras ar oftast storskalig kompostering eller metanjasning att fdredra. 
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Arbetet inleddes med att ta del av den litteratur som finns inom funnet kallsortering och 
kompostering av hushallsavfall. 

Ett antal examensarbeten har under arens lopp gjorts pa Institutionen for vattenforsorjnings
och avloppsteknik, Chalmers, Goteborg inom funnet kallsortering. 

Stiftelsen REFORSK har utkommit med ett flertal rapporter som ror kallsortering och 
kallkompostering vi dare aven SNV och RVF. 

Litteratursokning genomfordes aven pa Chalmers bibliotek. Bibliotekssokningen resulterade i 
ett mattligt utfall av information om Sverige. Svenska forsok ar generellt daligt 
dokumenterade! 

2.2Val av system 
De forsok och etablerade system som armed i dennajamforande studie valdes ut efter nagra 
lampliga kriterier. 

Det var onskvart att de deltagande forsoken/etablerade systemen hade nagra ar pa nacken och 
var val etablerade. Detta kriterium stammer val in pa Borlange, Boras och Vasteras
Tusenskonan och i viss man aven pa Sodertom, medan, Sollentuna och Uppsala fortfarande ar 
i forsoksstadiet. Styrso/Donso maste betraktas som etablerat eftersom samtliga hushall ar med 
och kallsorterar och resultatet har blivit bra. 

Ett annat kriterium var att det studerade forsoket/etablerade systemet skulle ske i stor skala. 
Vasteras-Tusenskonan, Styrso/Donso och Sodertom ar inga storskaliga forsok/system utan de 
valdes med avseende pa andra kriterier. Styrso/Donso ar genom sin geografi (tva oar) ett 
intressant objekt i och med att det stalls andra krav pa transport av avfall m.m. 
Vasteras/Tusenskonan ar ett kvarter som ligger centralt i Vasteras dar samtliga hushall 
informerades och borjade kallsortera vid inflyttning, har har aven uppfoljningar och analyser 
gjorts och finns val dokumenterade. 

Pa Sodertom visade det sig att forsoket var tankt som ett 2-ars projekt 1990-1992, men efter 
avslutad studie valde de fiesta att fortsatta paden inslagna vagen mot "ett kretsloppsanpassat 
samhalle". Under forsoksaren gjordes uppfoljningar bestaende av plockanalyser och attityd 
undersokningar. 

I Boras har uppfoljningar skett kontinuerligt dels som examensarbeten pa Chalmers, dels 
genom Avfallsgruppens forskning. Olika forsoksomraden har under arens lopp deltagit i 
forsoken och finns val dokumenterade. 

Borlange ar den enda kommun, vid sidan av Boras, dar avfall/kallsortering ar inford i hela 
kommunen bade for hushall samt for foretag och industrier. 
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For att enjfunforelse skulle vara mojlig kravdes att de olika forsaken och systemen var val 
dokumenterade. Onskvart var ocksa att den kompost som erhalles var dokumenterad. 

Intervjuema har dels genomforts som en telefonintervju, dels vid ett personligt besok. 
Telefonintervjun utgjorde underlag till det efterfoljande besoket. 

I den forsta kontakten med de berorda kommunema presenterade jag mig och talade om vad 
jag var intresserad av. Jag bad sedan om att fa ta del av de broschyrer och 
introduktionsmaterial som anvants i det aktuella fallet samt aven om sa fanns plockanalyser, 
analyser av tungmetallhalter och naringsinnehall i komposten samt annan dokumentation. 

De tillfragade var positiva till att medverka och de fiesta bad om att fa ta del av de resultat 
som detta examensarbete skulle resultera i. Efter att ha erhallit diverse broschyrer, 
informationsfoldrar, sammanstallningar av plockanalyser, enkatundersokningar mm 
dokumenterades det som var vasentligt for studien och dar information saknades noterades 
detta. Da projekten har olika manga ar pa nacken visade det sig att tillgangligt material 
varierade avsevart. I vissa fall var materialet alderstiget och kan knappast anses som 
representativt for hur projektet ser uti dag. 

I detta skede var jag frfunst intresserad av omfattningen det vill saga hur manga hushall som 
var med i projektet samt vad som sorterades. 

2.3.1Studiebesok 

Efter att litteraturstudier och telefonsamtal bearbetats och sammanstallts tillsammans med det 
material som jag erhallit var det dags for studiebesok pa de olika ortema. I vissa fall har jag 
varit tvungen att pa nytt kontakta nagon eller nagra av de kontaktpersoner somjag tidigare 
talat med for att pa sa satt fa kompletterande information. 

2.3.2Intervju pa plats 

Intervju pa plats var tankt att ge den information som saknades i form av plockanalyser mm 
och en chans for ansvariga eller andra medverkande ide olika forsoken/systemen att redovisa 
for de bakomliggande ideema samt tala om hur det ser ut idag. 

De kriterier som jag valt de olika forsoken/systemen efter visade sig inte vara tillrackliga eller 
inte stamma med verkligheten. 

Uppgifter som hos nagon inte gick att fa kunde istallet erhallas fran nagon annan. Tanken var 
ju att forsoken/systemen skulle vara val dokumenterade. Detta visade sig varajust bara en 
tanke. V arken Borlange, Sollentuna eller Uppsala kunde vid intervjuema uppvisa nagra 
plockanalyser overhuvudtaget. 
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Plockanalyser har som ett mal att redovisa atervinningsgraden och renheten i det 
komposterbara materialet. Resultaten fran Uppsala erholls muntligt varvid sanningen och 
substansen i det hela kan ifragasattas. Men med tanke pa de resultat som erhallits fran de 
ovriga deltagande forsaken och etablerade systemen finns dock ingen storre anledning att 
misstro de muntligt redovisade resultaten, de ligger val i linje med ovriga resultat. 

Dajag valde ut de olika ingaende forsaken och etablerade systemen visste jag inte att en del 
material inte fanns eller var tillgangligt. Nar detta uppdagades hade jag kommit sa langt i 
mina efterforskningar att ett byte till nagot annat projekt skulle innebara ytterligare 
efterforskningar och att resultatet forskots framat i tiden nagot som jag fann orimligt. 

I samband med rubriken "marknader" behovde jag komplettera de upplysningar jag erhallit 
fran de personer som var ansvariga for de olika forsoken/systemen. Producentansvaret innebar 
att jag erholl en del information fran materialbolagen och dess representanter. 

I stort sett har dock tillgangligheten till material varit bra och de berorda personema har stallt 
upp och hjalpt mig efter basta formaga. 

Jag har anda forsokt att gora en sa rattvis ochjamforbar bedomning som mojligt. I nagra fall 
har jag sjalv med hjalp av det material jag haft tillgang till gjort en utvardering for att pa sa 
satt erhalla ett sa jamforbart material som mojligt. 
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3 u 

Detta kapitel utgor redovisningen av empirin i mitt examensarbete. Jag harmed ledning av 
Berg (1993) disponerat och redovisat projekten relaterat till aktionens fortskridande. 
Redovisningen sker under rubrikema "omfattning", "introduktion", "uppfoljning", "resultat" 
samt "marknader". Under rubriken "marknader" har jag forsokt folja upp vad som hander med 
det kallsorterade materialet, om det ateranvands, atervinns, forbranns eller destrueras. 

Antalet hushall (hh) skiljer sig at ide undersokta systemenlforsoken. Vasteras- Tusenskonan 
armed sina 70 Higenheter det minsta forsoksornradet darefter foljer Botkyrka med sina ca 700 
hushall upp till 60 000 i Boras - Bollebygd. 

Dar jag funnit anledning att kommentera material som jag fatt har jag valt att gora detta i 
fotnoter. Det kan vara data som saknas eller dar jag haft anledning att ifragasatta det erhallna 
resul tatet. 

3.1 Skillnader i kommunernas mid och ...... ..,.. ... """""" kallsorteringssystem 
De kommuner som ingar i studien har satt upp olika mal for sin kallsortering. 

BorHinge 
Producentansvaret har inforts i full skala i Borlange kommun och samarbetet mellan 
materialbolagens representanter och Borlange kommun fungerar bra~ 

Borlange energi satte upp som mal att fran 1995 skulle den arliga avfallsmangden borja 
minska. Ar 2000 ska den arliga avfallsmangden vara 10 procent lagre an 1990 ars niva. 

Forutom att minska avfallsmangden ar malet att anvanda sa mycket som mojligt av de 
atervunna materialen. Mangden som skall deponeras, ska alltsa minskas radikalt framst genom 
behandling (rotning, forbranning mm). Ett tredje malar att gora avfallshanteringen effektivare 
och miljovanligare. Ett fjarde malar att man skall spara 15% energi at Borlangeboma tillar 
2000. 

Tanken ar att utveckla ett personligt ansvar. Borlange kommun vill att man skall bry sig om 
vart avfallet tar vagen da man kastar det i soptunnan. Som en foljd av detta har samtliga 
fastighetsagare i Borlange stangt sina sopnedkast och upprattat avfallsstationer dar man skall 
kasta sitt kallsorterade avfall. 

Boras 
De overgripande mal som sattes upp av kommunen 1991 var att: 

Skydda miljon Miljostomingama fran avfall skall vara sa sma som mojligt. 

Spara resurser Man skall utnyttja avfallets inbyggda material och energiresurser, som skall 
tillvaratas sa langt det ar mojligt. 
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A vfallsplanen var tankt att bli styrande for 1990-talet. Man satte aven upp en strategi for att 
minska avfallsproblemen som kan delas in i forebyggande atgarder, kallsortering och 
behandling. 

Ett par av de viktigaste malen ar att kommunen skall hindra en fortsatt avfallsokning och se 
till att avfallet blir mindre miljofarligt. 

Kallsorteringen av hushallsavfall har i dag inforts i hela Borasomradet. 

Goteborg 
Fran och med 1997 skall samtliga hushall i Goteborg kunna valja mellan tre olika altemativ 
for sortering av hushallsavfall i ytterligare tva fraktioner - biologiskt latt nedbrytbart material 
och brannbart avfall. 

De system som hushallen skall kunna valja pa ar foljande: 

1 Bioavfallet komposteras lokalt, enbart det brannbara avfallet hamtas 

2 Sortering av bioavfall och brannbart avfall i olika behallare, bada hamtas 

3 A vfallet hamtas osorterat 

Idag har ca 2 000 hushall i Goteborg pa ett eller annat satt tillgang till egen kompostering. 
Man har genom forsok latit lika manga sortera ut sitt avfall i en biologisk och en brannbar 
fraktion som sedan hamtas for central behandling. Det totala antalet hushall i Goteborg ar ca 
220 000. Malet ar att fore ar 2000 skall minst 70°/o av hushallen kallsortera sitt hushallsavfall. 

Sollentuna 
Den politiska ledningen ansag 1990 att det inte langre var forsvarbart att exportera sitt avfall 
till Uppsala och Taby utan beslutade att kommunen skulle sjalv ta hand om sitt avfall. Aven 
Agenda 21 och kretsloppspropositionen som kom 1993 bidrog till att kallsorteringen lyftes 
fram som ett argument att minska avfallsmangden. 

Det mal som sattes upp av Sollentuna kommun var att det avfall som gar till deponi skall 
halveras fram till ar 2000 och sa mycket avfall som mojligt skall atervinnas. K valiteten pa det 
kompostmaterial som erhalls da man kallsorterar skall vara sa hog att den fardiga komposten 
kan anvandas i jord- och skogsbruk, pa grasmattor, rabatter mm. 

Efter att bara ha varit forsok ar Sollentunamodellen i dag ett hyggligt fungerande system dar 
ca 14 000 av Sollentunas totalt 22 000 armed och kallsorterar. Samarbetet mellan 
materialbolagens representanter och Sollentuna kommun fungerar inte till fullo fumu. 

Sodertorn 
SRV:s (Sodertoms Renhallningsverk AB- ags av kommunema Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Nynashamn och Salem) styrelse lade fram ett forslag till regional avfallsplan for 
Sodertomskommunema. I forslaget till en gemensam avfallsplan bedomdes for hushallens 
avfall en utokad kallsortering ge de storsta mojlighetema att i framtiden hushalla med mi1jo 
och resurser. Man ville dock innan man genomforde detta for alia kommunema genomfora ett 
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forsok for att pa sa satt se hur dels hushallen skulle stalla sig till detta samt utvardera de 
eventuella milj ofordelar detta skulle medfora. Har ar det viktigt att vi forstar och vardesatter 
den minskade miljobelastning som en battre kallsortering och darmed battre avfallshantering 
kommer att medfora. 

Malet ar att minska mangden avfall och att utnyttja resursema i avfallet. Och att ta hand om 
en minskande mangd skadligt avfall pa ett tillforlitligt satt utan att gora averkan pa naturen. 

Uppsala 
Uppsala kommun har precis som manga andra kommuner runt om i Sverige Ia.tt upp ogonen 
for det avfallsberg som genereras i takt med att vi bara produceras mer och mer avfall per 
person och ar. Som ett steg mot ett mera miljoanpassat sarnhalle har darfor kommunen 
beslutat att infora langre gaende kallsortering. Ett delmal ar att 3 8 000 hushall ska delta i den 
langre gaende kallsorteringen 1997. Det slutgiltiga malet ar att kommunens samtliga hushall 
skall delta i den langre gaende kallsorteringen fore ar 2000. 

Vi kan atervinna 80 procent av hushallsavfallet, enligt den skrift "V ara sopor" som Uppsala 
Gatukontor har givit uti samverkan med Statens Naturvardsverk. I denna broschyr kan man 
aven lasa att: " ... I enjoumalfilm fran 1955 sags det om den nya trekantiga 
mjolkforpackningen: "Sett ur hygienisk synvinkel maste ju enforpackning som kastas niirma 
sig idealet". 

Vas teras 
Vasteras kommun har som ett forsta delmal att 7 000 villahushall fran den 1/1 1997 skall 
kunna valj a pa 3 hamtningskategorier: 

1 Bioavfallet komposteras lokalt, en bart restavfallet hamtas 

2 Sortering av bioavfall och restavfall i olika behallare, bada hamtas 

3 Avfallet hamtas osorterat 

Det slutgiltiga malet ar att Vasten'is kommun samtliga 60 000 hushall ar 1999 skall ha 
mojlighet att valja om man vill sortera eller inte. 

Ett annat delmal ar att ingen boende i de kommunala bostadsbolagen t.ex. MIMER och HSB 
skall hamer an 100 meter till de miljobodar som stalls upp inom Vasteras. Man planerar att 
uppratta ca 65 sadana platser runtom i Vasteras. 

I samband med att Vasteras skulle fa BO 90-massan beslot HSB att pa en centralt belagen 
tomt i Vasteras bygga ett hus med ekologiska fortecken avseende markanvandning 
dagvattenhantering och avfallshantering. Man ville prova nya kokslosningar samt satsa pa 
hemkompostering. Tillsammans med Moviumssekretariatet pa SLU utvecklades tanken pa att 
i central miljo skapa ett ekologisk anpassat boende. Bostadsrattsforeningen fick namnet 
Tusenskonan. 
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Redovisning nedan bygger pa en intervju med Bo Wallstrom, BorUinge Energi i BorUinge 
samt material som skickats ut till de deltagande hushallen, och material som stallts samman av 
Borlange Energi (1993-1996). Under rubriken marknader har aven information erhallits fran 
materialbolagens representanter i Borlange kommun. 

3.2.1 Omfattning 

1990 inleddes ett forsok med en fullt utvecklad kallsortering i Skraddarbacken i Borlange. Ca 
1 000 hushall deltog i forsoket. Av dessa bodde 650 i villor och resten i flerfamiljshus. 
Resultatet av forsoket slog val ut och over forvantan. Man beslutade darfor om en utokad 
kallsortering for Borlanges samtliga hushall. 

Antal hushiill: I dag (hasten 1996) ar Borlange kommuns samtliga hushall med och sorterar 
det vill saga 22 200 hushall. 

Material: Alia hushall erhaller ett grant och ett gratt plastkarl samt en rodfargad miljobox. I 
det grona karlet lamnas komposterbart material. I det gra karlet lagger man brannbart avfall. 
Det miljofarliga avfallet laggs i miljoboxen. 

Det material man skall kallsortera for kompostering ar: 

Komposterbart material 

Matrester av t ex kott och 
fisk 
Kaffe- och tesump 
Skal fran frukt och 
gronsaker 
Blott hush~Ulspapper 
Bamblojor 
Blomavfall mm 

Status 

Brannbart avfall 

Orena plast- och 
pappersforpackningar som 
inte sam las in pa annat satt 
Sma gummi-lader och 
trabitar och liknande 
Bakplatspapper och 
margarinforpackningar 

Forpacka materialet 
noggrant 

Borlange ar den kommun tillsammans med Boras som har kommit langst i att infora utokad 
kallsortering hos hushallen. Krav stalls pa att alla foretag sorterar sitt avfall. Projektet har 
pagatt nagra ar och f'ar sagas vara ett val etablerat system. 

Insamlingsteknik: De tva karlen med komposterbart och brannbart avfall hamtas altemerande 
varannan vecka av Borlange energi. Hamtningen sker med sidlastare. 

I Borlange finns aven ett antal atervinningstationer dar man kan lamna en stor del av det 
kallsorterade materialet. Vid atervinningsstationema finns aven mojlighet att lamna det 
material som omfattas av producentansvaret. Det material som skall sorteras ut och lamnas till 
atervinningsstationer ar foljande: 
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Material till atervinningsstation: 

Rena och torra 
plastforpackningar 
(hardplast) t ex saftflaskor. 

Dags- och veckotidningar, 
kartong och dylikt. 

Dack 

3.2.2Introduktion 

Konservburkar, 
aluminiumformar, kaviar-och 
majonnastuber m.m. Rena 
och torra. 

T ex glodlampor, porslin och 
tomma sprayflaskor 

A v Borlanges 22 000 hushall bor ca 10 600 i villor resten bor i lagenheter. Nar man hade 
beslutat om utokad kallsortering delade man upp hushallen i tre kategorier: 

Villor 
Bostadsrarter 
Flerbostadshus med hyresratt 

De som forst integrerades i det nya systemet av en utokad kallsortering var boende i villor. 
Man valde art dela upp dessa i tva etapper. Den forsta etappen gick av stapeln i maj 1993 och 
den andra i september - oktober 1993. Varje etapp omfartade ca 5 000 hushall. 

Ert introduktionsmaterial sandes forst ut till de hushall som skulle medverka i den forsta 
etappen dar man talade om vad och varfor man skulle infdra en fullt utvecklad kallsortering. 
Efter derta borjade man att leta efter lokaler art anordna moten. Malet var art dessa skulle ligga 
i narheten av aktuella kvarter och bostadsomraden efter hypotesen art "Vi kommer till dig du 
skall inte behova komma till oss". Nar dessa platser var bestamda skickades information ut 
om var och nar dessa skulle aga rum. Samtliga berorda hushall kunde valja mellan ett 
formiddag eller kvallsmote. Borlange har namligen en gammal industrikultur som domineras 
av SSAB Domnarvet och K vamsvedens pappersbruk dar skiftesarbete ar vanligt. 

Motet inleddes med art en informationsfilm visades fdljt av muntlig information om varfor 
och vad som skulle kallsorteras. Man berattade om eventuella vinster som skulle goras. 
Utdelning av plastkarl for sortering och informationsblad gjordes ocksa. A vslutningsvis blev 
det tid for fragor. 
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Tillvagagangssattet har varit detsamma hela tiden aven da radhus och flerbostadshus 
integrerades och slussades in i det nya kallsorteringssystemet. Dessa introducerades efterhand 
under 1994 och 199 5. 

Till dags dato (host 1996) har ca 400 valkomst- och introduktionsmoten agt rum. Man raknar 
med att om en person fran de deltagande hushallen kom pa dessa moten (ibland kunde man 
rakna in bade tva och tre personer fran ett hushall) sa var uppslutningen ca 70%. En 
imponerande siffra. 

Nagon mojlighet att valja om man vill delta eller inte har i princip inte funnits. Om nagon 
anda valjer att sta utanfor sorteringen far man betala for detta da hamtningen av icke sorterat 
avfall sker med annan hamtningsbil. 

En lista over olika avfallsslag fran A tillO har ocksa delats ut. Denna ar tankt att vara till 
hjalp da man kallsorterar. Forutom vilket avfall man skall sortera finns aven uppgifter om var 
man skall kasta avfallet, t ex i en Miljobox eller i ett kompostkarl, branslekarl mm. 

En speciell telefonlinje infordes for fragor fran allmanheten. 

3.2.3U ppioljning 

IMU-testologen gor kontinuerligt undersokningar dar man far chans att lamna synpunkter och 
klagomal. Dessa sammanstalls i rapporter till Borlange energi. 

Ungdomar (framforallt under sommarmanadema) knackar dorr hos de som komposterar sjalva 
och intervjuar dem. De lyssnar pa dem och registrerar eventuella synpunkter- bade positiva 
och negativa. Ungdomarna har aven till uppgift att vara ute pa atervinningstationema och 
prata med dem som kommer dit. Koncentration skall ske pa synsvaga och handikappade. Som 
en foljd av detta ar alla atervinningsstationer handikappvanliga och med dekaler i relief for att 
underlatta for de synsvaga. 

