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1. Inledning 

1.1 Allmänt 

Frågan om hur vi hanterar vårt avfall blir allt viktigare i takt med att avfallsmängderna ökar. Ökande 

välstånd runtom i världen har lett till ökad konsumtion, vilket i sin tur gjort att avfallsfrågor hamnat högre 

upp på dagordningen. Avfall är idag en angelägen fråga att hantera på global, nationell såväl som lokal 

nivå. Sjöbo kommun har höga ambitioner för den kommunala avfallshanteringen. Som en av de första 

kommunerna i landet införde Sjöbo kommun år 2010 möjligheten till fastighetsnära insamling (FNI). I 

Sjöbo innebär FNI att hushållen får möjlighet att källsortera sitt hushållsavfall i fyrfackskärl med tio 

fraktioner i direkt anslutning till den egna fastigheten, istället för att transportera avfallet till en 

återvinningscentral.  

Införandet av fyrfackskärl ligger i linje med både EU:s avfallsdirektiv och Sveriges nationella avfallsplan, 

som slår fast att förenklandet av källsortering är en viktig åtgärd för att öka materialåtervinningen. 

Statistiken är också tydlig vad gäller sorteringsgraden i Sjöbo kommun: efter införandet av fyrfackskärl 

gick de insamlade mängderna kraftigt upp i samtliga fraktioner förutom tidningar och returpapper, vilket 

har sin förklaring i en minskande trend. Det visar att systemet med fyrfackskärl fungerar väl och innebär 

att Sjöbo kommun har tagit ett stort steg mot ökad hållbarhet. 

Fyrfackskärlen har haft samma indelning ända sedan införseln 2010. Inför en ny upphandling av 

renhållningsentreprenör är det befogat att utvärdera de befintliga fyrfackskärlen. Då kan man se om det 

finns potential till förbättringar. Den här rapporten undersöker framtida behov utifrån trender kring 

konsumtion, förpackningar och avfall men också hushållens inställning och åsikt om dagens fyrfackskärl. 

Utifrån detta dras slutsatser om vilka förändringar som är viktiga, – och möjliga, att genomföra inför 

framtida avfallssystem, för att stärka arbetet mot att nå ett resurseffektivt och hållbart samhälle. 

1.2 Studiens utgångspunkter – syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom undersökning av avfallstrender och hushållens behov presentera 

rekommendationer för hur Sjöbo kommun kan utveckla sitt system med fastighetsnära insamling via 

fyrfackskärl. Rekommendationerna grundar sig på att Sjöbo kommun får möjlighet att lämna allt avfall på 

en och samma omlastningscentral.  

Genom att studera den omvärld som på sikt påverkar vårt avfall samt de specifika behov som hushållen i 

Sjöbo kommun upplever idag, ges en samlad bild av vilka framtida utmaningar och möjligheter som 

kommunen står inför gällande avfallshanteringen. Övergripande frågeställningar: 

 Vilka avfallstrender är möjliga att förutse och hur kan de förväntas påverka behoven av 

fraktionernas antal, storlek och placering i kommunens fyrfackskärl? 

 Vilka behov upplever de hushåll som redan idag är anslutna till systemet med fyrfackskärl?  

För att ytterligare ge underlag till frågan om fyrfackskärlens utveckling undersöks även andra kommuners 

system utifrån frågeställningen: 

 Hur har systemet med fyrfackskärl organiserats i andra kommuner och vilka lärdomar kan vi dra 

från dem? 

Studien syftar således till att koppla samman avfallshanteringens övergripande mekanismer med de 

specifika behov som finns i Sjöbo kommun för att ge konkreta förslag på fyrfackskärlens utformning. 
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1.3 Studiens avgränsning  

För att begränsa studien till vad som varit relevant i relation till syftet samt rimligt att genomföra under 

angiven tid, har några avgränsningar gjorts. Studien behandlar enbart hushållsavfall, det vill säga det avfall 

som hushållen producerar, och då främst förpackningar och returpapper. 