Uppstar nagot fel eller nagot hushall sorterar fel eller i ovrigt gor nagot som behover atgardas 
antecknar renhallama detta varvid en uppfoljning gors for att ta reda pa orsaken. Ett personligt 
besok av nagon fran Borlange Energi sker for att pa sa satt utrona orsaken till felsorteringen 
om ingen forbattring sker efter ca en manad kan en hojning av avgiften bli resultatet. Man 
lamnar vid mindre fel, till exempel felplacerade karl ett meddelande i form av en krok som 
placeras pa insamlingskarlets handtag. Pa denna anger renhallarna vad som skall atgardas och 
aven telefonnummer till insamlingsbilen. 

AB Borlange Energi, AB Stora Tunabyggen och Borlange kommun ger ut en tidning "Bo i 
Borlange" dar man rapporterar hur systemet med kallsortering for hushallen fungerar och hur 
det avloper. Har ges information om nya projekt, reportage om omraden som har lyckats 
sarskilt bra mm. Man har valt devisen att "Hellre fria an falla" det vill saga man talar hellre 
om nar nagot ar bra an nar nagot ar daligt. 

Plockanalyser2 har genomforts dar bl.a. atervinningsgrad och renhet har undersokts. 

2 Plockanalyser har genomfdrts men jag har inte Ia.tt tagit del av nagon sadan. 

18 



BorHinge Energi menar art om man inte infort en sortering av bade hushallsavfall och industri 
avfall, samt fjarrvfume som energi kalla skulle avgiftema vara betydligt hogre an vad de ar 
idag. Priset pa fjarrvarme inom kommunen har legat still i 10 ar och ar betydligt lagre an 
priset pa olja. 

3.2.4Resultat 

Da systemet har hallit pa ert tag och man ser tillbaka pa resultatet ar man i start sert nojd inom 
kommunen aven om det kan bli bartre. I och med art producentansvaret har inforts har 
Borlange lagt grunden for en renare kommun, med malet art sa mycket som moj ligt skall 
atervinnas. 

Renbet 
Renheten i det komposterbara materialet har i plockanalyser under hosten 1996 uppmarts till 
97-99°/o. Plockanalyser genomforda pa 3 Stora Vika i november 1996 bekraftar resultaten i det 
komposterbara fran hushallen. Man har emellertid aven funnit pappersavfall i det 
komposterbara vilket tyder pa brister i insamlingssystemet an pa brister i sorteringsformagan. 
For fraktionen brannbart har en renhet av 75-85% uppnarts. 
Bo Wallstrom pa Borlange kommun sager art "Det tog over 30 ar for hushallen att lara sig art 
kasta sina sopor och darfor far man vara nojd med resultatet. Genomgaende galler att smahus 
och villa omraden har en hogre renhet av det komposterbara materialet an flerfamiljshus. 

Atervinningsgrad 
Atervinningsgraden for det komposterbara materialet ligger mellan 75 och 80°/o. 

Lojalitet/deltagande 
Under 1995 genomfordes artitydundersokningar av IMU-testologen med foljande resultat 
(1996). 

• 97 -99°/o av hushallen anser art det ar ratt att kallsortera 
• 96% av hushallen anser art det ar enkelt art kallsortera 
• 96°/o anser art informationen har varit bra om hur kallsorteringen skall ga till. 

I start sert ar hushallen nojda eller mycket nojda med kallsorteringen och anser art det inte ar 
sa svart som man forst tankt. 

3 Stora Vika utanfor Nynashamn ar ett forsoksprojekt utfort av Rondeco. Man undersoker mojligheten att erh~ma 
ett fullgott kompostmaterial fran hushallsavfall for jord- och skogsbruk genom malning och sonderdelning efter 
en amerikansk metod. 
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3.2.5Marknader 

I BorHinge kommun ar producentansvaret val utbrett och materialbolagens representanter i 
kommunen ar Stena Retur och Ragn-Sells. Borlange energi fungerar som entreprenor och 
samlar in en stor del av de olika fraktionema. 

Tabell3.1 Marknader for det kallsorterade materialet 

Avfall till 
forbranning 

Wellpapp 

Tidningar- och 
returkartong 

Plastfo rpackningar 

Ovrig plast 

Tra 

Glas 

Textil 

Metallfor
packningar 

Brannbart material, som plast och papper, flisas och skickas under 
eldningssasong till varmeverket i Hogdalen for energiutvinning. 
F orbranningsresten fran Hogdalen den s k slaggen, tas om hand pa 
Sofielund. Metallskrot siktas bort och lamnas till atervinning. 
Slaggruset som aterstar anvands till vag- och vallbyggnader pa 
Sofielund samt som del i sluttackning av deponin. 

Tas om hand av Stena-Returpapper som paketerar wellpappen och 
skickar den vidare till SCA Nordliner i Pitea. 

Borlange Energi samlar in och Stena-Retur skickar sedan vidare 
tidningama till Katrinefors i Mariestad samt Hallstavik bruk. 
Kartongen skickas till IL-Returpapper i Fiskeby. 

Samlas in av Ragn-Sells, en del samlas in av Stena Retur och saljs 
vidare till Ragn-Sells. Hardplasten t.ex. plastdunkar skickas vidare 
till Arvika dar det bl.a. blir bullerplank och staket. Mjukplast sasom 
strack- och krympfilm sands aven det till Arvika. Plastkretsen 
bestammer var den plast man samlar in skall ta vagen och darfor kan 
andra orter komma ifraga. 

Den storta mangden kommer fran industrin (en liten del fran 
hushallen). En star del forbranns (se avfall for forbranning), ovrigt 
sorteras och skickas till industrin for atervinning. 

Flisas och gar till Backelunds fjarrvarmeverk dar det forbranns. 

Mellanlagras hos Stena-Retur (BorHinge Energi ar producentansvarig 
och samlar avenin glaset). Stena-Retur skickar vidare glaset till 
Hammars Glasbruk i Hammar. 

Tas om hand av nagon hjalporganisation t.ex. Emmaus Globus, UFF 
eller roda korset. 

Tas om hand av Rang-Sells och fragmenteras och skickas vidare till 
stalindustrin dar det blir till nytt material. 
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Ovrig metall Samlas in av Ragn-Sells och Stena-metall (dotterbolag till Stena Retur) 
som sorterar metallen i olika kategorier den fragmenteras och skickas till 
stalindustrin. 

Miljofarligt avfall Allt miljofarligt avfalllamnas till A V -centraler, miljostationer eller 
butiker och hfuntas av Dala Special avfall pa uppdrag av BorHinge 
Energi. Avfallet skickas vidare till SAKAB eller KRYO i Halmstad efter 
sortering. 

Komposterbart 

Lfunnas till Fagelmyra Industritipp, t ex mohler, vitvaror och stora 
elektriska apparater. 

Det komposterbara materialet tas om hand pa Borlanges egen 
avfallsdeponi dar det Higgs i strangar for art sedan anvandas som 
fyllningsjord, tackmaterial vid deponin mm. 
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Det material som redo visas nedan har frfunst erhallits muntligt fran Per Berg, A vfallsgruppen, 
Chalmers, Goteborg samt fran forskning och examensarbeten gjorda pa Chalmers Tekniska 
Hogskola i Goteborg. 

3.3.1 Omfattning 

Boras systemet med sina svarta och vita pasar ar ett val etablerat system i hela komrnunen. 
Under arens lopp har ett flertal studier gjorts for att folja upp fdrsoket varfdr det ar val 
dokumenterat. 

Antal hushiill: Samtliga av Boras ca 60 000 hushall ar i dag med och kallsorterar. 

Material: I princip sker en utsortering i fern olika kategorier, komposterbart material, 
tidningspapper, glas, miljofarligt avfall samt en restfraktion. Dartilllaggs idag 
materialbolagens ovriga insamling av fdrpackningar (Andersson och Invers 1994). 

De hushall som deltar i kallsorteringen tilldelas svarta och vita plastpasar. I de svarta laggs 
rent matavfall och ovrigt komposterbart material. I de vita laggs ovrigt avfall. De svarta och 
vita pasama kastas sedan som vanligt i soptunnan respektive sopnedkastet. Exempel pa avfall 
som kan laggas ide olika pasama ar: 

Komposterbart material 
Matrester av t ex kott och 
fiskrens 
Kaffe- och tesump 
Skal och rester fran frukt 
och gronsaker 
Brodrester 
Hushallspapper 
Bamblojor 
Blomavfall 

Restfraktionen- avfallet 
Alla plaster och 
kompositfdrpackningar 
Gummi 
Platburkar 
Porslins- och stengods 
Kattsand 

De som inte deltar i systemet anvander de vita pasama for allt blandat avfall. 

Status 
Principen med svarta/vita pasar ar enkel. Systemet ar val etablerat sedan flera ar. 
Grannkomrnunerna Mark och Bollebygd utnyttjar systemet och flera storre kommuner ar 
intresserade av att kopa tekniken. En vidareutveckling omfattande aven en rod pase finns 
sedan 1996 i Falun. 

Insamlingsteknik: Det komposterbara materialet och restfraktionen hfuntas vid fastighetema 
av renhallningsverkets komprimatorbilar. Kompressionstrycket ar nedstallt nagot for att inte 
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pasarna skall ga sander. Pasarna kors sedan till en optisk sorteringsanlaggning pa Sobacken 
for separering av de tva fraktionema. 

Till atervinningsstationer Himnas: 

Papper 
Glas 
Batterier 

De svarta pasarna erhalls gratis, t.ex. genom fastighetsskotaren om man bor i ett 
flerbostadshus. De som bor i villa lagger en lapp pa soptunnan. Som vit pase klassas alla pasar 
som inte ar helt svarta, varfor en vanlig barkasse kan tjana detta andamal. 

I de vita pasarna skalllaggas allt som inte ar atervinningsbart, komposterbart eller tillhor 
kategoriema miljofarligt avfall, tradgardsavfall eller grovavfall. 

3.3.2Introduktion 

Efter att Boras an tag it ett handlingsprogram ( se mal i kap 3.1) 1987 for den framtida 
avfallshanteringen sattes olika mal upp. Mot bakgrund av de mal som sattes upp for 
avfallshanteringen och de metoder som fanns tillgangliga har Boras idag ett system som 
be star av en kombination av des sa metoder. 

Under 3,5 ars tid foljde forsok med olika system innan Boras kommun gjorde sitt metodval. 
Valet foil till slut pa ett system med olikfargade pasar en utveckling av den teknik som 
anvandes i V ej le, Danmark. Man har dar ett system dar komposterbart material slangs i grona 
pasar och avfall i svarta pasar. Ur detta utvecklades Boras-systemet med svarta och vita pasar 
som mojliggor en enklare separationsteknik an den som anvands i Vejle. 

Det informationsforfarande man har anvant sig av, har varit likartat for samtliga omraden i 
Boras. Nar kallsortering ska inforas i ett nytt omrade delas information ut till de boende i flera 
omgangar. 

En tid innan systemet skall sattas i gang far alla en motiverande broschyr som heter 
"Kallsortering pa gang". I samband med sjalva starten erhaller man en mer detaljerad 
informationsbroschyr, "Kallsortering av hushallsavfallet" tillsammans med en uppsattning 
svarta och vita pasar och en vit plastspann avsedd for det komposterbara materialet. Man 
erhaller aven en dekal som skall underlatta sorterandet av komposterbart material. 

3.3.3Uppfoljning 

I samband med att Boras-systemet har utvecklats har forskning bedrivits, framforallt av 
Avfallsgruppen, Chalmers, Goteborg och Upplagsgruppen pa Hogskolan i Lulea. Den 
forskning som har agt rum har analyserats och dokumenterats varvid det material som finns ar 
stort och val dokumenterat. 
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Mellan aren 1988 till 1991 gjordes flera fdrsok med kallsortering av hushallsavfall som 
foljdes upp genom plockanalyser dar atervinningsgrad, renhet och deltagande undersoktes 
samt aven tungmetallhalten. 

Under aren har aven matningar gjorts av antalet deltagande hushall. 

Pa Chalmers har ett flertal examensarbeten gjorts under arens lopp med inriktning pa Boras 
svarta och vita pasar. Bl.a. har motivationen hos ickeatervinnare undersokts (Israel 1991 och 
Haggstrom 1994), likasa effektiviteten hos kallsorteringssystemet i Boras (Andersson och 
Invers 1994) samt (Fiedler & Thorell1994). 

Nu (hasten 1996) ar man inne i slutskedet av entre ar lang studie av tre omraden i Boras dar 
systemet med de svarta och vita pasama pagatt sedan nagra ar. En uppfdljning av deltagande, 
renhet och atervinningsgrad av det komposterbara materialet har gjorts. 

3.3.4Resultat 

Boras systemet ar ett val etablerat system och analyser av erhallna resultat efter infdrande av 
svarta och vita pasar finns val dokumenterade. I de omraden som studerats harman erhallit en 
atervinningsgrad pa 75-90°/o och en renhet pa 92-99o/o. 

For resultat av renbet och atervinningsgrad se kapitel 4.2 

Lo j alitet/ deltagande 
For Borasomradet dar den utokade kallsorteringen ar utbredd i hela kommunen ar deltagandet 
bra eller mycket bra. Villahushall uppvisar ett battre resultat an boende i flerbostadshus. Detta 
galler for samtliga omraden i kommunen. 
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Plast- och metall fdrpackningar samlas fortfarande in pa fdrsok. Man vet inte vilken typ av 
fragmentering man skall anvanda sig av. Skall man bala eller inte bala, 1997 blir ert fdrsoksar 
och efter det utvarderar man de resultat som erhallits. Malet ar art kvaliteten skall vara sa bra 
som mojligt ochjarnbruken skall t.ex. kunna ta emot den sorterade metallen utan art behova 
sortera materialet. For fdrpackningar av plast och metall galler art materialbolagen bestammer 
var det atervunna materialet skall skickas. 

Tabell 3.2 Marknader for det kallsorterade materialet 

Avfall till 
forbranning 

Wellpapp 

Pappforpackningar, 
tidningar 

Glas 

Plastforpackningar 

Textil 

Me tall 

Samlas in av_renhallningsverket och fdrs till Sobacken dar det 
fdrbrfulns. 

Samlas in av renhallningsverket och transporteras till Stena 
Returpapper dar det sorteras, balas och skickas vidare till Obola. 

Samlas in av renhallningsverket och transporteras till Stena 
Returpapper dar det sorteras, balas och skickas vidare till Fiskeby i 
Norrkoping (Pappfdrpackningar.) och Hyltebruk (tidningar). 
Tryckeriavfall skickas till Metse-Sarla. 

Samlas in av Renhallningsverket (Gatukontoret), det tas sedan om 
hand av Svensk Glasatervinning AB och skickas vidare till Hammars 
glasbruk dar det blir nyrt glas eller isoleringsmaterial. 

Atervinning och Milj o ar entreprenorer men Boras kommun samlar 
in plasten. Det mellanlagras pa Sobacken dar en grovsortering gors. 
Hardplasten skickas till Bredaryd och sedan vidare till nagon 
atervinnare. Mjukplasten fran hushallen skickas an sa lange till 
forbranning, medan mjukplast fran industrier balas pa Stena skog for 
vidare transport till atervinningsfdretag. 

Samlas in av EMMAUS och projekt Vitryssland. Svenska kyrkan 
och Transportarbetarfdrbundet har startat derta projekt dar man 
samlar in inte bara klader utan aven skor, mohler mm. 

Flisas pa SORAB:S anlaggning i Hagby och gar sedan till 
Katrineholm dar det fdrbranns och varme utvinns. 

Atervinning och Miljo ar entreprenor men Boras kommun samlar in 
metallen som mellanlagras pa Sobacken. En 
fragmenteringsanlaggning skiljer ut aluminiumet fran den ovriga 
metallen (Alar vardefullt) vartefter det skickas till Sundsvall. Den 
ovriga metallen skickas sedan till nagot jarnbruk. 
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Miljofarligt avfaH 

Komposterbart 

Icke miljofarligt avfall sorteras bort (felsorterat fran hushallen) och 
skickas till Sobacken. Lysror gar till Trollhattan for destruktion, 
bilbatterier till TWC i Goteborg som ateranvander en del efter 
"uppfriskning", de skickas sedan till Landskrona dar de atervinns. 
Smabatterier skickas till Goteborgs renhallningsverk for sortering, en 
del gar till deponi andra till destruktion. Alit annat gar till SAKAB i 
Kvamtorp. 

Samlas in och demonteras i Boras i 32 fraktioner. Atervinningsbart 
gar till atervinning och skadligt avfall till SAKAB. Kyl och frys samt 
TV -apparater ingar inte i elektronik utan samlas in for sig. 

Samlas in av Renhallningsverket som komposterar, varvid det saljs 
till Fristads Express (medlemmar i TOP-STAR Gruppen). Fristads 
Express siktar och blandar det komposterbara materialet och salj er 
det till hushallen. 
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Dar sainte annat star har det material som redovisats har nedan erhallits fran det material som 
delats ut till hushallen, fran gjorda plockanalyser samt tungmetallanalyser och muntligt fran 
Tisse Jarlsvik och LeifNilsson pa Renhallningsverket i Goteborg. 

3.4.1 Omfattning 

Styrso och Donso ar tva oar sydvast om Goteborg som bara kan nas med hjalp av bat. Oarna 
ar bilfria sanar som pa sopbilen samt ytterliggare en handfull fordon med specialtillstand. 

Antal hushlill: Pa Styrso och Donso finns det sammanlagt ca 1 000 hushall fdrdelat jamnt pa 
oama och samtliga hushall deltar i kallsorteringen. 

Material: Hushallen lagger det komposterbara avfallet i en sarskild framtagen papperspase. 
Pasen kan hamtas i de livsmedelsbutiker som finns pa oarna. Papperspasarna innehallande det 
komposterbara avfallet laggs i ventilerade karl och det ovriga avfallet i det vanliga sopkarlet. 
Komposteringen sker hushallsvis. Det som skall sorteras ar: 

Komposterbart material= 
detta· kanikomposteras 

Matrester 
Frukt- och 
gronsaksrester 
Brodrester 
Hushallspapper 
Kaffesump/filter 
Tepasar- teblad 
Snittblomrnor, 
krukvaxter och blomjord 
Aggskal och aggkartong 
Sag span 

Status 

Restavfall · = sadant sominte 
kan komposterasi trumman 

Plastpasar 
Forpackningar, t ex 
mjolkpaket 
Tidningar, papper och 
reklamblad 
Damrnsugarpasar 
Miljofarliga produkter 
Blojor och bindor 
Glas 
All slags metall, aven 
aluminiumfolie 
Textilier 
Trabitar, stora kottben 
och stearinlj us 

Kallsorteringen pa Styrso/Donso paborjades december 1994 (Donso) och mars 1995 (Styrso) 
och ar fortfarande pa fdrsoksstadiet. Resultatet ar dock over fdrvantan varfdr nagra storre 
fdrandringar inte ar art vanta. Det som gor fdrsoket intressant ar dess geografiska placering. 

Insamlingsteknik: Hamtning av de olika fraktionema sker altemerande varannan vecka och 
skots av tva renhallare som bor pa oama. Det komposterbara materialet fdrs till en 
komposttrumrna pa Styrso. Sopoma lastas i en container och komprimeras vid kajen. 
Transporten fran oama sker med bat. Pa oarna finns ett antal atervinningsstationer bestaende 
av ett flertal uppstallda containrar dar man kan lamna: 
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Glas 
Papper 
Grovavfall 
Miljofarligt avfall vid ett antal miljostationer 

Glas, tidningspapper och metaller hfuntas av Vnlngo Transport AB. Pa Styrso firms aven 
mojlighet att lamna grovavfall- brannbart och obrannbart. Storre foremal som kyl- frys, TV
apparater och liknande hfuntas vid dorren om man ringer renhallningsverket. 

3.4.2Introduktion 

Ett onskemal om kallsortering och kompostering hade funnits pa oama under en langre tid 
samtidigt som problemet att hamta avfallet fran oama var stort. Har spelade de ekonomiska 
saval som praktiska problemen stor roll. 

Under hosten 1994 gick man ut med information i form av broschyrer dar man talade om vad 
som skulle sorteras, komposterbart material respektive ovrigt avfall benamnt "vanligt avfall". 
En kort tid efter detta infordes kallsorteringen pa Donso (i december 1994) och sedan pa 
Styrso (januari 1995). I samband med att sorteringen infordes distribuerades karl till alia 
hushall. Karlet ar pa 125 1. Hushallen hade inga altemativ utan alia var tvungna att vara med 
och kallsortera. 

De lokala fotbollslagen pa oama har under hela projektets gang anlitats for att distribuera 
imformationsmaterial. De har for detta erhallit en summa motsvarande portot som 
renhallningsverket anda skulle ta Iagga ut. Bade parter ar mycket nojda med samarbetet. 

3.4.3Uppfoljning 

I dag (host 1996) ar det ett trettiotal hushall som har egen kompost. Ett fatal av de ca 1 000 
hushallen pa oama har valt att sta utanfor av en eller annan anledning. 

Fore forsoket vagde en genomsnittlig sopsack 12,4 kg per vecka. Med inford kallsortering 
vager avfallet i genomsnitt 5,3 kg per vecka, en minskning av avfallsmangden med 57%. 

Den 21 oktober 1995 invigdes Renhallningsverkets komposteringsanlaggning pa Styrso - en 
forstorad version av Aletrumman 4 

• Under forsokets gang fram till dags dato ( oktober 1996) 
har vissa justeringar och forbattringar gjorts pa anlaggningen. Tisse Jarlsvik pa 
Renhallningsverket i Goteborg menar dock att fler justeringar behovs innan man kan anse att 
trumman fungerar som tankt. 

Komposten har under den inledande fasen varit av varierande kvalitet, beroende pa att 
tekniken och materialblandningen inte fungerade till en borjan. Under forsokets gang har dock 
forbattringar av tekniken medfort att en fungerande process erhallits. Detta har i sin tur 

medfort att materialet blivit relativt luckert och torrt. Temperaturutvecklingen har varit god 
(normalt) och pH-vardet har, i det utmatade materialet, legat over pH 8. 

4 Komposttrumman ar tillverkad av Kompostinnovation AB i Goteborg. 
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Den fardiga komposten kan obefolkningen hfunta gratis, men da ingen allman information om 
detta har givits de boende ar det bara de som varit sarskilt intresserade som hamtat kompost. 
En enkat om insamlingssystemet har gjorts under sommaren 1995. Nagra synpunkter fran den 
redo visas nedan under rubriken 3.3 .4 Resultat. 

Renhallama som hamtar det komposterbara avfallet har aven hand om komposttrumman. 
Under forsokets gang har de svarat pa fragor och i ovrigt varit till hjalp for de som onskat. 
Oboma har aven haft mojlighet att kontakta LeifNilsson och Tisse Jarlsvik pa 
Renhallningsverket for eventuella fragor. 

For narvarande gor man forsok med sackstall istallet for att som hittills anvanda karl. Man har 
aven gatt ut med flygblad dar man beromt de boende for att de sorterat bra och 
kompostkvaliteten varit hog. 

3.4.4Resultat 

En plockanalys av hushallsavfall fran Styrso och Donso genomfordes under hosten 1994. For 
att utvardera kallsorteringen gjordes under hosten 1995 plockanalyser av restfraktionen och 
det komposterbara materialet. 

Variationen mellan olika hushall ar dock stor. Den tyngsta sacken i undersokningen vagde 
13,8 kg per vecka och den lattaste 1 ,5 kg. V ariationen kan till stor del bero pa att antalet 
personer i hushallet varierar. Som nfunndes ovan har sopmangden minskat med nastan 60%. 

Renhet 
Renheten i det komposterbara materialet ar sa hogt som 99°/o. En liten del av det 
komposterbara materialet ( ca 1 o/o) bestod av tidningspapper som aven skulle kunna kastats i 
tidningsinsamling eller som brannbart i restfraktionen. 

Atervinningsgrad 
Atervinningsgraden for det komposterbara ar ca 80°/o. I den plockanalys som genomfordes i 
september 1995 konstaterades att ca 17% av det avfall som fanns i restavfallet var 
komposterbart material. 

Vaxtnaringsinnehallet har undersokts i kompost fran kallsorterat hushallsavfall fran 
Styrso/Donso. pH- vardet ar hogt, vilket i sin tur visar att komposten inte hunnit stabiliserats 
vid provtagningstillfallet, det vill saga den var inte fardigkomposterad. Vidare kan man 
konstatera att ett visst syre underskott ratt i trumman da NH4-N ar hogt. 

For att undersoka tungmetallhalten har prov tagits fran obehandlad komposterbar fraktion fran 
Styrso och Donso varen 95 samt februari 96. Provet taget 1996 samlades in genom delprov 
tagna pa olika stallen i kvamen. Dessa neddelades ett antal ganger och maldes sedan for att 
darefter skickas for analys. 

Tungmetallhalten i den ofullstandigt nedbrutna komposten har analyserats vid tva tillfallen. 
Hal ten ligger langt under de normer och gransvarden som stallts upp bade av SNV och EU. 
De marginella felsorteringama har ingen storre inverkan pa tungmetallhalten. De 
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felsorteringar som gjorts ar ofta blatt papper som generellt sett har H1ga varden av 
tungmetaller. 

Tabell 3.3 Tungmetallhalter Styrsa. 
Styrso 95 Styrso 96 

mg/kg mglkg mg/kg 
Hg 0,1 0,1 
Ni 30 4,1 
Ph 8 11 
Cr 4,9 5,6 

Detar svart att vardera de Higa vardena dajag inget vet om alder, nedbrytningsgrad etc. 

Lojalitet/deltagande 
En enkat undersakning5 gjordes under sommaren 1995 for att undersaka hur hushallen ansag 
att insamlingssystemet fungerade. Enkaten delades slumpmassigt ut till330 hushall under en 
rundvandring pa aarna. 

Av 330 utdelade enkater inkom totalt 164 svar (ca 50%). Av dessa var 21 o/o sommargaster, 
ingen skillnad pa svaren kunde markas mellan dem och de bofasta varfor resultaten redovisas 
tillsammans med de bofasta. 

Pa aarna ater man mycket rakor och fisk varvid det blir problem med lukten fran det 
komposterbara materialet. I enkatundersakningen tas darfor sarskild hansyn till detta. 

88% av de som svarade ( 43% av totala antalet utdelade enkater) anvande ett grant karl for 
insamling av komposterbart avfall. Resten hade egen kompost eller hade erhallit ett sackkarl 
av plat. 

39o/o av de som anvande ett grant karl tyckte att lukten inte innebar nagot problem, 54% att 
den var besvarande och 31 o/o hade flugproblem. Majligheten att valja flera altemativ fanns 
varfar summan inte blir 1 00°/o. 

Av de med grant karl ansag 66°/o att det inte var nagra problem med lukt fran andras karl eller 
att den var acceptabel medan 3 0% ansag att l ukten var oacceptabel. 

Pa fragan vad hushallen ansag skulle kunna forbattra sorteringen och insamlingen av det 
komposterbara materialet svarade en overvagande del att man anskade tamning varje vecka 
eller oftare. 

Man ansag ocksa att pasarna blattes igenom och borde garas tjockare samt att man borde byta 
ut det grana kiirlet mot ett plat karl. 

Manga upplevde problemen som storst under sommaren med lukt och flugor som foljd av 
sortering av komposterbart material. Nagon skriver att "Farr luktade det blommor och grant 

5 Den enkatundersokning som genomfordes sommaren 1995 har inte sammanstallts pa nagot satt. Jag har darfor 
gjort en utvardering av densamma fOr att pa sa satt lattare kunna redogora fOr vad de boende pa Styrso och 
Donso tycker. 
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nar man promenerade nu luktar det skit" nagon annan "Lufttata tunnor", "Tatare tomning 
under juni-augusti" eller "Vid varm vaderlek tatare tomning", "Hamta oftare". 
Man tyckte art karlet for restavfall var for litet (vid hamtning varannan vecka) och karlet for 
komposterbart var for start. Trots detta var manga inte villiga art dela karl med ett annat 
hushall. 

En sammanfartning av enkaten tyder pa art de problem som finns ar som storst under 
sommaren och da ar det framforallt lukten fran karlen och flugor som ar de storsta problemen. 
Da man far sitt karl tomt ar det inte sakert att man aterfar detsamma igen, manga onskar att sa 
vore fallet da man sjalv tvartar av karlet men kanske far ett otvattat tillbaka. Aven en ny 
papperssack eller kraftigare ar onskvard da den som nu anvands anses vara for dalig. 
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Materialbolagen och dess representanter tycker art underlaget pa aama ar for daligt, sa till 
dags dato (november 1996) finns inga behallare och ej heller nagon hfuntning av papper, plast 
eller metall forpackningar. Renhallningsverket i Gate borg vill art man skall sortera ut aven 
dessa fraktioner men da det inte ar deras uppgift draj er det innan producentansvaret infors 
fullt ut. Inte heller textil samlas in. De boende pa aama tar ofta med sig textilier till 
insamlingsbehallare pa fastlandet. 

Tabell 3.4 Marknader for det kallsorterade materialet 

Avfall till 
forbranning 

Tidningar 

Glas 

Grovavfall 

Me tall 

Miljofarligt avfall 

Komposterbart 

Samlas in av Renhallningsverket som transporterar det till Savenas 
forbranningsstation i Gateborg dar det forbranns och energi utvinns. 
Aven det grovavfall som ar brannbart skickas till Savenas. 

Samlas in av Vranga transport AB och transporteras till IL
Returpapper i Gateborg som sorterar och skickar vidare till nagot 
pappersbruk. 

Hamtas av Vranga transport AB, det transporteras sedan till 
Skrappekarr (sorteringsanlaggning for grov- och bygg/rivningsavfall) 
dar det sorteras. Svensk Glasatervinning AB hamtar sedan glaset och 
kar det till Hammars glasbruk dar det blir nyrt glas eller 
iso leringsmaterial. 

Sasom kylfrys och TV -apparater. Lagras i container och hfuntas vid 
behov tillsammans med miljafarligt avfall eller i Freonbilen fran 
Renhallningsverket. 

Hfuntas av Vranga transport AB som transporterar det till Stena 
Me tall 

Hamtas av Renhallningsverket som vid behov skickar ut sin miljabil 
och tammer miljabehallama pa aama, det transporteras sedan till 
Ringan, Hisingen i Gateborg dar sortering av avfallet gars. Det 
skickas sedan vidare till deponi eller fdrbranning. 

Samlas in och laggs i komposteringsanlaggningen dar det blir 
kompostmaterial som ahoma kan hfunta gratis. 
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Det material som redovisas nedan har tagits fran de broschyrer och flygblad som delats ut till 
hushallen, sasom Miljokuriren 1995 och 1996 och redogorelsen "Kallsortering och 
atervinning- Sollentunamodellen" av Ake Klaesson, Miljo- och halsoskyddskontoret i 
Sollentuna kommun samt genom studiebesok hos Ake Klaesson. Under rubriken marknader 
har en del information erhallits fran materialbolagens representanter i Sollentuna kommun. 

3.5.1 Omfattning 

Sollentuna kommunstyrelse beslutade att ma.ngden avfall som osorterat gar till fdrbranning 
eller deponeras skall minska med 50% fore ar 2000. . 

Tillsammans med Ragn-Sells i Sollentuna AB genomfdr kommunen den fdrandring detta 
innebar for hushallen. 

Antal hushdll: Sollentuna kommun har totalt 54 000 innevanare fdrdelat pa 22 000 hushall, 
varav 11 000 hushall i smahus och 11 000 hushall i flerfamilj shus. A v des sa ar samtliga 
smahus med i forsoket som startade 1 Jan 1994 och ca 3 000 hushall av de som bor i 
flerfamilj shus. 

Material: Hushallen lagger det komposterbara avfallet i ett brunt karl och restavfallet i ett 
gran karl som distribueras av Sollentuna kommun. De fraktioner som i dag sorteras ar: 

Komposterbart material 
Blomjord 
Frukt- och gronsaksrester 
Hushallspapper 
Kaffesump 
Te 
Matrester 

t ex potatis 

Returpapper 
Glas 
Grovavfall 
Tradgardsavfall 

Restavfall 
Blojor 
Dammsugarpasar 
Konservburkar 
Kattsand 
Kuvert 
Limmat, vaxat papper 
Porslin 
Disk och tvattmedels 
fdrpackningar 
Kapsyler 
Aggkartonger 

Miljofarlig avfall 
Kartong 
Metall 
Plastforpackningar .. 

.· .... 

T ankama var fran borj an att infdra kallsortering i tre fraktioner men man avstod fran detta. 

Status 
Sedan tidigare pagick mindre fdrsok att kallsortera runt om i kommunen. Nar man genom 
enkater undersokte hur kommuninvanama stallde sig till en kallsortering av hushallsavfallet 
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fick man ett positivt gensvar. Gemene man kande att han kunde bidra till en battre miljo 
genom hanteringen av det egna avfallet och en sortering av denna. 

Insamlingsteknik: Sollentuna kommun tyckte inte att det var forsvarbart att fortsatta med 
pappers- eller plastsackar for hamtning av sopor i smahusomn1den varvid ett retursystem 
infordes. En automatisk sidlastare lyfter upp karlet, tommer det och satter tillbaka karlet. 

Hamtningsfordonet ar uppdelat i tva fack. Ett for den brannbara och ett for den komposterbara 
delen. Den har aven en inbyggd vag som vager och registrerar avfallet. 
V agen ar kopplad till ett GIS-system som registrerar adress, typ av avfall och mangd. 

Det geografiska informationssystemet (GIS) samt aven miljodatabaser ligger till grund for det 
natverk for miljoarbete som byggts upp inom kommunen. I datom ar aven inlagd den mest 
lampliga rutten. Med hjalp av GIS kan man jamfora olika omraden oversiktligt pa kartan och 
de olika atervinningsstationemas vikter och upptagningsomraden. Detta bildar underlag infor 
debitering efter vikt. 

Man har aven inforskaffat tva mobila och bemannade atervinningsstationer dar hushallen kan 
lamna in sitt grovavfall. Dessa bestar av stora flyttbara behallare med separata oppningar for 
olika typer av avfall. 

Sedan producentansvaret infordes tar man vid atervinningsstationema emot foljande: 

Travirke 
Vitvaror etc 
Metallskrot 

Inom kommunen finns aven en storre permanent atervinningscentral. 

Miljofarligt avfall: Kommunen har som n1al att allt miljofarligt avfall skall samlas in och 
omhandertas. I kommunen finns idag tre n1iljostationer vilket ej anses vara tillrackligt. Man 
har darfor inhandlat 22 000 roda miljo boxar en ide som man fatt fran Danmark. Dessa har 
distribuerats till alla hushall med en forhoppning om att anvandandet av dessa skallleda till en 
okad insamling av miljofarligt avfall. Meningen ar att dessa behallare skall fyllas och tas med 
till atervinningsstationerna eller atervinningscentralen. 

3.5.2Introduktion 

Malet var att fran borjan forsoka tamed sa manga som mojligt att kallsortera. For att kunna ra 
en dialog mellan fastighetsagare, boende, entreprenorer och kommunen som var 
initiativtagare satsade kommunen mycket pa informationsskrifter och flygblad som delades ut 
bland hushallen. Man annonserade i lokaltidningen och delade ut flygblad infor torgmoten 
som man holl infor en stor mangd manniskor. Representanter fran Ragn-Sells och Miljo- och 
Halsoskyddskontoret arrangerade introduktionsmoten 3-4 ganger per vecka under ett halvar 
for mindre grupper, pa detta satt nadde man ut till de fiesta av hushallen. 
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Smahus 
Boende i villa och bostadsratter hade mojlighet att valja pa tre altemativ med olika taxor. 
Dessa var: 

Taxealternativ 1 
Hemkompostering med godkand varmkompost. 

axeatu~rn~lnv 2 
Sortering i tva karl. Ett 190 liter for brannbart och ett 130 liter for 
komposteringsbart. Separering av miljofarligt avfall, glas och returpapper. 

Taxealternativ 3 
Normalsortering. Separering av miljofarligt avfall, glas och returpapper ( detta 
galler for samtliga hushall). 

For gruppbebyggda smahusomraden och flerbostadshus har speciella informationsinsatser 
gjorts. Man har aven hallit traffar med omradeschefer, styrelser och foreningar. 

I de broschyrer som skickats ut till samtliga hushall gavs anvisningar och information om: 

De olika taxealtemativen 
V ad som skall sorteras, kompost och restavfall. 
Komposteringsrad 
Miljofarligt avfall 
Var miljostationema finns och deras oppettider 

3.5.3Uppfoljning 

Systemet med differentierad renhallningstaxa ar nu i gang i samtliga villahushall, nu ar det 
tankt att de boende i flerbostadshus som inte kallsorterar skall integreras i det nya systemet. 

Fran borjan var det tankt att aven glas och papper skulle vagas och tas med i atervinningsbilen 
men sedan producentansvater infordes vet inte Sollentuna kommun hur de skall agera da 
insamlingsansvaret inte ar kommunens. Behallare for plast och plat ar pa vag, men har tyvarr 
blivit fordrojda. Aven i ovrigt klarar inte materialbolagens representanter av att tomma de 
behallare som blir fulla efterhand eller att uppratthalla en enhetlig utsmyckning av 
atervinningsstati onerna. 

Ett annat problem med producentansvaret ar att kommunen inte vet hur mycket avfall som 
genereras da materialbolagen har hand om hanteringen. Det ar darfor svarare att styra 
avfallsmangden. 

Sollentuna Hem som inhyser ca 6 000 av Sollentunas hushall har stangt samtliga sina 
sopnedkast ide fastigheter de forvaltar och ager. Man vill med detta tvinga, de boende att 
lagga sitt avfall ide atervinningsstationer som finns etablerade utanfor fastigheten. 

En fungerande modell med sortering i ratt karl, hamtning och transport av avfallet till deponi 
eller for atervinning kraver ett val etablerat och fungerande natverk. 
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3.5.4 
Till dags dato har 30% valt art kompostera sjalva, 60% har valt art dela upp avfallet medan 
10% valt art fortsarta som forut, derta trots en betydligt hogte taxa. 

De 10% som ej sorterar sirt avfalllagger det osorterade avfallet i den brannbara fraktionen 
vilket inte ar bra, dels beroende pa art de som sorterar ordentligt ofta uppmarksammar derta 
varvid de sjalva borjar tvivla pa kallsorteringen och om det ar modan vart da en uppblandning 
anda sker i hamtningsbilen som bara bestar av tva fack, dels rar den brannbara fraktionen 
lagre kvalitet da icke brannbart materiallaggs i denna. 

I dag finns det tva bostadsrartsforeningar som har startat ·egen lh>mposteringsanlaggning. De 
ar pa ca 130 respektive 100 hushall. Stora investeringar har gjorts och man raknar med art fa 
igen en del av dessa genom en differentierad taxa. 

Renbet 
Den renhet som har uppmarts i kallsorterat kompostmaterial fran nagra omraden i Sollentuna 
ar ca 88°/o. Vid egna matningar i Stora Vika hasten 1996 uppskartades renheten till omkring 
80°/o. 

Atervinningsgrad 
Atervinningsgraden ar i dag ca 75°/o: 

Lojalitet/deltagande 
I en rapport av Bahram och Sjolie ( 1995) harman undersokt vilka av de tre taxealtemativen 
hushallen har valt. Av 220 utskickade enkater erholl man svar fran 132 (60%). Av dessa hade 
57 valt alt 1 (43,2o/o), 70 valt alt 2 (53°/o) och 5 valde alt 3 (3,8%). 

Av de som valde alt 1 hade de flesta gjort detta for att minska avfallsmangden men ocksa for 
att det ar det naturliga steget. De problem som forknippades med hemkompostering var: 

• Dalig lukt 
• Flugor 
• Myror 
• Komposten ar for blot eller for torr 
• Langsam nedbrytning 
• Isbildning under vinter i komposten 

De som komposterar sjalva forsokte sjalva anvanda stromaterial som sagspan, torra lov, 
kvistar, jord och annat for att pa sa satt komma tillratta med problemet. 

De kommentarer som gavs till att kailsortera sitt hushallsavfall var bl.a.: 

• Fast tid for hamtning (den varierar nu) 
• Invanama saknar information om sorteringen 
• Vissa saknar bevis pa att sopor verkligen sorteras 
• Antalet rattor har okat romradet 
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• Forsfunrad service 
• Mera differentierade taxor 
• Storre intresse fran kommunen samt okat stod fran Ragn-Sells 

De slutsatser denna enkatundersokning har gett ar att behovet av information ar stor. En 
regelbunden uppfdljning genom enkatundersokningar for att pa sa satt ta reda pa vad 
hushallen tycker ar ocksa nodvandigt. F ortfarande kan man ana att det ar manga 
"barnsjukdomar" man maste komma tillratta med innan man far ett fullt fungerande system. I 
ovrigt ar de boende och de deltagande hushallen positiva till en kallsortering av 
hushallsmaterialet. 

Vid narmare eftertanke borde man kanske borja om fran borjan eftersom problemen har varit 
och ar sa manga. 
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3.5.5Marknader 

I Sollentuna kommun ar materialbolagens representanter Ragn-Sells, Wiklunds Akeri och 
Sellbergs. Plast och metall skall samlas in av Ragn-Sells men i dag (host 1996) fungerar inte 
insamlingen vid atervinningsstationema da entreprenorema Staller upp olika behallare och 
ingen bryr sig om hur det ser ut pa atervinningsplatsen. 