Studien berör endast hushåll med fyrfacksabonnemang inom Sjöbo kommun.  

Av naturliga skäl fokuserar studien på primärförpackningar då detta är de förpackningar som berör 

hushållsavfallet. 

1.4 Begrepp och definitioner 

 
Avfall Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är 

skyldig att göra sig av med.  

Hushållsavfall  Avfall som kommer från hushållet.  

Primärförpackning Förpackning som är avsedd för förvaring av en enhet eller i direkt kontakt 

med produkten som säljs till slutanvändaren eller konsumenten. 

Sekundärförpackning Innehåller produkten i primärförpackning. Finns för att underlätta 

transport.  

Fraktion Separat del av avfall (materialslag eller kvalitet) som inte har blandats med 

annat material eller som har utsorterats ur en blandning.  

FNI Fastighetsnära insamling, insamling av hushållsavfall i direkt anslutning till sitt 

hushåll. Kan vara flerfackskärl, optisk sortering m.m.   

FTI Förpackning och tidningsinsamlingen AB, producentorganisation som driver 

största delen av insamling och återvinning av förpackningsmaterial och 

tidningar. Äger återvinningsstationerna. 

EFTA Europeiska frihandelssammanslutningen, står för fri handel av industriprodukter 

emellan länderna Sverige, Norge, Danmark, Portugal, Schweiz, 

Storbritannien och Österrike.  

PPP Polluter Pays Principle/förorenarens ansvar, den som tillför en produkt ska ta 

ansvar för hela kedjan från produktion till retur. 

SMED Svenska Miljöemissonsdata, en samling företag som jobbar tillsammans för att 

ta fram statistik för Sveriges miljöarbete.  
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2. Bakgrund 

2.1 Gällande regelverk 

2.1.1 Förpackningsdirektivet 

Som en respons på växande kvantiteter förpackningsavfall togs Förpackningsdirektivet (94/62/EC) fram i 

EU1. I förpackningsdirektivet finns en allmän definition på vad som ska klassas som förpackningar. 

Förpackningsdirektivet skulle också ge en ökad betoning på förpackningars miljöpåverkan. 

Förpackningsåtervinningen i EU regleras av förpackningsdirektivet som innehåller återvinningsmål för alla 

länder inom EU och EFTA2. 

2.1.2 Avfallsförordningen 

2011 införde Sverige EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG i svensk lagstiftning vilket medförde ett nytt 

kapitel i lagboken samt en ny avfallsförordning (2011:927). Avfallsdefinitionen förblev oförändrad men ett 

förtydligande av avfallsbegreppet gjordes (se under begrepp och definitioner). I avfallsförordningen spelar 

EU:s avfallshierarki, avfallstrappan en stor roll. Den innehåller också regler för hur medlemsländerna ska 

ta fram nationella program för att förebygga avfall3.  

2.1.3 EU:s avfallshierarki 

 

Figur 1: EU:s avfallstrappa4. 

Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Den är en pelare 

för många kommuners avfallshantering. Avfallstrappan visar den ordning som avfall önskvärt ska hanteras 

på, uppdelat i fem steg5. 

1. Förebyggande – Medveten konsumtion ger minskat avfall. 

2. Återanvändning – Istället för att produkter slängs kan de repareras eller byta ägare. 

3. Materialåtervinning – Förpackningar och material kan materialåtervinnas till nya produkter. 

4. Energiåtervinning – Brännbart avfall kan via förbränning återvinnas till värme och el. 

5. Deponering – Det som inte kan återvinnas eller återanvändas läggs på tipp. 

När man använder fyrfackskärl ser man till att material- och energiåtervinningen sker på ett hållbart och 

effektivt sätt. 