Tabell 3.5 Marknader for det kallsorterade materialet 

Pappforpackningar 
och kartong 

Glas 

Plast 

Textil 

Tra 

Met all 

Miljofarligt avfall 

Elektronik 

Komposterbart 

· Branns vid Uppsala Energis sopforbranningsanlaggning. De 
eventuella askor och rokgasrester man far deponeras pa Hovgarden. 
Man tar aven tillvara pa den metall som branns (den renas i viss man 
vid forbranningen). Efter forbranningen lyfts den ur med hjalp av en 
magnet och vidarebefordras till jamverk. Slaggruset kan anvandas 
som vagfyllnadsmaterial. Da avfallet forbranns utvinns energi. 

Samlas in av Sellbergs och transporteras till Skoglunds Returpapper i 
Albano dar det lagras tills materialbolagen bestammer vart det skall 
skickas (aven wellpapp samlas in om det ligger bland 
pappforpackningar) 

Samlas in av Sellbergs, det transporteras sedan till Edstippen dar 
sortering och omlastning sker. Det skickas sedan vidare till Hammars 
glasbruk dar det blir nytt glas eller isoleringsmaterial. 

Ingen insamling. 

Tas om hand av nagon hjalporganisation t.ex. UFF eller Myroma. 

Flisas pa SORAB:S anlaggning i Hagby och gar sedan till 
Katrineholm dar energi utvinns genom forbranning. 

Ingen insamling. 

Aluminiumburkar mellanlagras pa K vambolund. Det skickas sedan 
vidare till Hogbytorp dar det mals och sedan till Smedjebacken dar 
det smalts. 

Hamtas av Ragn-Sells som gor en sortering vid kemistationen i 
Ultuna och skickar materialet for atervinning eller i vissa fall 
sl utforvaring. 

Det finns en atervinningscentral i Uppsala dar allting plockas ner i ca 
70 fraktioner och sedan saljs vidare. 

Samlas in och komposteras vid Sorabs avfallsstation. 
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Redovisningen nedan bygger pa de broschyrer som hushallen tagit del av samt de 
undersokningar och uppfoljningar som stallts samman av SRV samt muntlig information av 
Ola Bartholdsson, Tekniska kontoret i Tullinge. 

For att utvardera mojlighetema med utokad kallsortering beslot SRV:s styrelse att genomfora 
ett forsok 1989. Detta forsok var fran borjan tankt som ett 2 ars projekt, vilket innebar att 
nar tva ar forflutit (fran oktober 1990 till maj 1992) och en analys av det erhallna resultatet 
gjorts tankte man avsluta forsoket och aterga till att bara sortera en fraktion. De hushall som 
medverkat i forsoket satte sig emot detta och ville fortsatta med kallsorteringen vilket blev 
fallet. De medverkande hushallen tyckte att kallsortering var en ratt och riktig losning. En 
permanent losning av forsoket har nu inforts. De villahushall som har valt att kompostera 
sjalva har fatt sin renhallningsavgift sankt med 50%. 

3.6.10mfattning 

Nar man beslutat att genomfora ett forsok stod man infor problemet var detta skulle aga rum. 
Efter samrad med Botkyrka kommun hasten 1989 foreslog SRV foljande tre forsoksomraden. 

HSB Brf Banslatt. K vallsvagen 2-16, Tullinge. 208 bostadsratter 

Botkyrkabyggen, Grondalsvagen 14-18, Tumba. 92 lagenheter 

Tumba Villastad. Omradet har 465 villor och radhus. 

Antal hushall: I de forstnamnda deltar de fiesta om ani nagon varierande omfattning. Totalt 
11 trappuppgangar/soprum deltar med mellan 26-31 lagenheter per trappuppgang. I det 
sistnamnda omradet gick en inbjudan ut att delta i forsoket, ca 400 hushall anmalde sitt 
intresse och deltar nu aktivt. Det totala antalet hushall ar ca 700. 

Material: Det som sorteras ut hos hushallen ar: organiskt avfall - avfall som kan rotas eller 
komposteras, brannbart avfall - avfall som kan skickas till forbranning samt en deponirest -
avfall som aven fortsattningsvis maste laggas pa deponi. Exempel pa material som ingar i de 
olika fraktionema redovisas pa nasta sida. 

Varje hushall har fran SRV tilldelats 3 st Hammarplast avfallskorg. For de boende i 
villaomradet som deltar i forsoket laggs det brannbara materialet i 160 liters sackar, medan 
organiskt avfall och deponirest laggs i 60 liters karl. De hushall som ej vill medverka i 
forsoket i flerbostadshusen lagger allt sitt avfall som deponirest, medan deicke medverkande i 
villahusomradet far sitt avfall hamtat under en sarskild insamlingsrunda. 

Status 
Flerfamilj shusen hade tidigare sopnedkast och soprum med sopsackskarusell. En 
tillaggsinstallation har gjorts sa att de boende fran sitt vaningsplan, med lagenhetsnyckeln kan 
fa karusellen i soprummet att skifta till ratt sack som motsvarar det avfall som man onskar 
kasta. 
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Insamlingsteknik: Hfuntningen av samtliga fraktioner utfdrs av SRV. Da det nya systemet 
staller andra och storre krav har hfuntningsbilen baktill utrustas med tva fack. Inmatningen av 
avfall sker sedan manuellt. Hamtningen av avfallet sker skiftesvis pa sa satt att fdrsta veckan 
lastas organiskt avfall i bilens ena fack och brannbart i det andra. Foljande vecka tar man 
organiskt avfall plus deponiresten. Sedan rullar det pa med en upprepning av den fdrsta 
veckan osv. Avfallet transporteras sedan till Sofielund. 

Redan da det har fdrsoket bara var pa planeringsstadiet tilldelades de ansvariga for 
sophamtningen extra tid for att kunna svara pa eventuella fragor och i 6vrigt bidra till en bra 
kundkontakt. 

DC(t som sorteras ut hos hushallen ar fdljande: 

Matlagningsrester 
T ex agg- och potatisskal, 
fiskrens, gronsaksblast, 
kaffefilter och tepasar. 

Matrester 
All 6verbliven mat, kottben 
m.m. 

Vatt papper 
H ushallspapper, servetter, 
bindor och blojor. 

Vaxtavfall 
Vissna blad och blommor, 
hela krukvaxter inkl 
blomjord 

Glas 
Allt glasavfall som inte 
lamnas till atervinning 

Forpackningar av papper 
Alla livsmedelsfdr -
packningar av vaxat och 
p lastat papper 
Aggkartonger 

Pappersavfall 
Allt pappersavfall som inte 
lamnas som returpapper 

Plastpasar och 
plastfo rpackningar 

Plastpasar och 
plastforpackningar for 
livsmedel 

Tra 
Kasserade trafdremal 

SHidsopor 
Dammsugarpasar och dy 1. 

Metaller 
Konservburkar och andra 
burkar, tuber, kapsyler, 
lock. aluminiumfolie. 

Gummi, Iader, textil 
Stovlar, skor och klader 

Plast 
Plastforpackningar av typ 
schampo- och 
diskmedelsflaskor, 
Regnklader, 
hushallsattiralj er 

Kasserade foremal 
Porslin, glodlampor, 
sladdar, aggklockor mm. 

Sedan tidigare sker insamling av fargat och ofargat glas samt papper, tidningar, 
tidskrifter, broschyrer mm. 

Vid Sofielund tas grovsopor fran flerfamiljshus och sorterat avfall fran byggen, industrier och 
fdretag emot. Med hjalp av maskiner plockas material och bransleravaror ut. Fran 
atervinninsstationer kommer ocksa grovsopor i containrar. Foljande plockas ut: 

W ellpapp och kartong 
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Metaller 
Brannbart nn~TPr"•~ 

3.6.2Introduktion 

och 

Efter att de tre forsokson1radena bestfunts utdelades under hasten 1989 en introduktionsfolder. 
I denna fick de boende information om syftet med hela projektet, vilka fraktioner som 
sorteringsforsoket gallde och vilka hjalpmedel som skulle erbjudas de som stallde upp. 

Efter en tid foljde man upp foldem med informationsmoten. Under dessa traffar delades aven 
vissa hj alpmedel ut sasom avfallskorgama. Dessa agde rum pa kvallstid med representanter 
fran SRV narvarande och de renhallare som skulle ansvara for hamtningen av avfallet. 
Till motena bjods samtliga lagenhetsinnehavare och fastighetsagare in. Ca 60% av hushallen 
kom till dessa traffar. De villahushall som ej var representerade under dessa moten besoktes 
personligen av folk fran SRV tills sa gott som samtliga ( ca 10% naddes ej) hushall var 
tillfragade om de ville medverka i forsoket. 

3.6.3Uppfoljning 

Olika utvarderingar har skett av kallsorteringar bl.a. genom: 

Plockanalyser av kallsorterat organiskt avfall 
Enkat avseende hushallens erfarenheter och synpunkter 
Vagning av de totala avfallsmangdema i samband med varje leverans till 
Sofielund 

Kostnaderna for en utbyggd kallsortering ar annu inte kartlagda i detalj. Det man i dag kan 
saga ar att en overgang till den mer komplexa avfallshanteringen som detta handlar om, 
medfor en ofrankomlig prisokning. 

SRV har gjort ett overslag som visar pa att de nodvandiga investeringar som kravs kan 
komma att kosta ca 1 000 kronor per hushall. Aven insamling och transport av avfallet 
kommer att bli dyrare an det ar i dag. Kostnadsokningen for detta kan i viss man kopplas 
samman med att en kallsortering kommer att medfora fler fraktioner att sortera och darmed 
flera karl att tomma som i sin tur medfor att den soptransport som i dag hamtar avfallet inte 
kan hamta allting utan fler hamtningsfordon behovs. 

Forsok pagar i dag (host 1996) dar ca 2 000 villahushall ingar. Namnet pa projektet ar "Fran 
bord till jord" (SKAFAB, SRV 1996). Sortering sker i tva fraktioner, organiskt material och 
brannbart material. F orsoket beraknas paga i tva ar och tank en ar att samtliga icke
komposterande husha.Il inom Sodertom skall borja med detta vid sekelskiftet. Efter olika 
kvalitetskontroller pa det organiska materialet kommer det att rotas i en biologisk anlaggning 
for att bli biogas och biogodsel. Gasen som bildas blir fjarrvarme och biogodslet kommer till 
anvandning pa akrama som ersattning for konstgodsel. 
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3.6.4Resultat 

under de ar som kallsorteringen har pagatt har 210 ton organiskt avfall per ar komposterats 
och 130 ton brannbart avfall forbrants vid Hogdalens forbranningsanlaggning. Endast 120 ton 
avfall fran forsoksomradet har deponerats pa Sofielund. Detta motsvarar en minskning av 
avfallet med 280 ton, dvs 70%. 

Miljovardscentrum pa Tekniska Hogskolan i Stockholm har medverkat i forsoket genom 
anslag fran stiftelsen REFORSK och SRV. De har dels ansvarat for en avfallslista som 
vagledning ar hushallen i sorteringen, dels kontrollerat och analyserat de mangder som 
samlats in. Deras undersokningar och analyser ligger till grund for de resultat som presenteras 
har nedan. 

Renhet 
Resultatet som erhallits efter att plockanalysema analyserats har av Sundqvist (1992) 
presenterats i tabellform utgaende fran "ratt sorterat" , "tveksamt sorterat" och "fororeningar". 
Renheten i det komposterbara materialet redo visas i tabell 3.5 

Tabell3.6 

Komposterbart materials 
renhet 

Ratt sorterat brannbart 
F el sorterat i brannbart 

av insamlat material fran forsok Sodertom. 

Flerbostadshus6 

Okt. 90 Maj 91 Maj 92 

96% 93-97% 94-95% 

54-66% 66% 72-79% 
7-15o/o 7-11% 7-9% 

35-42% 22-49% 22-56% 

Villor 
Okt. 90 Maj 91 Maj 92 

93% 

68% 
10% 

65% 

97% 

66% 
16o/o 

76% 

97% 

69% 
12% 

73% 

Vid en narmare betraktelse av renheten hos de olika boendeformema visar det sig att de som 
bor i bostadsratter eller villor genomgaende har en hogre renhet i det komposterbara 
materialet (undantaget boende i villor okt. 1990). Boende i hyreslagenhetema ligger i 
genomsnitt nagot under de ovriga. Nagon storre tendens framgar inte i mangden fororeningar i 
det komposterbara materialet. Det som skiljer sig lite at ar att det for flerbostadshusen ar 
papper som arden dominerande fororeningen medan det for villor ar blojor. Den enda 
slutsatsen man kan dra av detta ar art boende i villor formodligen har fler blojbam an de som 
bor i flerfamilj shus. 

Atervinningsgrad 
Genom att vaga samman mangder och sammansattning av de olika fraktionema har man 
uttryckt hur stor andel av det sammanlagda avfallet som hamnar i ratt fraktion. Denna kvot 
(mangd ratt sorterat I total mangd) benamns har atervinningsgrad 7 • De resultat man erhallit 
redovisas i tabell 3.6 nedan. 

6 Har ar det genomgaende sa att boende i hyreslagenheter star fOr de lagre sorterade vardema av renhet, 
brannbart och deponirest och salunda boende i bostadsratter for de hogre. 
7 Sundqvist (1992) anvander begreppet kallsorteringsverkningsgrad. I de tabeller dar man har redovisat de olika 
fraktionema harman valt att gora detta i vikt%. For att kunna rakna ut atervinningsgraden kravs att man vet 
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Tabell 3.7 

Grondalsvagen 
K vallsvagen 
Tumba Villastad 
Totalt 

(total mangd ratt sorterat avfall I total mangd avfall) 
vikt% 

69,3 
71,9. 
85,2 
80,3 

63,8 
76,8 
88,6 
83,7 

53,1 
78,5 
88,8 
83 

Man kan konstatera att det ar mer an 80% av hushallsavfallet som hamnar i avsedd fraktion. 
Daremot kan man utHisa atervinningsgraden for varje fraktion. Den genomsnittliga 
kallsorteringsverkningsgraden ar hog och man kan mojligen spara en viss uppatgaende trend. 

Man bor dock notera att Grondalsvagen (hyreslagenhetema) uppvisar en stadigt genomgaende 
trend 8 . Harbor en uppfoljning goras for att om mojligt vanda denna. Kvallsvagen ar nagot 
battre for varje ar, medan Tumba Villastad ligger pa en relativt hog och konstant niva. 

Lo j alitet/ deltagande 
Efter att forsoket pagatt i ca 4 manader i det sist etablerade forsoksomradet ( ca 1 0 manader i 
det forsta) genomfordes en enkat undersokning. 3 79 av totalt 703 hushall besvarade enkaten. 
En hogre svarsfrekvens var onskvard men de svar som erhallits visar anda pa en tydlig 
tendens och entydig uppfattning hos de svarande hushallen. Av de som svarade uppgav 328 
att de staller upp pa forsoket utan tvekan. 352 (50% av hela populationen) instamde helt da det 
gallde att man var tvungen att oka kallsorteringen av avfall for att kunna atervinna mer 
material. 

344 svarade att de deltagit till 1 OOo/o i forsoket med sortering i tre olika avfallsslag. 

Pa fragan om det vore en fordel att anordna kvallstraffar med utbyte av information svarade 
105 st av de 207 som svarade pa fragan att en kvallstraff inte var nodvandigt. Endast 65 av de 
som svarade tyckte att en traff var bra eller mycket bra. 

Det som talar tydligast for att kallsorteringsforsoket har slagit val ut ar att de hushall som varit 
med och deltagit i forsoket ville fortsatta med det, aven efter att den planerade 
forsoksperioden var slut. 

mangden i kg av varje ingaende material. Da man valt att redovisa de tre fraktioner tillsammans kan man tyvarr 
inte saga nagot om varje del fraktion och dess atervinningsgrad under de tre ar som forsoket har agt rum. 
8 

I det material jag haft till forfogande gar det inte att utlasa om det bara ar nagra hushall som star for det daliga 
resultatet eller om Gronda1svagen generellt uppvisar ett samre resultat. Kanske ar det sa att nagot enstaka hushall 
har valt att sta utanfor kallsorteringsforsoket och darfor struntat i att sortera. Efter 1992 fmns ingenting 
dokumenterat. Man har inte gjort nagra plockanakyser sedan maj 1992. 

43 



3.6.5Marknader 

Det material som sorterats och samlas in transporteras till Sofielund. 

Tabell 3.8 Marknader for det killsorterade materialet 

Avfall till 
forbrinning 

Wellpapp 

Papper och 
tidningar 

Plast 

Tri 

Glas 

Textil 

Meta II 

Miljofarligt avfall 

Komposterbart 

Brannbart material, som plast och papper, flisas och skickas under 
eldningssasong till varmeverket i Hogdalen for energiutvinning. 
slaggen fnm Hogdalen, tas om hand pa Sofielund. Metallskrot siktas 
bort och lamnas till atervinning. Slaggruset som aterstar anvands till 
vag- och vallbyggnader pa Sofielund samt som i deli sluttackning av 
deponin. 

Skickas till IL-Returpapper dar det pressas och balas. IL-Returpapper 
skickar balama till Obola i Umea dar det blir till ny Wellpapp. 

Samlas in och saljs vidare till IL- Returpapper. Kartongen skickas 
sedan till Orebro kartong bruk och tidningar till Hyltebruk. 

Mjukplast sasom strackfilm samlas in och skickas till Arvika och 
Stromsbruk som bada ar knutna till Plastkretsen AB. I Arvika blir 
plasten till bullerplank eller sopsackar i Stromsbruk bl.a. kabelremsor. 

Flisas for sig och blir sa rent art det klassas som biobransle och gar till 
biobranslepannan i Igelsta. 

Mellanlagras pa Sofielund. Vid behov skickas det vidare till Hammar 
(Svensk Glasatervinning AB) dar det rensas och skrap skiljs ut. 
Ofargat glas gar till Limmared och fargat glas till PLM:s fabrik i 
Moss (Norge). 

Tas om hand av nagon hjalporganisation t.ex. Myroma, UFF eller 
EMMAUS. 

Gar via Sofielund till Stena Bilfragmentering. De saljer Jam och 
platskrot vi dare till jambruken och skickar resten av metallen till sin 
anlaggning i Halmstad dar de skiljer ut varje metall i sin rena form. 

Allt miljofarligt avfalllamnas till A V -centraler, miljostationer eller 
butiker som sedan sorterar och skickar materialet till atervinning eller 
i vissa fall slutforvaring. 

Det komposterbara materialet laggs i strangar pa Sofielund och 
anvands sedan som tackmaterial vid deponin. 
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Redovisningen nedan bygger framst pa de broschyrer och informationsblad som delats ut till 
hushallen sasom "Vara sopor" utgiven av Uppsala Gatukontor samt en intervju med Ola 
Engstrom pa Tekniska kontoret i Uppsala. Under rubriken marknader har en del information 
erhallits fran materialbolagens representanter i Uppsala kommun. 

Antal hushilll: Idag (host 1996) ar ca 26 500 hushaJl med i den langre gaende kallsorteringen. 
Man raknar med att innan ar 1998 skall 3 8 000 hushall av totalt 85 000 vara med i forsaken. 

Material: De hushall som armed och kallsorterar f'ar sjalva sta for inkopet av karl. Det 
komposterbara och brannbara materialet ska dessutom em ball eras i plastpasar. For 
flerfamilj shusen rekommenderas att fastighetsagaren samordnar eventuella inkop. Vid utokad 
kallsortering kravs dessutom soprum/atervinningsstationer som rymmer flera karl. Det som 
alltid skall sorteras bort fran hushallsavfallet ar foljande: 

Forpackningsavfall 
Glas 
Kartong/W ell 
Plast 
Me tall 
Tidningar 

Batterier 
Ni-Cd-batterier, bilbatterier 

Medicin 

Returburkar och 
returflaskor 

Miljofarligt avian 
Lim, kemikalier, fargrester 
syror, spilloljor, lysror 
F otokemikalier, 
Lagenergilampor 
Bekampningsmedel 

Elektronik 
Tv-apparater, datorer, 
mobil-
telefoner, hartorkar mm 

Grovavfall 
kylfrys, metallskrot, betong 
sten, cement, 
tradgardsavfall 
tra och rivningsavfall 

For de som anmaler sig till kommunens langre gaende kallsortering skall aven komposterbart 
avfall sorteras. Se nasta sida. 
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Matrester 
Gronsaksskal, frukt agg och 
skaldjur 
Kaffe- och tesump 
Krukvaxter med jord 
Ofargat hushallspapper och 
ofargade servetter 
Kott- och fiskrens dock ej 
grova kottben 
Kattsand 

Status: 

F ororenade forpackningar 
Kapsyler och korkar 
Grova kottben 
Blojor och mensskydd 
Fimpar 
Damm och dammsugarpasar 
Porslin och keramik 
Glodlampor, ej 
energilampor 
Tops med plastpinne 

Uppsala kommun har ca 140 000 invanare i 85 000 hushall. Man konstaterar att av 
hushallsavfallet deponeras drygt 40 procent och ungefar lika mycket forbranns och blir energi. 
En tiondel av hushallssopoma materialatervinns (mest papper, glas och aluminium) och bara 
nagra pro cent komposteras (innan en Hingre gaende kallsortering infordes ). I slutet av 1997 
eller i borjan av 1998 forvantas ca 38 000 hh inga i forsaken. I dag ar det framforallt 
flerfamilj shus som ingar i forsoket varfor man kommer att integrera fler villor och radhus. 

Som ett forsta steg mot ett miljoanpassat sarnhalle har Uppsala kommun beslutat art infora en 
langre gaende kallsortering. 

Insamlingsteknik: Kommunen (renhallningsverket) ansvarar for bortforslning och ett 
slutgiltigt omhandertagande av hushallsavfallet. Det avfall som transporteras bort skall dock 
betalas av fastighetsagaren. 

I Uppsala kommun finns nio bemannade atervinningscentraler dar man kostnadsfritt kan 
Himna sitt: 

Kallsorterade grovavfall samt tradgardsavfall 
Forpackningsavfall 
Miljofarligt avfall samt batterier 
Tidningar 
Tradgardsavfall 
Vitvaror 
Elektronik 
Tra 
Metallskrot 

Pa olika platser inom kommunen finns aven miljostationer. Dessa finns vid 
atervinningsstationema och vid bensinmackar. 

3. 7 .2Introduktion 

Inforandet av den langre gaende kallsorteringen har till dags dato varit indelad i fyra etapper. 

1 12 000 hushall kallsorterar pa forsok under 1990 till 1992. 
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2 En utvardering sker under 2 ar varvid inga fier hushall integreras. 
3 Under 1995 sker en utbyggnad av ytterligare ca 4 500 hushall. 
4 Ytterligare 10 000 hushall under 1996 borjar med kallsortering. 

Efter att Uppsala kommun tagit beslutet att infora kallsortering (fori slutandan samtliga 
hushall inom kommunen) stalldes man nu infor problemet hur man skulle genomfora detta. 
Starten gick till som sa att en inbjudan skickades ut till samtliga bostadsrattsforeningar och de 
som var intresserade fick anmala sitt intresse. De fiesta stallde sig positiva och det resulterade 
i att ca 12 000 hushall nappade under 1990-1992. I detta skede gick man aven ut med 
information i TV och pa radio. Man annonserade aven pa reklampelare och i tidningar. 

De fiesta som deltog i forsoket bodde i fierbostadshus, narmare bestamt ca 95%. Anslutningen 
var sedan frivillig for de boende i huset. Nagra valde att sta utanfor, dessa var dock sara att de 
i slutandan inte spelade nagon storre roll. 

Ett samlat informationsmaterial skickas ut till de berorda fastighetsagarna som i sin tur sprider 
detta till de boende for inlasning. Man kan aven valj a ett producentabonnemang som tillagg 
dar man erhaller behallare for plast, papper och metallfdrpackningar. En skriftlig anmalan 
gors sedan till Tekniska kontoret i Uppsala dar man registrerar; vilken vecka den utokade 
kallsorteringen skall inforas, hur manga fastigheter, namn pa fastigheten, adress, an tal hushall 
och om tillaggsabonnemang onskas. Detta Higgs in pa dator och det ar sedan latt att fa 
information om hur lange kallsorteringen har pagatt pa en viss adress och resultatet av 
densamma. 

Nagon vecka innan inforandet halls ett informationsmote dar ansvariga fran Tekniska kontoret 
och renhallningsverket delar ut broschyrer och svarar pa fragor. De hushall som ej armed pa 
motet far informationen hem i brevladan. 

Flerbostadsh us 
Sedan fastighetsagaren anmalt sitt intresse ar det hansom ar informationsansvarig och ska se 
till att de boende blir informerade. En manad innan inforandet av den utokade kallsorteringen 
bor fastighetsagaren informera hushallen om startdatum, forklara vad kallsortering ar och vad 
det innebar, fastighetsagaren bor aven redogora for eventuella ombyggnader och nya 
abonnemang. 

Denna fas arden kanske viktigaste i hela forsoket da en val genomarbetad och bra 
informationsskrift eller ett informationsmote med nagon kunnig och entusiasmerande person 
kan vara skillnaden mellan succe och fiasko. 

Villor 
Anmalan for att kallsortera bor ske omradesvis, minimum tio hushall. For att det skall bli sa 
lonsamt som mojligt, bor man ga samman om en gemensam atervinningsplats. 
Renhallningsverket har utformat en prisklassning av dragavstandet, som utgor avstandet 
mellan sopkarlet och sopbilens stannplats. Det finns 6 avstandsklasser dar avgiften okar med 
ca 10% for varje avstandsklass. Ett kortare dragavstand och ett storre karl kan minska 
kostnaden for hamtning med upp till 70%. 

Om man har en godkand kompostbehallare kan man sjalv kompostera sitt koksavfall. 
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3. 7.3 Uppfoljning 

Den som ar duktig och sorterar klanderfritt erhtHler ett diplom som ett bevis pa detta. Den som 
ar lite sfunre och bara sorterat nagra flikar fran mjolkforpackningar fel eller tidning blir dock 
godkand. 

Om renhallarna ser nagon synlig fororening antecknas detta och lagras slutligen in en dator. 
Det hushall som pa ett eller annat satt gjort sig skyldig till nagot fel eller slarv f'ar sedan ett 
meddelande direkt hem i brevladan. Om man efter upprepade pastotningar inte efter 2 
manader har forbattrats sig kan manIa. sin renhallningstaxa hojd. 

Man har under 1996 gj ort ett forsok dar hushallen har erhallit en nedbrytbar papperspase dar 
man skalllagga det komposterbara materialet. Detta projekt har genomforts 5 ganger pa olika 
platser inom kommunen. Med hjalp av papperspasen har man sankt halten felsorterat i det 
komposterbara materialet fran 11% till 1-2%. 

En del plockanalyser9 av komposterbart material har gjorts under aren. 

Taxan for bortforsling av avfallet var fran borjan nedsatt med ca 20 %. Idag (1996) ar avgiften 
for osorterat avfall 1 Oo/o dyrare an for avfall som ar sorterat i brannbart och komposterbart. 
Under 1997 kommer denna siffra att andras till 25%. 

I framtiden ar det bara tva fraktioner som kommer att sorteras namligen: 

• Komposterbart 
• Brannbart 

3.7.4 Resultat 

I dag (host 1996) ar det inte satt nagon grans for renheten pa det komposterbara materialet 
som anvands i biogasanlaggningen. Malet ar dock att allt komposterbart material som samlas 
in skall kunna anvandas pa grasmattor och inom jordbruket. 

Renhet 
I dag anses renheten ligga over 90°/o i det komposterbara materialet. Renheten i 
villaomradena ligger i genomsnitt hogre ani flerfamiljshusomradena. 

Ansvariga pa Tekniska kontoret i Uppsala sager att om man bara far bort de fatal hushall som 
inte sorterar ails sa kommer man att reducera antalet felsorterande med 7 5%. Har menar man 
att det inte ar nodvandigt med nagon plockanalys10 utan detta kan ske genom en okular 
besiktning av karlen och pasama. Den utfors av renhallarna eller nagon representant fran 
kommunen. 

9 
Under dear som forsoket med en Hingre gaende kallsortering har pagatt har plockanalyser gjorts dock ingen 

under 1996. 
10 

Plockanalyser anses krankande for de berorda hushallen. Man menar att en okular besiktning mycket val 
racker for att upptacka eventuella felsorteringar. 
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Atervinningsgrad 
Atervirmingsgraden11 varierar mellan 75 och 80°/o enligt uppgifter fnln Tekniska kontoret. 
Omnlden med villor visar generellt upp en hogre atervinningsgrad an omraden bestaende av 
flerfamilj shus. 

En sorteringskontroll12 har genomforts under tiden 950620 till 950714 av kompostfraktionen. 
Syftet var att se hur hushallen sorterar. Ca 1 500 pasar valdes ut fran omraden som var bra, 
respektive daliga och ingick i den vanliga hfuntningsrundan val des ut. 

Pasarna delades upp i tre kategorier: Helt rena, godkanda och underkanda. For att tillhora 
de olika kategoriema de lades de in i hur manga fel pasen hade. For att tillhora kategorien ren 
kravdes inga fel i pasen och for nasta ett till fyra mindre fel och underkand blev pasen om fler 
an fyra sma fel upptacktes eller ett stort fel. 

Det som sorterades fel var mest plastpasar och papper. Man fann 8 st batterier. Dock fanns 
ingenting som kunde forklara de hoga tungmetallhaltema i fardig kompost. 

Med avseende pa de ovan nfunnda kategoriema var det sammanlagt 32, 7°/o av pasarna som 
var helt felfria. 67,2°/o var godkanda och hela 32,8°/o underkanda. Enjfunforelse mellan 
flerfamiljshus och villor visar ett liknande resultat, 33% och 32% for felfria respektive 63% 
och 67% for godkanda. 

Det uppvisade resultatet13 och beaktande av forhallandevis hoga tungmetallhalter i fardig 
kompost firms det mer att gora innan man har uppnatt en godkand niva av det sorterade 
komposterbara materialet. 

3. 7.5Marknader 

Producentansvaret har inforts i Uppsala kon1mun och har har storre industrier, foretag, 
livsmedelsbutiker och bostadsratts fdreningar mm mojlighet att teckna ett abonnemang for 
hfuntning av material som omfattas av producentansvaret. A vgiften for derma hfuntning ar 
lagre an avgiften for avfallshamtning. Materialbolagens representanter ar Ragn-Sells, 
Renhallarna och Returpapperscentralen. Se nasta sida. 

11 lnte heller har finns nagra data att tillga varvid man tar ta de erhallna vardena med en nypa salt. Erfarenheter 
av ovriga fdrsok och system talar dock fdr att vardena ar sanningsenliga och ligger inom ramen for vad man kan 
forvanta sig. 
12 

Benamnt sorteringskontroll i den undersokning som gjorts. Man har anvant sig av gransema mer eller midre 
fel vilket ar svart att handskas med da tidningspapper i det kmposterbara forvisso ar fel men anda bra. Man 
namner aven att tungmetallhalten ar hog men i rapporeten finns inget redovisat. 
13 

Man har i den kontroll som gjorts inte undersokt vare sig renhet eller atervinningsgrad varvid det ar svart att 
dra nagra slutsatser om hur daligt det erhallna resultatet verkligen ar. 
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Tabell 3.9 Marknader for det kallsorterade materialet 

Avfall till 
forbranning 

Pappersforpack-

och 
wellpapp/kartong 

Glas 

Plast 

Textil 

Tra 

Metall 

Milj ofarligt avfall 

Elektronik 

Komposterbart 

Freon 

Brfums vid Uppsala Energis sopforbrfumingsanHiggning. De askor och 
rokgasrester man f'ar deponeras pa Hovgarden. Man tar aven tillvara 
de metaller som finns i askan. Metallema renas i viss man vid 
forbranningen. Efter forbranningen lyfts de ur med hjalp av en magnet 
och vidarebefordras till jamverk. Slaggruset kan anvandas som 
vagfyllnadsmaterial. Da avfallet forbranns utvinns energi. 

Samlas in av Returpapperscentralen och sorteras. Via 
Returpapperscentralen gar pappersforpackningar till Fiskeby i 
Norrkoping och tidningar samt kartong till Hallstavik pappersbruk dar 
det blir nytt papper. Finpapper som sorteras ut av 
Returpapperscentralen skickas till Metse-Sarla i Nybyholm. 
Wellpappen skickas till Holmsund. 

Samlas in av Renhallama och skickas vidare till Hammars glasbruk 
dar det blir nytt glas eller isoleringsmaterial. 

Samlas in av Ragn-Sells och sorteras i mjuk- och hardplast pa 
K vambolund. Plastkretsen bestammer sedan var den sorterade plasten 
skall ta vagen. Den skickas bl.a. till Arvika och Norrkoping dar 
plasten smalts ner och anvands till nya produkter. 

Tas om hand av nagon hjalporganisation t.ex. UFF eller Myroma. 

Flisas och saljs till Borlange dar det branns varvid energi utvinns. 

Hamtas av Ragn-Sells och transporteras ( osorterat) till 
Hallstahammar. 

Aluminiumburkar mellanlagras pa K vambolund. Det skickas sedan 
vidare till Hogbytorp dar det mals och sedan till Smedjebacken dar 
det smalts. 

Hamtas av renhallama som gor en sortering vid kemistationen i 
Ultuna och skickar materialet for atervinning eller i vissa fall 
slutforvaring. 

Det finns en atervinningscentral i Uppsala dar allting plockas ner i ca 
70 fraktioner och sedan saljs vidare. 

A vfallsenheten sammanstaller det komposterbara som hamtas av bade 
Ragn-Sells och Renhallama, det komposteras sedan pa Hovgarden 
och anvands efter att det torrskiktats som bankfyllning. 

Freon fran kylskap och frysar tas om hand och ovrigt material 
atervinns 
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Dar sa inte annat star har det material som har nedan redovisas erhallits fran den rapport som 
stallts samman av Per Nilsson, (1993), Renhallningsverket, Vasteras stad, Hakan Schroeder; 
SLU, Alnarp. Ovrig information har erhallits fran Per-Erik Persson. 

Vasteras Tusenskonan bestar av sju trapphus i ett fyravamngs hus dar lokal kompostering sker 
trapphusvis. Detta ar ett projekt som ar val dokumenterat. Har finns uppgifter dels hur manga 
hushall som berors och deras sarnmansattning som innehall av vad som sorteras och hur 
mycket i kg/person mm. Den rapport jag grundar detta avsnitt pa skrevs 1993 varfor nagra 
forandringar har intratt (se uppfoljning). 

3.8.1 Omfattning 

Antal hushall: Brf Tusenskonan 14 bestar av 70 lagenheter fordelade pa sju trapphus, med 
mellan 9-12 lagenheter i varje. Antal boende har under forsoksperioden varit ca 130 personer. 
Detta motsvarar ca 1 %o av den total a bostadsmangden i V asteras ( ca 123 000 i juli 1996). 

Material: Vartefter erfarenheter har gjorts har utrustningen (karl, karlstorlekar) forandrats. De 
fraktioner som for narvarande sorteras ar: 

Komposterbart•material inkl Miljofarligt avfall, 
tradgardsavfall smakemikalier etc ·. 

Papper - wellpapp Smabatterier 

Ofargat glas Fargat glas 

Textilier Papper, tidningar, journaler .... 

Metaller Grovsopor 

Restfraktion 

Status 
Brf Tusenskonan stod klar for inflyttning i mars 1990 da ca 15 familjer flyttade in. De fiesta 
lagenheter var bebodda i februari 1991. Till skillnad fran liknande projekt runtom i Sverige 
dar ett deltagande i en eventuell kallsortering har varit frivillig var tanken att samtliga hushall 
i BRF Tusenskonan skulle omfattas av kallsorteringen. Grunden for en lyckad kallsortering 
har visat sig vara en hog motivationsniva. For att kunna uppna detta lades stora resurser pa att 
informera de boende om motiven for kallsortering och kompostering. 

14 
I sam band med att Vasten1s skulle ra BO 90-massan beslot HSB att pa en centralt belagen tomt i Vasteras 

bygga ett hus for att dels prova nya kokslosningar samt att satsa pa Hemkompostering. Tillsammans med 
Movium vacktes tanken pa att i central miljo skapa ett ekologisk anpassat boende. 
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Insamlingsteknik: Malet med den valda losningen var att gora det sa bekvamt som mojligt 
for de boende att skota sin kallsortering och samtidigt underHitta for Renhallningsverket i 
samband med hamtning av avfallet. Hamtningen av metaller, miljofarligt avfall och grovsopor 
sker genom "budning" det vill saga tomning sker efter behov. 

De boende bar sjalva ner sitt organiska avfall till kompostbehallarna. I kompostrummet finns 
tva behallare dar man fyller pa en i taget. Den satts sedan i vila medan den andra fylls pa. 

3.8.2Introduktion 

Innan inflyttningen inbjods de boende till informationstraffar, till dessa inbjods aven olika 
forelasare som informerade om forutsattningarna for kompostering. Under traffarna som 
gestaltades i form av en studiecirkel omfattande fern tillfallen fick de boende chans att stalla 
fragor samt i ovrigt ta del av sopsortering, kompostering, gard, arkitektur, forvaltning och 
skotsel. 

Kompostera mera en skrift som satts samman av HSB (Jerkbrant, B. et al 1990) delades ut. I 
kompostrummen har anslag satts upp dar det klart framgar vart de olika materialen skall 
placeras, aven i sop- och atervinningsrumment finns information i form av skyltning av de 
olika karlen. 

De som flyttat in senare och inte haft mojlighet att ga pa traffarna (23 personer av sammanlagt 
64) har blivit informerade via broschyrer och anslag, och, kanske det basta av allt, genom 
muntlig information av de redan inflyttade. 

Annan information har erhallits genom regelbundna styrelsemoten och arsmoten, samt genom 
fortlopande studiebesok i omradet vilket givit de boende anledning att halla sig "a jour" om 
projektets framatskridande. 

3.8.3Uppioljning 

Proj ektet har nu pagatt i nagra ar och kan betraktas som "val inkort". 

En forsta attitydundersokning genomfordes under 1991 dar de boende tillfragades hur de tagit 
del av den information som getts och om de var nojda med den. Har kunde konstateras att en 
majoritet tyckte art cirkeln hade varit bra och att den information de erhallit genom denna val 
stamde med verkligheten. 

Den forsta undersokningen agde rum efter ca 1 0 manader. De boende hade under denna tid 
hunnit hilda sig en uppfattning over huruvida den information som de erhallit verkligen hjalpt 
dem i det praktiska arbetet. 

Ett ar senare (maj 1992) utfdrdes en ny undersokning som koncentrerades pa 
avfallshanteringen narmare bestamt komposteringen. 

Intervjuerna har genomfdrts i en strukturerad och standardiserad form. 
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Det har aven forekommit ett start antal studiebesok inom omradet. Studiebesoken har haft till 
uppgift att illustrera hur man pa ett enkelt satt kan ra boende i en storre fastighet att aktivt 
deltaga i kallsortering och lokal kompostering av avfall (se ovan). Det komposterbara 
materialet har aven kommit de boende till nytta genom att anvandas som 
jordforbattringsmedel i planteringsytor, tradgardsland och balkonglador. 

I dag (november 1996) ar skillnaden gentemot det ovan redovisade att producentansvaret har 
tratt i kraft med foljd att antalet karl har minskat fran 4-5 till ett eller tva karl varfor 
bostadsrattsforeningen har lagre kostnader i form av hamtning och transport av karl. Detta har 
i sin tur medfort lagre renhallningskostnader for de boende. 

3.8.4Resultat 

Renhet 
Renheten for den komposterbara fraktionen har vid samtliga analystillfallen varit i det 
narmaste 100°/o. Det felsorterade materialet har varit forsumbart litet. 

Atervinningsgrad 
61% av restproduktmangden har sorterats ut som atervinningsbart material inklusive det 
komposterbara materialet. For det komposterbara materialet har man uppnatt en 
atervinningsgrad pa 71 °/o. 

Lojalitet/deltagande 
Deltagandet har under hela forsokets gang varit stort och motivationen var hog redan fran 
borjan. De skal som uppgavs som motiv vid det forsta intervjutillfallet var miljorelaterade. 
N agra av des sa var: 

• att minska sopberget 
• att varna om milj on i framtiden 
• att kunna fa jord eller andra nyttigheter "i ett battre kretslopp" 

Andra skal som bidrog till motivationen var: 

• att minska avgiften for sophamtning 
• att underlatta for renhallningens personal 

Ett ar senare gjordes en andra undersokning for att studera om attityden till kallsortering hade 
andrats under forsokets gang. Man ville aven ha synpunkter pa vad en kallsortering for 
hushallen inneburit praktiskt och vad som skulle kunna forbattras. 

Det man forst kunde notera var att overtygelsen hade djupnat och de kommentarer som erholls 
var bade langre och mer nyanserade som.- "Sorteringen gick mycket biittre an jag trodde. 
Man hade ju inte gjort sa forut, och jag hade lite tvivel. Nar man ser hur lite sopor det blir 
och tanker pa alia andra ar, ndr man inte har bott hiir, att man bara har havt ut sopor. Man 
kiinner sig lite nyttigfaktiskt ". 

Manga tycker att kallsortering ar ofrankomligt i framtiden. Man "mar dclligt" nar man ar borta 
och ser hur andra slanger sina sopor utan att sortera dem forst. 
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Nagra menar att det blir en billigare soptaxa som foljd av kallsorteringen medan nagra fa 
menar att det inte kan vara sa god ekonomi om man tar kostnadema for kompostrummen i 
beaktning. 

Det andra intervjutillfallet gav som resultatet att 42 personer (67%) tyckte att det var "mycket 
meningsfullt" och 17 personer (27%) tyckte det var "nagot meningsfullt" att sortera sitt 
hushallsavfall. Detta motsvarar en sammanlagd siffra av 94 °/o som tyckte det var 
meningsfullt att sortera sitt avfall. Endast tre boende tyckte att det inte var sarskilt 
meningsfullt. Ett visst samband kan skonjas mellan de som ej tycker det ar meningsfullt att 
sortera och dem, som har synpunkter pa det praktiska och menar att det inte fungerar sa bra. 

For de fiesta boende i BrfTusenskonan ar sortering nagot som man sjalvklart Staller 
upp pa. Det finns alltid nagon eller nagra som tycker att sortering inte passar in i deras 
levnadssatt. I BRF Tusenskonan ar det fdretradesvis yngre som ar av den asikten. En del 
menar att "Om man ar lite hemma, vill man inte hal/a pa med sopor". "Aven om det iir 
meningsfullt i stort iir det ingen mening for mig att gamed ett bananskal ". 

Vidare kan namnas att, 57% inte hade nagra problem med koksutrustningen en hojning fran 
52%. Komposthinken som anvandes i koket fungerade utan anmarkning for de fiesta. 
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3.8.5Marknader 

For att en sortering skall karmas meningsfull ar det viktigt att det finns en marknad for det 
sorterade. De material som sorterats i BrfTusenskonan har avsatts pa foljande satt: 

Tabell 3.10 Marknader for det kallsorterade materialet 

Papperet samlas genom forsyn in och larnnas 
till IL Returpapper som sorterar och balar det for vidare transport till 
pappersbruk 

Papper - W ellpapp Se ovan. 

Glas- fargat Glaset samlas in av renhallningsverket och mellanlagras pa Gryta 
avfallsstation for vidare transport till Svensk Glasatervinnings 
anHiggning i Hammar 

Glas- ofargat Se ovan. 

Textil Tas om hand av Roda korset. 

Metaller Det som samlas in ar en blandning av jam och aluminium som 
blandas med det fragmenteringsskrot som Vestmanlands 
avfallsaktiebolag kor till Gotthards anlaggning i Hallstahammar. 
Vardet av detta ar dock begransat och en avsattning av detta i 
fullskala i vas teras ar tveksamt. 

Miljofarligt avfall Kors till Vafabs mellanlager vid Gryta avfallsstation dar det sorteras 
och mellanlagras innan det transporteras for behandling. 

Kompost 
Det komposterbara behover inte transporteras nagonstans da en marknad finns dar denna 
produceras. Den fardiga komposten kan anvandas till jordforbattring i planteringsytor, 
tradgardsland och balkonglador. 

De redovisade fraktionema och marknader galler for 1993. I stort sett ser kallsorteringen ut pa 
samma satt 1996. Skillnaden ar att producentansvar nu har inforts och att Renhallningsverket 
inte Hingre ar ansvarig for forpackningar av plast, papper eller metall. 
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Dade forsok/etablerade system somjag har valt att studera i mitt examensarbete har pagatt 
under olika lang tid visade det sig att det var svart att gora jamforelser. BorHinge och Boras ar 
valetablerade system medan Styrso/Donso ar pa forsoksstadiet och insamlingssystemen i 
Sollentuna och Uppsala innebar en langre gaende kallsortering som inte ar genomford fullt ut. 
Av de plockanalyser som gjorts, kan man dra slutsatsen att kallsorteringen behover nagra ar 
pa sig for att hushallen skall !a tid att vanja sig vid att sortera i flera fraktioner. Inom Boras 
kommun uppvisar generellt de olika omradena ett battre resultat for varje ar. 

Dokumentationen av de resultat man erhallit har inte heller varit de jag hoppats pa-och detta 
har ocksa i sin tur forsvarat j amforelsen och i viss man aven resultatet. 

Nagra av forsokenletablerade systemen har overhuvudtaget inte kunnat uppbringa 
plockanalyser eller liknande, detta galler framforallt Uppsala dar plockanalyser visserligen ar 
gjorda, men dokumentationen ar sa dalig att det inte gatt att uppbringa vid forfragan. Inte 
heller Sollentuna kommun kunde uppvisa nagot dokumenterat resultat. For dessa bada galler 
att de uppgifter som jag har erhallit ar muntliga utan mojlighet att kontrollera. 

Jag har trots detta forsokt att gora enjamforelse mellan de i examensarbetet ingaende forsoken 
och etablerade systemen. 

Jag har valt att titta pa tre fenomen, som betyder mycket for en lyckad kiillsortering, 
namligen: 

Renhet 
Atervinningsgrad 
Solidaritet 

Med solidaritet menas bl.a. hur manga som har deltagit i kallsorteringen och om de har 
"dragit sitt stra till stacken" det vill saga gjort sitt for att medverka till en kallsortering. 

En tabellover de varden jag erhallit fran de olika forsoken/etablerade systemen redovisas 
nedan. 

Tabell3.11 

o;o o;o 

BorHinge 
Bon\s 1996 75-90 96-99 
Goteborg 1996 80 99 
Sollentuna n.v. (88) 
Sodertorn 1992 88 96 
Uppsala 1996 77 90 
Vasteras 1993 71 100 
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6verlag kan man saga att resultatet ar bra. Samtliga insamlingssystem, mojligen med 
undantag av Sollentuna uppvisar en atervinningsgrad over 70% vilket star i paritet till de mal 
som satts upp av de olika kommunema. 

Aven renheten ligger pa en hog niva. I Borlange, Boras, Goteborg och Vasteras arden 100% 
eller strax darunder. Renhetsgraden fdr Borlange i tabell 3.10 bygger pa Norberg, Kampe 
(1996). Detta resultat far betraktas som bra och ar fdrmodligen overensstammande med 
verkligheten. Uppsala har en uppgiven renhet av ca 90% vilket inte ar sa bra. 

For Sollentuna har inga plockanalyser funnits att tillga, det erhallna vardet av renhetsgraden ar 
egna matningar i anslutning till Rondecos komposteringsfdrsok i St Vika (Nynashamn). 

Vasteras startade som ett fdrsok 1990 dar hansyn togs tilllokalt omhandertagande av avfallet 
redan vid planeringsstadiet. Under de ar som fdrflutit har inte mycket andrats. Skillnaden ar 
framforallt att antalet karl som anvants fdr att slanga hushallsavfall i avfalls- och 
atervinningsrummet har minskat fran de beraknade 24 till ca 4-5 karl. Detta har resulterat i en 
lagre renhallningsavgift for de boende. I ovrigt har inte nagot andrats. Renheten ligger pa en 
fortsatt hog niva och deltagandet ar i det narmaste hundraprocentig. Atervinningsgraden ar 
hogre men det finns anledning att informera hushallen om vad som skall kastas i den 
komposterbara fraktionen och den brannbara. 

For hushallen pa Styrso/Donso kommer ingen fdrandring att ske under 1997. De boende har 
moj lighet att ta del av det komposterbara materialet da det komposteras pa oama. Renheten ar 
i det narmaste 1 OOo/o med endast ett fatal felsorteringar. Atervinningsgraden ar i dag ca 80%, 
vilket far betraktas som godkant men den kan bli battre. Fran och med den 1 januari kommer 
en langre gaende kallsortering att borja inforas i Goteborg. Samtliga hushall skall kunna valja 
mellan tre olika altemativ for sortering av hushallsavfall i ytterligare tva fraktioner -
biologiskt latt nedbrytbart material och brannbart avfall. 

En langre gaende kallsortering ar infdrd i bela Borlange och Boras kommuner. I Boras finns 
plockanalyser gjorda under en lang period pa ett flertal platser. Dessa ar val dokumenterade 
och mojlighetema att ta del av dem har varit goda. 

For Borlange galler det omvanda. For trots att kallsorteringen ar inford i hela kommunen och 
sa aven producentansvaret finns inte mycket data att tillga. Dock tyder de erhallna resultaten 
pa en bra sortering av det komposterbara avfallet. 

Forsoket i Sodertom pagick under tiden 1990 till 1992. Efter fdrsokstidens slut fortsatte 
samtliga villahushall med en langre gaende kallsortering da man inte ville sluta med nagot 
som man ansag var betydelsefullt. Inom kommunen planerar man att infdra kallsorteringen fdr 
samtliga hushall och denna skall vara inford innan ar 1999. 

En sammanfattning av det erhallna resultatet ger vid handen att Borassystemet med sina svarta 
och vita pasar star sig val mot andra liknande system runt om i Sverige. Renhetsgraden och 
aven atervinningsgraden tillhor de hogsta av de undersokta fdrsoken/etablerade systemen. Det 
ar angelaget att man aven fortsattningsvis fdljer verksamheten med plockanalyser, 
enkatundersokningar och intervjuer fdr att pa sa satt kontinuerligt fdlja upp hur 
kallsorteringsresultatet fdrandras eller ligger kvar pa en stabil niva. 
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4 
Stabiliteten hos ett kallsorteringssystem beror av ett flertal faktorer. Detar forst och framst 
viktigt att hushallen deltar i kallsorteringen och att deltagandet ligger pa en hog niva. Har 
galler det ocksa att man bryr sig om att sortera ratt och inte blandar sopoma. Da 
producentansvaret har inforts uppstar fragan om resultatet och darmed renheten och 
atervinningsgraden av det komposterbara materialet kommer att forsamras. I dag sorterar de 
fiesta hushall ut tidningar, papper och glas. I framtiden ar det tankt att aven papper-, plast- och 
metallforpackningar och miljofarligt avfall skall sorteras ut fran det ovriga avfallet. For de 
hushall som idag blandar papper och tidningar i restavfallet innebar producentansvaret en 
uppdelning i flera nya fraktioner, att sannolikheten att de aven i fortsattningen kommer att 
sortera fel formodligen okar. Att idag sia om hur sortering i flera fraktioner kommer att 
paverka insamlingen av det komposterbara materialet ar inte latt men det ar viktigt att ga ut 
med information och tala om varfor och hur man skall kallsortera. Kontinuerligt bor man aven 
folja upp och redovisa resultatet av insamlingen. 

Renheten i det komposterbara materialet bor ligga stabilt over 96%. A ven atervinningsgraden 
bor vara j amn och inte visa nagra vikande ten denser. 

4.1 Betydelsen av ovrig kallsortering 
De mal som satts upp for atervinningsgraden kallsorteringsmodellen i Boras ar for 
flerbostadshus att atervinningsgraden for komposterbart material skall vara lagst 60% och for 
villor 70%. I dag ar forvantningama hogre. Renheten har bestamts till96% 

I de undersokningar som gjorts (se nedan) harman strategiskt valt ut tre bostadsomraden i 
Boras som i stort skall ge en god bild och forstaelse av kallsorteringsmodellen i Boras. De 
omraden som valts representerar olika kategorier av boende sasom: 

Hestra Parkstad- ett nybyggt flerbostadsomrade (inflyttning 1993-94) med flerbostadshus i 
varierande modem arkitektur. Omflyttningen ar hog, under 1995 var den 30%. Hestra 
fungerar daligt bade i fraga om sorteringen och aven forvaltningen av fastighetema som 
uppvisar stora brister. Lagenhetema ar forhallandevis dyra och en allman otrygghet kan 
skonjas inom omradet. 

Tullen- ett flerbostadsomrade fran 50-talet. Inom omradet bor manga aldre samtidigt som 
omflyttningen aven har ar hog, ca 24o/o. Omradet som sadant uppvisar ett slags social 
stabilitet. 

Sormarken- ett villaomrade etablerat pa 70-talet. Har ar omflyttningen relativt lag. Det 
befolkas mest av familjer i medelaldem. 

Det maste papekas att de valda omradena pa intet satt utgor nag on proportionell representation 
av det bostadsbestand som rader i Boras. 

Hur stor del av det komposterbara samlas in, och rent ar det? 
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Vid de tre tioveckorsperioder da plockanalyser har gjorts harman for de tre omradena erhallit 
foljande resultat av atervinningsgrad och renhet ide svarta pasarna. 

Tabell 4.1 Komposterbart i svarta pasar (inklusive blojor). 

Hestra Tullen Sormarken 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 

Mangd kglhh/v 2,7 3,7 3,5 2,5 2,5 2,0 3,7 4,0 4,9 
Atervinningsgrad 72% 75% 75% 81 o/o 79% 79% 87% 90o/o 89o/o 
Renbet 92% 93% 96% 95% 99o/o 98% 98% 99% 99% 

Resultatet av sorteringen i Sormarken visar pa hog renhet och god atervinningsgrad. Renheten 
ligger pa en konstant niva av 99%, och atervinningsgraden kring 90% som ar betydligt hogre 
an den grans pa 7 0% man satte upp som mal i borj an. 

Tullen uppvisar ocksa ett resultat klart over de uppstallda malen, med en atervinningsgrad 
omkring 80% och en renhet over 98% de tva senaste aren. A ven har ligger bade 
atervinningsgraden och renheten over det primara malet. Nar den forsta analysen gjordes 1994 
var renheten for lag, men nu ar renheten stadigt kring 98-99%. 

I Hestra var renheten lagre an 96% bade 1994 och 1995. 1996 har dock ett resultat av 96% 
erhallits vilket motsvarar den grans man satt upp. Aven om man vid flera mattillfallen uppnatt 
minst 96% renhet under 1994 och 1995 ar det forst under 1996 som renheten stabilt hallit sig 
vid detta varde. 

Renheten ide svarta pasama har under de veckor som plockanalysema genomforts varit 
foljande: 

Tab ell 4.2 Renhet i svarta pasar (% ). 

Hestra Tullen Sormarken 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 

Vecka 11/10 90 96 96 99 98 98 * 99 98 
Vecka 13/12 93 97 95 99 99 97 98 99 100 
Vecka 15/14 94 92 97 * 99 99 99 100 100 
Vecka 17/16 86 93 97 81 98 99 99 100 * 
Vecka 19/18 97 90 97 99 98 99 97 98 99 

Sormarken och aven Hestra har leg at stabilt kring 98-100% renhet. Undantaget Tullen vecka 
17 1994. Hestra uppvisar ett stabilt resultat forst under 1996. 

- vad ar det? 
Det felsorterade materialet bestar till storsta delen av plast. Det som ar mest frekvent 
forekommande ar plastfolie fran forpackningar med livsmedelsrester, t.ex. kring gurka eller 
ost, och ovrig plast, tillsammans star de for over 50% av det felsorterade materialet. Forutom 
plast forekommer ocksa vatskeforpackningar och ovriga forpackningar. 
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Andelen lost avfall i de svarta och vita pasarna, dvs ej paketerat avfall utgor mindre an 2% av 
det totala avfallet. I Sormarken ar andelen lost avfall nastan ingenting. Andelen lost avfall 
bestar i vikt till storsta delen av tradgardsavfall, men utgor i volym bara en brakdel. 
Tidningar/papper utgor i vikt ocksa en betydande del. Andelen glas i det losa avfallet utgor 
mindre an 10%, undantaget Hestra som uppvisar en okning till 11.4%. Tullen och Sormarken 
uppvisar under 1996 inget glas i det losa avfallet. Andelen lost avfall i de svarta pasarna 
redovisas nedan. 

Tabell 4.3 Lost avfall i Boras 

Hestra Tullen Sormarken 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 

Mangd kglhh/v 0,11 0,07 0,04 0,04 0,08 0,02 0,03 0,02 0,03 
Andel av tot. avfall 2% 1% 0,5% 1% 1% 0% Oo/o Oo/o 0% 
Andel av glas i lost 2% 5% 11,4% 9% 8% 0% 0% 9% 0% 
avfall 

I enstaka fall fdrekommer papper/tidningar och textilier samt annat ej definierat. 

Glas fdrekommer sallan ide svarta pasarna. Vid undersokningarna 1994 och 1995 var andelen 
glas i svarta pasar i Hestra 0,3%. Bade Tullen och Sormarken uppvisar nastan inget glas alls i 
sina svarta pasar. 

En tabell over ingaende fraktioner i svarta pasar ser ut som foljer. 

Tabell 4.4 Svarta pasars innehall 

Hestra Tullen Sormarken 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 

Komposterbart 78,5 78,3 83,3 86 90,5 93,3 95 93 94,9 
Blojor 13,3 14 13 11 8 5 3 6 4,3 
Vatskeiorpack. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glas 0,3 0,3 0,2 0 0,1 0 0 0 0 
Ovrigt 7,9 6,4 3,5 3 1,4 1,7 2 1 0,8 

Av- grad med och utan blojor 
I Borasmodellen betraktas blojor som tillhorande den komposterbara fraktionen och ska 
saledes laggas i den svarta pasen. Dock accepteras blojor som brannbart om de patraffas ide 
vita pasarna. 

Blojor anvands alltmer som vuxenblojor och de blir alltmer superabsorberande och transienta, 
vilket leder till att de inte lampar sig att kompostera. Motiven blir darfdr farre till varfdr man 
skalllagga blojor i det komposterbara materialet. 

Om alla blojoma skulle slangas som brannbart, vad skulle detta i sa fall innebara for 
atervinningsgraden av det komposterbara materialet? 
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Tabell 4.5 Atervinningsgraden av komposterbart material med och utan blojor 

Hestra Tullen Sormarken 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 

Atervinningsgrad 
med blojor 72% 75% 75% 81% 79o/o 79% 87% 90o/o 90% 
Atervinningsgrad 
utan blojor 69°/o 72°/o 72% 76% 77% 78% 87% 89% 90% 

Atervinningsgraden utan bloj or -komposterbart i svarta pasar 
(komposterbarti svarta pasar + komposterbart i vita pasar) 

Atervinningsgraden av det komposterbara materialet skulle om blojor sorterades som 
brannbart bara sjunka med nagra procent. For Sormarken blir resultatet i princip detsamma. 
Hestra och Tullen uppvisar en sankning av atervinningsgraden med 1-3%. Derta forklaras 
delvis av art Sormarken framforallt befolkas av familjer i medelaldem som inte har blojbam. 

4.4 Varfor sorterar inte Andersson? 
Lisa Haggstroms har i sirt examensarbete "Kunskap och Motivation" (1994) gjort en studie av 
Borasamas installning till kallsortering av hushallsavfall. Haggstroms examensarbete ligger 
till grund som svar pa denna fragestallning. 

Haggstrom benamner de som inte sorterar "ickesorterare" eller "ickeatervinnare". Manga 
ganger ar ickesorterama val insarta i och medvetna om de orsaker som gor art vi bor 
kallsortera. I manga fall har de till och med battre kunskaper an manga av de som kallsorterar. 
Man kan darfor utesluta okunskap som ett altemativ i manga fall. Det forekommer dock art en 
del som inte sorterar har valdigt daliga kunskaper. A v de som kallsorterar finns det anda 
manga som i sin tur vet lika lite. 

Motivation 
Icke-atervinnama sager ofta att motivationen att kallsortera ar lag. De kanner dock till 
principema till varfor en kallsortering har inforts, trots derta har de inte tagit till sig hur stora 
de bakomliggande problemen ar. For ickesorterama ar det inte nagot patrangande hot. De 
fiesta vet art man kan atervinna men tror inte att de skulle kunna uppmuntras till det, d v s de 
ar inte motiverade. 

Inte heller trots kan sagas vara ett skal att lata bli att kallsortera. De fiesta skyller pa stress 
eller slarv. Andra sorterar bara halvhjartat, de har en svart och en vit pase men bryr sig sedan 
inte om vad som slangs var. 

Somliga tycker det ar bokigt att sortera. En kommentar som ofta givits ar "Det var mycket 
bartre forr nar man kunde dynga ner allt i soptunnan" (Haggstrom, 1994). Manga har inte ens 
forsokt art sortera utan deras installning bygger pa art de tror art det ar jobbigare an vad det ar. 

En forklaring kan vara att det saknas plats for de olika soporna, en annan att det ar besvarligt 
art hantera papper, glas och grovavfall darfor hamnar en del av derta bland de vanliga sopoma. 
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A ven att ta det till atervinningsstationema upplever manga som besvarligt man kanske saknar 
bil, oppettidema passar inte eller sa ar det bara jobbigt att sortera de sopor som man inte 
sorterat ditt fran borj an. 

Nagon efterlyser kraftfullare information, garna genom TV -program dar man kan visa en 
skrackvision av hur sarnhallet kan te sig om vi inte vamar om var miljo samtidigt som 
hoppingivande och uppmuntrande altemativ visas som visar att an finns det tid att gora en 
insats. Det som brister ar inte att folk inte kanner till de bakomliggande problemen utan 
snarare att de inte ar tillrackligt berorda. 

For de som sorterar och bor i flerfamilj shus ar det ofta central kompostering som galler for det 
komposterbara materialet. Ofta sker detta pa annan plats varvid de som sorterar inte kan se 
resultatet pa samma satt som vid hem kompostering. En enkel atgard kan vara att sasom 
Skanska gjorde pa Kristineberg anvanda den fardiga komposten i rabatter och planteringar 
samt att tala om for de boende att har anvands egen kompost. 

Vissa tror att de olika sorteringsfraktionema i alia fall hamnar tillsammans pa tippen. Darfor 
ar det sjalvklart att de inte anstranger sig for nagot som de anda tror ska goras ogjort. Ett 
liknande fenomen ar att pappersinsamlingen gar ner nar det cirkulerar rykten om att papperet 
deponeras eller branns. 

Ett annat argument ar att folk blir irriterade over att Renhallningsverket lastar over "en massa 
merarbete" pa dem utan att de far nagonting for det. 

Ickesorterama ar alltsa medvetna om och vet varfor de borde sortera sitt avfall, trots detta gor 
de inte det. I manga fall tycker de till och med sjalva att de borde sortera, men anda blir det 
ingenting av det. 

Haggstrom har i sin undersokning inte stott pa nagon manniska som ar principiellt emot 
kallsortering eller inte kan tanka sig att delta. 

Information ar ofta nyckeln till en god och lyckad kallsortering. Om man i ett tidigt skede 
talar om vad kallsorteringen innebar, dess konsekvenser och varfdr man bor gora detta 
kommer mycket att vara vunnet. Under tidens gang bor man folja upp resultatet och tala om 
vad som hander det kallsorterade materialet och gama se till att komposten kommer de 
deltagande hushallen till nytta. 

Da ickesorterama ofta har lika goda bakgrundskunskaper som de som ar i majoritet och 
sorterar ar det viktigt att ge dem motiverande information. Ofta ar de inte tillrackligt 
motiverade fran borjan for att sortera. Just att via TV eller nagot annat medium berora dem 
och fa dem att karma att avfallsproblemet ar ett reellt hot som angar alia ar ett satt att ge dem 
motivation. 

Aven sprakproblem kan vara en orsak att nagra inte sorterar. I Boras finns manga invandrar
och flyktingfamiljer som inte beharskar svenska till fullo. En familj som flyttade in i en 
lagenhet dar kallsortering redan var inford fick ingen information om avfallshanteringen. 
Informationen gavs istallet av en annan familj fran samma land, som de kande innan de kom 
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till Bonis. En annan familj som bara bott i Sverige ett halvar, hade pa grund av sprakproblem 
och informationsbrist inte forstatt nagonting om kallsorteringen. 

En mojlighet att komma tillratta med de problem som uppstar skulle kunna vara att: Daman 
erholl nya hyresgaster uppmarksammade detta och gav sig tid att informera dessa om 
kallsorteringen och vad det innebar samt om sa behovdes oversatta de broschyrer man 
anvander sig av till nagra av de vanligaste invandrarspraken. 

I det komposterbara materialet viii man inte ha glas, metall, kattsand eller textilier. 
Glas skall inte finnas i det komposterbara materialet da det syns och bryter av mot ovrigt 
komposterbart material. A ven om det sa bara finns en liten del glas kan det forfula utseendet 
och bidra till att man inte vill anvanda den fardiga mullen. Det ar ej heller nedbrytningsbart 
utan kommer aven efter lang tid att synas. Glasbitar i materialet kan avenge stick och skarsar 
da man handskas med det. 

Glas ar annars i stort sett ofarligt, det lacker inte ut nagra farliga amnen och vassa bitar blir 
med tiden rundare. F orpackningar av glas innehaller inte heller nag on form av metall. 

Metaller bryts inte ner och kan fororena det komposterbara materialet under lang tid. 
Tungmetaller vill vi inte ha i komposten overhuvudtaget. 

Kattsanden klibbar i hop da den blir blot. I rotningsanlaggningar kan det darfor medfora 
problem om kattsand slangs som komposterbart. I komposterings anlaggningar ar det inte 
sakert att nagot problem uppstar. Sanden har i sig ingen kand skadlig paverkan pa komposten 
men agglomeraten av kattsand stor processema. Pa grund av stomingar i hydrolyssteget bor 
Kattsand darfor i fortsattningen inte tillhora kategorin komposterbart i Boras. 

Textilier forfular den fardiga komposten och ar svamedbrytbara. De fiesta textilier ar idag 
konstfiber material eller blandningar av natur- och konstfiber. Vissa textilier innehaller aven 
en del tungmetaller och andra amnen som kan lakas ut i det organiska materialet. 

4.5 Tungmetallhalter och naringsamnen i komposten 
Hur stor andel tungmetaller innehaller fraktionen ovidkommande i komposterbart? 
Vid kompostering forandras den kemiska sammansattningen hos avfallet. Kolhydrater bryts 
ner och koldioxid och vatten avgar. Kolhalten minskar och koncentrationen av de fiesta ovriga 
amnen okar. Betraffande metaller star okningen i direkt proportion till okningen av godhalten. 
Ett visst matt av kvave kan dock avga som ammoniak och koncentrationen av kvave okar 
darfor oftast inte. 

For att bestamma tungmetallhalten i det komposterbara materialet har olika essentiella 
metoder och forfaranden anvants. Nagra prov har uppslutits i svavelsyra andra i salpetersyra. 
Detta leder till att analysresultaten inte ar helt jamforbara. Jamforbarheten forsvaras dessutom 
av att de kompostprover som har analyserats har tagits vid olika tidsperioder, i vissa fall pa 
den obehandlade komposterbara fraktionen och i andra efter att det organiska materialet 
komposterat under fiera veckor. 
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I analyser fran de olika forsokens/etablerade systemens kompostprov har foljande 
medelvarden av nagra ingaende tungmetaller erhallits. 

Tabell 4.6 Tungmetallhalter i mald kompost 
Boris- Styrso BorUinge SRV SORAB Uppsala 

mglkg kompost 15 

Hg 0,19 0,1 n.v < 0,04 n.v n.v 
Ni 9,8 4,1 n.v 1,3 n.v n.v 
Pb 46 11 n.v <4,0 n.v n.v 
Cr 13 5,6 n.v < 1,2 n.v n.v 

Vas teras 

< 0,05 
<2 
<3 
<5 

Tungmetallhalterna ar genomgaende la.gre an de av SNV och EU uppsatta kraven 1998. I de 
fiesta fallligger halterna mycket under. 

For Goteborg galler: 
Prov har tagits fran obehandlad komposterbar fraktion. Proven maldes sedan i 
hammarkvarnen pa Marieholm. Provet 96 samlades in genom att 10 delprov togs fran tre 
stallen. De sammanlagt 30 proven neddelades. Halften maldes i en koksmixer och halften av 
det skickades for analys. 

For Vasten1s galler: 
Den kemiska sammansattningen analyserades pa det fcirska avfall som lades i 
kompostbehallaren. Vid tomningen av kompostbehallama, blandades all kompost i behallaren 
om och ett representativt prov togs ut och skickades till KM lab och SLL for kemiska analyser 
av vaxtnaringsinnehall och tungmetaller. 

For Boras galler: 
Prov togs pa material fran de svarta pasama efter att man mald och siktat det. 

For Sodertorn galler: 
Efter att den organiska fraktionen malts (I samband med malningen passerade avfallet en 
magnetseparator) togs slumpvis ett tiotal stickprov. Materialet hade vid provtagningstillfallet 
legat utomhus under tva nederbordsrika veckor. Stickproven omblandades noga vartefter ett 
prov pa nagon liter togs ut och skickades for analys. 

De gransvarden som har stallts upp for de olika tungmetallhalterna i en kompost ar: 

Tabell 4.7 Gransvarden for tungmetaller i kompost 
SNV EU 

mglkg 
Hg 2,5 1 
Ni 50 50 
Pb 100 140 
Cr 100 140 

15 For BorHinge och SORAB finns analyser av prov tagna vid Stora Vika. For de intresseerade hanvisas darfor 

till Rondeco alternativt Per EO Berg, , Instituitionen for vattenfOrsojnings- och avloppsteknik, CTH, Goteborg. 
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Hur stor andel av Borasarna sorterar val? 
Tre plockanalyser16 av bostadsomn1dena Hestra, Sormarken och Tullen har genomforts 1994, 
1995 och 1996. For att Hittare kunna saga nagot om hur fororeningama i de svarta pasama 
varierar vid analys infordes varen 1995 en betygsskala fran 1 till 5 av innehallet i de svarta 
pasama. 

Betygen sattes i en skala fran 1 till 5 med foljande innebord: 

1 Svart pase innehallande en mindre andel eller inget komposterbart, dvs en 
felsorterad pase. 

2 Osorterad pase med innehall av bade komposterbart och ovrigt avfall. 

3 Sorterat komposterbart avfall men med en pafallande mangd ovidkommande, t.ex. 
ett par mjolkforpackningar eller storre plastpasar. Felkast av storre och!eller ett 
flertal mindre objekt tolkas som en medveten handling, men kanske grundad pa 
misstag, okunnighet eller dylikt. 

4 Sorterat komposterbart avfall med endast nagra fa sma ovidkommande felkast, typ 
flikar fran vatskeforpackningar, kapsyler eller dylikt. Detar foremal som latt 
hamnar i slasken och darefter tacks av skal och matrester och som darmed 
integrerats i den komposterbara fraktionen. Detar en omedveten handling nar det 
felande materialet hamnar i svart pase. 

5 Helt ren utsorterad komposterbar fraktion. 

Dessa 5 nivaer ger an nagot forenklad bild av handlingsmonstret i koket. Betygen 4 och 5 
kan sagas tillhora de som sorterar val - ar duktiga pa att sortera, medan betyg 3 ar de 
som nastan nadde dit men av nagon anledning har kastat fel. Betyg 2 ar de hushall som inte 
deltar i sorteringen. Och slutligen betyg 1 ar de som har sorterat ut ovrigt avfall men med fel 
farg pa pasen. Har maste man fraga sig om nagon missuppfattning har skett, har 
informationen inte gatt fram eller tog de vita pasama helt enkelt slut?. 

For att askadliggora hur manga inom varje bostadsomrade som tillhor de ambitiosa hushallen 
- sorterar val, har jag valt att studera hur manga av de svarta pasama som erhallit betyget 4 
eller 5. De svarta pasar som bestar av en ren utsorterad komposterbar fraktion eller bara 
uppvisar nagot enstaka felkast kan sagas tillhora kategorien val sorterade. Nedan redovisas i 
en tabell hur manga procent av de svarta pasarna som har betyget 4 eller 5. 

16 Segerberg m.fl, 1994, 1995 och 1996 
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Tabell4.8 Hur manga pasar ar val sorterade inom varje bostadsomrade 
Plockanalyse:r So:rma:rken Tullen Hest:ra 
genomfo:rda Andel som Andel som Andel som 

so:rte:ra:r val so:rte:ra:r val so:rte:ra:r val 
Ofo 0/o 0/o 

1994 88 85 82 
1995 83 80 72 
1996 93 88 86 

Sormarken uppvisar genomgaende hoga siffror av de som sorterar val och ar egentligen inte 
intressant i denna fragestallning. Resultatet i Tullen ar signifikant lagre, men anda patagligt 
bra. 
Det maste dock papekas att vecka 17, 1994, patraffades vid samma adress ett stort an tal 
felsorterade svarta pasar. Detta medforde att renheten vid detta tillfalle blev sa lag som 81%. 
F orvisso ar detta en handelse som maste betraktas som mycket ovanlig men den indikerar 
anda att aven om de fiesta i en fastighet eller uppgang sorterar mycket bra racker det med att 
nagon eller nagra sorterar fel eller inte ails for att det erhallna resultatet skall bli daligt. I 
ovrigt skall tillaggas att Tullen uppvisar en genomgaende hog renhet saval 1994 som 1995 
och 1996. 

Hestra ligger generellt sett lagre an bade Sormarken och Tullen, men en okning kan skonjas 
mellan de olika matningama. 1995 uppvisas ett betydligt samre resultat varvid anledning finns 
att i viss man fundera over det erhallna resultatet. 

Samtliga omraden uppvisar en minskning av antalet val sorterade pasar mellan 1994 och 1995 
och under 1996 en okning med 10%. Darfor finns anledning att anta att metoden med 
betygssattning ar svarhanterlig. Kanske anvander man sig av olika kriterier vid olika 
analystillfallen. Vid en granskning av vilka som medverkat i de gjorda plockanalysema visade 
det sig att det inte varit samma personer vid de olika tillfallena som utfort dem. Efter att jag 
talat med tva av de fyra som varit med och gjort plockanalyser och satt betyg pa de olika 
pasama visade det sig att man ibland tolkade innehallet i en pase nagot olika framforallt i 
intervallet mellan betyg 3 och betyg 4 stundom aven i intervallet 4 och 5. 

Finns det nagon utmattningseffekt elle:r tva:rtom? 
Med hansyn till vad som redovisats har ovan kan man med fog pasta att nagon 
utmattningseffekt inte foreligger. Tvartom, de resultat som erhallits genom plockanalyser talar 
for en allt battre sortering med en hogre grad av renhet och atervinningsgrad. (Det verkar som 
om man maste ha nagra ar pa sig for att komma in i det hela.) 

Hu:r manga hushall fo:rd:ras fo:r att fo:rsto:ra en insamling? 
Om manga hushall i ett bostadsomrade sorterar bra gor det inget om nagra fa ar daliga. Det ar 
formodligen de som slarvar i sin kallsortering som betyder mest for en lagre renhet. Det gar 
dock att komma at dem som slarvar. Detta beroende pa att det bara ar slarv och man i ovrigt 
faktiskt bryr sig om vad som slangs var. En del slarv beror pa okunnighet varvid en 
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uppfoljning av husha11 dar man pa ett eller annat satt bidrar till en lagre halt av renhet och 
atervinningsgrad ar nodvandig. 

6nskvart ar 1 00% valsorterat, det ger en renhet av 99-1 00%. 

5-10% ickeatervinnare leder till 85-95% val sorterade pasar. Med 70-85% val sorterade pasar 
erhaller man ca 10-15% icke atervinnare. 

Borassystemet klarar kravet pa 96% renhet utgaende fran de data som finns till forfogande om 
5-15% sorterar daligt (betyg 1 och 2) och om fler an 80% sorterar mycket bra, ar duktiga 
(betyg 4 och 5). Om daremot 15-30o/o slarvar eller struntar i att sortera klarar man inte kravet 
pa 96% renhet. 

Om man antar att de extra daliga pasama kommer fran samma familj eller en speciell grupp 
hushall som deltar men slarvar till skillnad fran de som deltar och ar noggranna sa skulle en 
andel av slarvande hushall pa 10-15% innebara att kompostkvaliteten blir for lag. 
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5 

Nagra fragor som var for sig eller tillsammans kan spela stor roll for en lyckad kallsortering 
och aven for vart engagemang ar: 

kostnaden nagon betydelse? 
Hur mycket ar man villig att betala for en kallsortering? 

det mojlighet till nag0n form aV beloning, t eX att Sanka ~nr•ii+T.a. ..... n 

Nedan foljer en redogorelse fran de olika forsok/etablerade systemen gallande de 
renhallningsavgifter som for narvarande galler samt kommer att inforas, darefter en j amforelse 
och en diskussion kring ovannamnda fragor. 

Denna j amforelse ar tankt att ge en overblick av vad hushallen betalar idag och kommer att 
betala i framtiden. Renhallningstaxoma ar forvisso exakt atergivna sasomjag har erhallit dem 
men man maste ha i atanke att det inte riktigt gar attjamfora ett kvarter, Tusenskonan 
Vasteras, med hela kommuner; Boras och Borlange. Insatsema och investeringama for en 
kommun overstiger vida de investeringar man behover gora for ett Ia.tal hushall sasom 
Vasteras Tusenskonan eller Goteborg Styrso/Donso. I Boras kommun har stora investeringar 
gjorts i den anlaggning som tar hand om de svarta och vita pasama detta kan i viss man 
avspegla sig i renhallningstaxoma. 

Jag har valt att redo visa villahushallen eftersom renhallningstaxoma for flerbostadshus ar 
relaterade till dess storlek och antal hushall samt vilken uppsamling och hamtningsmetod man 
valjer for det kallsorterade materialet. Boende i flerfamiljshus har ofta ingen mojlighet till 
hemkompostering. 

Storre delen av materialet har erhallits muntligt. 

5.28orUinge 
Borlange kommun har till skillnad fran de ovriga deltagande forsoksomradenalsystemen 
kommit langt i sitt mal att infora ett kretslopp. Producentansvaret fungerar fullt ut och de 
entreprenorer som arbetar at materialbolagen finns stationerade i Borlange och samarbetet har 
an sa lange varit gott. 

Villahushallen har for narvarande en grundavgift pa 1200 kr/ar (Wallstrom, 1996). Det man 
betalar for ar: 

- 350 kr/ar for miljofarligt avfall, kyl och frys samt deponirest. 
- 300 kr/ar for komposterbart material inklusive kostnad for karl, transport och behandling. 
- 550 kr/ar for brannbart avfall inklusive kostnad for karl, transport och behandling. 

Forutom detta kan ytterligare service valjas till. Renhallama kan hamta karlet vid tomgrans 
for en kostnad av 450 kr/ar, storre karl kan erhallas och man kan Ia. hamtning av avfallet oftare 
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till en hogre kostnad. Mojlighet finns ocksa att dela karl med ett annat hushall till en lagre 
kostnad. 

For flerfamiljshus ar kostnaden 120 kr/ar och hushall och 125 kr/ar och hushall for hamtning 
respektive inte hamtning av deponirest. Om man har hamtning av det skadliga avfallet spar 
man in pengar darav den lagre taxan. I ovrigt ar det svart att ge en genomsnittlig bild av 
renhallningstaxan da kostnaden varierar oerhort. I princip ar det sa att ju storre volym avfall 
man genererar desto mer f'ar man betala. Kostnaden for ett 190 L karl vid tomning var 14:e 
dag ar for komposterbart material 1276 kr/ar och for brannbart 713 kr/ar. Det brannbara ar 
billigare att behandla medan kostnaden for hamtning och transport ar densamma. 

For bade villahushall och boende i flerfamiljshus finns mojlighet att erhalla hamtning av de 
forpackningar som omfattas av producentansvaret samt returpapper till en extra kostnad. Man 
kan ocksa valja att bara erhalla hamtning var 5:e vecka till en lagre kostnad. Detta galler bade 
komposterbart och brannbart. 

Den som av nagon anledning valjer att inte kallsortera kan fa komma att betala en 
tillaggsavgift pa 7 5 kr/karl och hamtningstillfalle. 

5.3Goteborg 
Till dags dato (november 1996) finns tva gallande renhallningsavgifter (Jarlsvik, 1996) en 
lagre avgift om man hemkomposterar och en hogre om man sorterar ut det komposterbara 
materialet och later Renhallningsverket hamta det. Det finns aven mojlighet att valja ett 125 L 
karl eller 160 L karl for sitt avfall, dar det storre karlet innebar en hogre taxa. 

Under 1996 var avgiftema 1089 kr/ar for 125 L karlet och 1208 kr/ar for 160 L karlet om man 
inte komposterade sjalv samt om man hemkomposterade 728 kr/ar respektive 795 kr/ar. 
Prisema galler for hamtning varj e vecka om man inte hemkomposterar och for hamtning var 
14:e dag om man hemkomposterar. 

Fran och med den 1 januari 1997 sker en andring av ovanstaende och den som 
hemkomposterar far en renhallningsavgift pa: 
- 675 kr/ar for ett 125 L karl och 738 kr/ar for ett 160 L karl. 

Den som valjer att inte hemkompostera far betala: 
- 875 kr/ar respektive 1000 kr/ar. 

For den som i dag inte hemkomposterar innebar detta en okning av renhallningstaxan fn1n 728 
kr/ar till 875 kr/ar om man har ett 125 L karl. Med de nya prisema vill man fa sa manga som 
moj ligt att hemkompostera. 

Man bor dock observera att om avgiftema for ej hemkompostering skulle ha gallt under 1996 
skulle de nya avgiftema for 1997 innebara en sankning for ett 125 L karl med 214 kr/ar (1089-
875). 

For de som bor i Goteborg kommer prise rna for ett 125 L karl vid hamtning varj e vecka under 
1997 for ett villahushall att bli: 
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-1274 kr/ar om man inte sorterar sitt avfall. 
-1202 kr/ar om man va1jer att sortera men ej hemkomposterar. 
-984 kr/ar om man hemkomposterar. 

Ett principforslag17 har tagits fram till att debitering skall ske efter vikt. En hog fast avgift och 
liten rorlig del kan inte bli ett alternativ. 

I korthet gar det nya forslaget ut pa: 
Avgift 2 kr/kg (avlamnat/invagt) .. Dock debiteras minst 5 kg/vecka aven om lamnad mangd ar 
mindre. Det innebar 520 kr/ar som minimiavgift. 
Kg priset galler for alia abonnenter, saval smahus som flerbostadshus. 

Till detta grundpris kommer bonus eller tillaggstjanster. 
Alt I (hemkompostering). Grundutbudet ar 14-dagarshamtning. Pris 520 kr/ar. 
Alt II (sortering i tva karl). Grundutbudet ar 14-dagarshamtning. Pris 1040 kr/ar. 
Alt III ("osorterat"). Grundutbudet ar 14-dagarshamtning. Pris 1950 kr/ar. For denna grupp ar 
kg priset 3 kr. 

Forutom den nya principiella taxan kommer ett antal andra tjanster att erbjudas. 
- Tatare hamtning for alt II och III. 
- Storre karl for smahus, och hamtning inne pa tomten samt hamtning av grovsopor. 
- Lagre avgift om valjer att dela karl med ett annat hushall. 

Skillnaden blir stor om man valjer att inte sortera sitt avfall istallet for att hemkompostera. 
24 70 kr/ar mot 1040 kr/ar. 

5.5Sodertorn 
I Sodertoms samtliga kommuner kommer man att infora en sorteringsavgift fran och med den 
1 april 1997. Hushallen har blivit informerade om art om inte de goren kallsortering maste 
kommunen sortera och detta medfor okade kostnader for kommunen. Man har darfor 
foreslagit en tillaggsavgift pa 813 kr/hushall och ar. I dag (november 1996) ar 
hamtningsavgiften densamma for kallsorterare och icke kallsorterare. 

Hamtningstaxan ar i dag i Botkyrka kommun 910 kr/ar. Det man betalar for ar: 

- 383 kr/ar i grundavgift. 
- 528 kr/ar for en fristaende behallare. 

For ovanstaende galler tomning var 14:e dag. De ovriga kommunerna inom Sodertom har i 
dag liknande avgifter. 

17 En arbetsgrupp bestaende av representanter fran miljo- och halsoskyddskontoret och namndkontoret har 
tillsammans tagit fram ett principforslag till att debitera efter vikt. Man konstaterade att huvudsyftet med 
vagning och debitering efter vikt ar att styra till mindre avfall. 
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Med tanke pa att grundtaxan och avgiften for fristaende sackhallaren i dag ar 910 kr/ar 
kommer den foreslagna sorteringsavgiften att nastan fordubbla renhallningsavgiften; 
sammanlagt 1723 kr/ar. 

Alla flerbostadshus har annu inte infort en langre gaende kallsortering men de har 1997 pa sig 
att gora detta. Om kallsortering inte har inforts till den 1/1 1998 kommer man att taut en 
tillaggsavgift pa 513 kr!hushall och ar. 

I Uppsala kommun har boende i villor mojlighet att !a sitt avfall hamtat varje vecka eller 
varannan vecka (var 14:e dag). 

Hushallen har ocksa mojlighet att valja pa att kasta sitt avfall i ett 190 L karl eller en 160 L 
sack. Normaltaxan ar i dag vid hamtning varje vecka (Engstrom, 1996): 

- 1090 kr/ar for ett 190 1 karl. 
- 1135 kr/ar for en 160 L sack. 

Om man kallsorterar, men ej hemkomposterar blir renhallningstaxoma vid hamtning varannan 
vecka av brannbart respektive komposterbart avfall: 

- 925 kr/ar for ett 190 1 karl. 
- 940 kr/ar for en 160 L sack. 

Mojlighet firms aven att hemkompostera och fa det brannbara avfallet hamtat varannan vecka 
avgiften for detta ar: 

- 496 kr/ar for ett 190 1 karl. 
- 470 kr/ar for en 160 L sack. 

Att fa det komposterbara avfallet hamtat varannan vecka kostar for ett 190 L karl: 

- 496 kr/ar. 

5.7Vasteras 
Da producentansvaret tradde i kraft innebar detta for de boende i BrfTusenskonan att 
Renhallningsverket inte langre har hand om bortforslingen av forpackningar av plast, papper 
eller metall. Som ett resultat av detta sanktes renhallningsavgiften. 

De renhallningsavgifter som de boende far betala i dag ar (Persson, 1996): 

For 4 stycken 600 L sop karl 
For ett 370 L karl avsett for kartong fdrpackningar 
For ett 370 L karl avsett for metall forpackningar 
Summa 
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Den faktiska kostnaden ar 6289 kr/ar eftersom karlen for kartong- och metallforpackningar ar 
en extra service for hushallen eftersom de pa vilken atervinningsstation som heist kan kasta 
forpackningarna gratis. Per hushall blir detta 110 kr/ar (7669 kr/70 hushall). 

En j amforelse med ett liknande kvarter dar man inte har kallsortering ger: 

K varteret Lovsangaren 27253 kr/ar 

Kostnaden ar nastan fyra ganger sa stor gentemot Tusenskonan. En utokad kallsortering lonar 
sig alltsa i Vasteras. 

Vasteras kommun kommer att infora hamtning i tre kategorier fran och med den 1 januari 
1997. Detta skall vara infort for samtliga hushall fran 1999 med foljande renhallningsavgifter 
for ett villa hushall: 

- 3130 kr/ar om man inte sorterar sitt avfall. 
- 1790 kr/ar om man valjer att sortera men ej hemkomposterar. 

1215 kr/ar om man hemkomposterar. 

Skillnaden kommer aven har att bli betydlig for den som valjer att inte kallsortera och den 
som valj er att hemkompostera. 

5.8Diskussion 

Tabell 5.1 Renhallningsavgifter for sorterande hushall 1996-1997 (inklusive moms) 
Flerbostadshus Villa Villa hemkomp Normal taxa 
per hushall sorterare Villa 

Kr/ar Kr/ar Kr/ar Kr/ar 
Borlange 18 100 1200 900 1200 + 3900 
Goteborg 19 875 675 984 + tillagg n.v. 
Sollentuna * 520 1560 1040 2470 
Sodertom 20 910 910 910+813 n.v. 
Uppsala 438 925 496 1 090+tillagg 
V" o 21 110 1790 1215 3130 as teras 

Avgiftema for sorterare boende i villa galler for hamtning var 14:e dag. De 
renhallningsavgifter som har angivits for flerbostadshus kan jamforas men da investeringar 

18 Den som inte sorterar f'ar betala ett tillagg pa 75 kr per karl och hamtningstilWille. For tva karl med tOmning 
26 ganger/ar blir det ett tillagg pa 2*75*26 = 3900 kr/ar. Dessa avgifter galler for 1996. 
19 Dessa avgifter skall galla fran 1/1 1997. Fran 1997 kommer de som valjer att inte sortera ta betala en 
tillaggsavgift som i dag (november 1996) inte ar bestamd. 
20 I dag ar det framforallt villor som kallsorterar. Fran och med 11 97 infors en tillaggsavgift pa 813 kr/hushall 
och ar fOr de hushall som inte kallsorterar. 
21 Da Tusenskonan ar ett kvarter med 70 hushall gar det inte att gora en jamforelse med enstaka villor, varfor 
denna siffra tar tas med en nypa salt. De siffror som redo visas galler for boeende i villor fran 1997-01-01. 
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och antal hushall, hamtningsfrekvens mm skiljer sig vasentligt at mellan de olika omradena 
bor de erhallna siffroma tas med en nypa salt. 

Fragan, om kostnaden har nagon betydelse for en kallsortering ar svar att besvara. Generellt 
kan man saga att de fiesta ar villiga att betala lite mer for en utokad kallsortering om man 
kanner att man gor nagot nyttigt samt om "alla" andra ocksa deltar. Se aven kapitel4.4, varfor 
sorterar inte Andersson. 

Mojligheten att sanka de renhallningsavgifter som galler i dag ar inte stora. I samband med att 
en langre gaende kallsortering infors maste investeringar i form av karl eller behallare for de 
olika fraktionema, atervinningsplatser i anslutning till fierfamiljshus och villaomraden goras. 
Informationskampanjer i form av TV- och radio reklam, fiygblad, informationsmoten och 
informationsbroschyrer innebar ocksa stora ekonomiska investeringar i inledningsskedet. 

For de forsok/etablerade system jag har valt att titta pa finns stora skillnader. Borlange och 
Boras har i dag fullt utvecklade system for omhandertagandet av det komposterbara materialet 
och de fiesta ar inforstadda med vad en kallsortering innebar. De ekonomiska investeringar 
man har varit tvungen att gora har for Boras inneburit att en viss avspegling kan skonjas i 
renhallningsavgiften. 

For boende pa Styrso/Donso kommer en liten sankning av renhallningsavgiften att ske under 
1997. For de bada oama kommer en lagre renhallningstaxa att galla an for Goteborgsomradet i 
ovrigt. 

Trots att man inte kommer att erhalla nagon sankning av renhallningsavgiften vid inforande 
av en langre gaende kallsortering lonar det sig anda att kallsortera. Detta belyses framforallt 
genom att se pa Borlange dar man kan ra betala en tillaggsavgift pa upp till3900 kr/ar om 
man inte kallsorterar. Aven om man ser pa de ovriga forsoken/etablerade systemen ar det 
dyrare (kommer att bli dyrare) om man inte kallsorterar. For ett villahushall i Sollentuna som 
valjer att hemkompostera i stallet for att kasta allt sitt avfall i samma karl blir skillnaden 1430 
kr/ar (24 70-1040 kr/ar). En vasentlig minskning, och ett bra argument till varfor man skall 
kallsortera. 

For boende i nagon av Sodertoms kommuner ar skillnaden nastan det dubbla, 910 kr/ar om 
man kallsorterar och 1723 kr/ar om man av m'lgon anledning valjer att inte kallsortera. 

Goteborg och Uppsala uppvisar liknande siffror om an inte lika stora. 

Ar det mojligt till nagon form av beloning? En beloning for den som sorterar "duktigt" och 
ratt vore ju en bra ide. AB Borlange Energi, AB Stora Tunabyggen och Borlange kommun ger 
ut en tidning "Bo i Borlange" dar man informerar om nya projekt och vad som ar pa gang 
inom kommunen samt hur kallsorteringen fungerar. I denna tidning brukar manta upp och 
framhava de omraden som sorterar bra respektive daligt. Om nagon under en lang tid sorterat 
bra lyfts denne fram och hushallet erhaller en blomma och ett omnamnande i tidningen. Detta 
kan sagas vara en form av beloning. Ingen vill ju komma med i tidningen for att han, hon eller 
de har gjort en dalig insats. Aven inom Uppsala kommun, kan man i fall man uppvisar ett bra 
resultat erhalla ett diplom. 

73 



Pa Styrso/Donso firms moj lighet att ta del av den kompost som det sorterade organiska 
materialet ger upphov till. Detta kan de boende gora gratis. Tillgang till det komposterbara 
materialet ar nagot som man skulle kunna utvidga. Som det ar i dag f'ar hushallen ofta betala 
for den fardiga komposten efter det att de har gjort en sortering. 

En annan form av beloning, ar att de som kallsorterar generellt satt har en lagre 
renhallningstaxa an de som valjer att inte kallsortera eller som annu inte har integrerats i det 
nya systemet. For samtliga av de studerade omradena galler att renhallningstaxan kommer att 
bli hogre (eller betydligt hogre) an den ar i dag om man valjer att sta utanfor en utokad 
kallsortering. 

Att infora nagon generell beloning .blir annars svart da malet for manga av Sveriges 
kommuner ar att infora kallsortering for samtliga hushall. Det blir ju svart att ge nagon form 
av beloning om alla armed och kallsorterar. Det man kan gora ar att som Borlange och 
Uppsala lyfta fram de omraden eller enstaka hushall som uppvisar ett bra resultat, saval i 
deltagande som atervinningsgraden och renheten i det komposterbara materialet. Efter att 
producentansvaret har inforts bor man aven undersoka om malen uppnas angaende 
atervinningsgraden av forpackningar. 

Det man till slut kan saga efter att ba undersokt de omraden som bar deltagit i den bar 
studien ar att, egentligen ingenting talar for en differentierad taxa. Darfor finns ingen 
anledning att underfinansiera de renballningsavgifter en utokad 
kallsorteringsverksambet innebar. Detta ar viktigt ocb man bor ba detta i atanke da 
man skall starta upp en kallsortering i en kommun. 
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Kallsortering 
"Kallsortering innebar sarforh:Ulandet av olika former av restprodukter vid kallan for att 
mojliggora separat insamling som altemativ till att blanda allt till avfall. Kallsortering ar 
darmed ingen behandlingsmetod for avfall, utan en metod att styra o lika restprodukter till ratt 
hantering. Kallsortering genomfors dels for atervinning, dels i avsikt att minska avfallets 
farlighet. Pappersinsamling, glasatervinning samt separat insamling av batterier och 
miljofarligt avfall ar exempel pa fungerande kallsortering i hemmen. Atervinning av wellpapp 
och skrot ar exempel pa genomford kallsortering pa arbetsplatser .... " 

Ateranvandning 
Ateranvandning ar att pa nytt anvanda en forbrukad vara eller forpackning for det 
ursprungliga eller ett likartat andamal. Ett bra exempel pa ateranvandning ar returglasen for ol 
och laskedrycker som efter anvandning aterfors till bryggeriema for att diskas och sedan fyllas 
pa nytt. Ett annat exempel ar olika hjalporganisationers insamling av avlagda klader och 
glasogon samt fungerande verktyg och maskiner, som sedan skanks till behovande i nagot u
land eller i ett katastrof drab bat omrade. (NE) Bd 19,20. 

Atervinning 
Atervinning ar att aterfora begagnat material till tillverkningsprocesser. Jfr >ateranvanding 
som innebar att en vara anvands pa nytt. Atervinning har funnits i alla tider da det ratt brist pa 
jungfruligt material eller da utvinningen av jungfruligt material varit dyrare an atervinning av 
redan anvant material. Salunda har begagnade metallforemal atervunnits i nya smaltor i alla 
tider, finpapper har under manga hundra ar baserats pa atervinning av linnetrasor och 
glastillverkningen bygger an idag pa att en viss atervinning garanterar forglasningsprocessen i 
den smalta mangden. 

Atervinningen ar i manga industriella processer en naturlig del av hushallningen med 
resursema. Sadan atervinning bygger dels pa att restmaterialet inte ar fororenat, dels ar tydligt 
specificerat till kvalitet. Detar salunda relativt enkelt att aterfora pappersspill pa ett 
pappersbruk till >pappersmaskinen via en upplosare och en fortjockare. Detar likasa enkelt 
att ta tillvara plastspill vid en extruder och aterfora detta spill via en kvam och en pelletterare. 
Andra industriella atervinningsprocesser ar mer komplicerade, t.ex. aterforandet av >svartlutar 
i massafabrikema. Dar branns svartluten till gronlut tillsammans med det frigjorda ligninet i 
stora sodapannor. Gronluten foradlas vidare till vitlut i en mer komplicerad kemisk 
industriprocess. Denna teknik har fort med sig att forbrukningen av kemikalier minskat vid de 
kemiska massafabrikema. Dessutom har de fororenande utslappen till vatten minskat 
vasentligt fran dessa fabriker. 

Atervinning av losningsmedel kan ske via omraffinering av fororenade, "forbrukade", 
losningsmedel fran t.ex. malerier eller lackeringsverkstader. Raffineringen ar en slags 
destilleringsprocess som i stort sett ar densamma som den som anvands vid framstallning av 
jungfruligt losningsmedel vid raoljeraffinaderiema. 

Atervinning har under 1990-talet aven blivit en alit viktigare del av 
konsumtionssarnhallets resthantering. Redan i mitten av 1970-talet menade regeringen i en 
proposition till riksdagen (prop.1975:32) att "avfallet skall betraktas som en resurs" och att 
atervinningen skulle framsta som en ledstjama for den samhallets avfallshantering. Med tiden 
forstod man att detta var en felsyn, avfallet ar alltid en belastning. Daremot kan olika 
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>restprodukter utgora en resurs under fdrutsartning art de inte blandas till avfall utan 
kallsorteras och hanteras separat. I en bilaga till statsverkspropositionen 1991, prop 
1990/91:91 skrev davarande miljoministem Birgirta Dahl art inget avfall skulle Hi deponeras 
eller fdrbrannas osorterat i framtiden. Papper och glas skulle atervinnas och pa sikt skulle 
aven det komposterbara materialet aterfdras i ert odlingskretslopp. Den kanske viktigaste 
reformen i renhallningslagen som foljde av art riksdagen antog propositionen var art 
kommunema gavs ert planeringsansvar for avfallshanteringen - aven for de i kommunen 
lokaliserade foretagens avfallshantering. I och med derta kom kommunema art ges 
huvudansvaret for art alla lever upp till de nationella mal en "art minska avfallets mangd och 
farlighet". I derta arbetet med art minska avfallets mangd ar atervinningen en nyckelprocess. I 
propositionen 1990/91 :91 etablerades kretsloppsbegreppet i svensk politik och foljdriktigt 
kom nasta forslag till forandring av renhallningslagen art kallas "Kretsloppspropositionen" 
(prop. 1992/93: 180) 

Atervinning forutsarter vanligtvis >kallsortering, som innebar art atervinningsbart 
material aldrig blandas med andra material t.ex. avfall. Under 1980-talet kom atervinning av 
tidningspapper och glas art bli en naturlig del av den kommunala avfallshanteringen och i takt 
med art avfallsmedvetande och atervinningsintresset okade bland befolkningen kom aven 
hemkomposteringen att bli ett realistiskt altemativ for manga egnahemsagare med tradgard. 

Pa sina hall, t.ex. i Boras experimenterade man redan i slutet av 1980-talet med storskalig 
atervinning av komposterbart material baserad pa insamling av kallsorterat komposterbart 
material fran hushallen. Perioden 1991 - 1995 har Boras kommun byggt upp ert system for 
insamling av komposterbart material i svarta plastpasar som slangs tillsammans med de vita 
soppasama i sopnedkast eller soptunna. De svarta och vita pasama hamtas tillsammans med 
konventionella renhallningsfordon och transporteras till en optisk sorteringsanlaggning som 
skiljer de svarta pasama fran vita pasar. De svarta pasarna fors till en anlaggning som river 
upp dem och tommer dem pa sitt innehall, vilket fors till en rotningsanHiggning och darifran 
till en efterkompostering. Den fardiga komposten saljs sedan uppblandad med bl. sand som 
matjord. Under varen 1995 kunde Boras kommun ta i drift en fullskaleanlaggning for optisk 
sortering, rotning och kompostering. Denna anlaggning utnyrtjas aven av Bollebyggds och 
Marks kommuner. De vita pasar som franskiljs innehaller mest brannbart material och 
transporteras darfor till Goteborg for forbranning vid Savenas avfallsvarmeverk. 

Med en val fungerande pappers- och glasatervinning har Boras kommun genom systemet 
med svarta och vita pasar lyckats mer an hal vera sin avfallsmangd. Skall man aven ta hansyn 
till nyttiggorandet av de vita pasama som energikalla i Goteborg ar avfallsmangden reducerad 
till 15 a 20% av de restprodukter som faller i hushallen. 

Nar "Kretsloppspropositionen" antogs av riksdagen 1993 kom begreppet "Producentansvar" 
art sta i fokus. Man lagstadgade nu den redan 197 5 introducerade iden om art producenterna 
skall vara skyldiga art ta hand om det avfall som uppkommer som en foljd av art deras varor 
blir forbrukade. Producentansvaret enligt renhallningslagen innebar art regeringen kan 
foreskriva art en viss produkt eller grupp av produkter skall omfartas av producentansvar. 
Producentema (och importorer) blir da saval fysiskt som ekonomiskt ansvariga for art deras 
uttjanta produkter samlas in och tas om hand pa ett miljovanligt satt. Normalt innebar derta att 
producentema (och importorema) sluter sig samman i ett "materialbolag" som tar pa sig 
producentansvaret genom att organisera insamling och marknadsforing av det insamlade 
materialet, som langt ifran alltid kan atervinnas i likartade produkter som de ursprungliga. 
Regeringen har 1995 foreskrivit producentansvar for tidningspapper, wellpapp och kartong 
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(inklusive dryckeskartong), glas, konservburkar av metall, plastforpackningar samt bildack 
och batterier. 

Producentansvaret bygger helt pa att konsumenten ar beredd pa att >kallsortera och 
transportera de olika produktema till uppsamlingsplatsen. Detar darfor av stor vikt att sa 
manga material som mojligt samlas upp pa samma stalle och att dessa stallen ligger inom 
rimligt avstand fran bostaden. For papper, glas och liknande ar detta avstand normalt kort
kanske mindre an 100 meter bland flerbostadshus. For bildack kan det emellertid vara mycket 
langt: forsaljningsstallet for nya dack tar lampligen tillvara de gamla i och med att man koper 
nya. 

Konsumenten betalar for producentansvarets genomforande genom priset pa varan. 
Konstruktionen med materialbolag har emellertid fort med sig att kostnaden inte slar igenom 
pa varu- eller forpackningspriset. Darvid far producentansvaret inte den ekonomiskt styrande 
effekt pa konsumentledet som var avsett. Tidigare, nar kommunema hade insamlingsansvaret 
for det som skulle atervinnas, betalade konsumentema for atervinningen over 
renhallningstaxan. 

Den pa mycket lang sikt, och ur ett perspektiv av ett framtida barkraftigt 
samhalle, viktigaste atervinningen ar vaxtnaringsamnenas kretslopp. Fosfor- kalium- och 
kvaveforeningar i urin och fekalier maste aterforas till jordbruket. Detta sker idag genom 
anvandning av >avloppsslam som godselmedel pa akermark, med den nackdelen att slammet 
ofta aven bar med sig fororeningar. Detta forsoker man nu losa genom att samla in urin och 
latrin separat for senare spridning pa marken. (NE) 
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