                                                      
1 Europeiska gemenskapernas officiella tidning, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG. 1994-12-31 
2 Ibid 
3 Svensk författningssamling, Avfallsförordning, SFS 2011:927 
4 Sysav, Avfallshierarkin för elever, 2016-02-14 
5 Naturskyddsföreningen, Faktablad: Avfallstrappan, 2015-12-02 
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2.2 Producentansvar 

Sedan 1994 regleras producenternas ansvar för förpackningarnas återvinning i Miljöbalken6. 

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. 

Producentansvar finns lagstiftat för åtta produktgrupper idag:  

 Batterier 

 Bilar 

 Däck 

 Elutrustning 

 Förpackningar 

 Returpapper 

 Läkemedel 

 Radioaktiva produkter 

Ursprunget till lagen är principen om PPP. Syftet är, förutom insamlingen, även att skapa incitament för 

producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller 

miljöfarliga ämnen7. Rent konkret lever producenterna upp till lagstiftningen genom att bekosta insamling 

och återvinning av de produkter de tillfört marknaden, via de materialbolag som bildats för vart och ett av 

de materialslag som berörs.  

Producentansvaret innebär dock inte att producenten bär hela kostnaden för insamling och retur. Sedan 

1991 måste alla kommuner ta fram en avfallsplan för arbetet med att hantera och minska avfallet i 

kommunen. Till följd av detta tar många kommuner idag ett allt större ansvar för insamlingen av 

hushållens avfall, både från flerbostadshus och villor8. 

2.3 Miljömålet: God bebyggd miljö 

För att skapa riktlinjer för hur Sveriges miljöarbete ska genomföras beslutade riksdagen att 

starta ett miljömålssystem som är uppdelat i ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 

etappmål. Förhoppningen är att generationsmålet och 15 av miljökvalitetsmålen ska vara 

uppnådda till 2020. Hushållsavfallshanteringen går in under miljökvalitetsmålet ”God Bebyggd 

Miljö”, riksdagens definition på miljömålet lyder9: 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 

sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

Det finns tio preciseringar av miljömålet God bebyggd miljö där hållbar avfallshantering berör 

avfallshanteringen. Preciseringen går ut på att man ska sträva efter en avfallshantering som är effektiv för 

samhället och som är enkel att använda för konsumenterna. Avfall ska till största grad förebyggas men då 

avfall uppkommer ska dess resurser tas tillvara i största möjliga utsträckning (se figur 1). Avfallets 

påverkan på miljö och hälsa ska minimeras. Trots att miljöpåverkan har en positiv riktning kommer man 

                                                      
6 Naturvårdsverket, Kapitel 15 – avfall och producentansvar, 2016-08-16 
7 Avfall Sverige, Vem betalar det svenska producentansvaret?, Rapport 2006:09  
8 Naturvårdsverket, Regler om kommunal avfallsplanering, 2016-06-21 
9 Miljödepartementet, Framtidens miljö – allas vårt ansvar, SOU 200:52 
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inte kunna nå miljömålet God bebyggd miljö till år 2020 med befintliga och beslutande styrmedel och 

åtgärder10.  

 

Figur 2: Diagram på hushållsavfallet och hur det har behandlas i Skåne län 1994-201511. 

Figur 2 visar att åtgärden i avfallsleden, dvs. en förändring i hur vi behandlar hushållsavfallet, inte har 

påverkat mängden hushållsavfall. Ökningen av hushållsavfallet kommer att fortsätta om konsumtionen 

inte förändras. Nästintill all deponering har upphört de senaste åren vilket är en fördjupning i miljömålet. 

Både förbränning och biologisk återvinning har ökat, där förbränning fortfarande är större än den 

biologiska återvinningen12. 

Det finns ett etappmål inom miljömålen som man också kan koppla till avfall; Ökad resurshållning i 

livsmedelskedjan. Den står för att resurshållningen i livsmedelskedjan ska öka genom att minst 50 % av 

matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att 

växtnäringen tas tillvara till år 2018 och ytterligare 40 % behandlas så att även energi tas till vara senast 

2018. Detta kan kommunerna hjälpa till med genom att införa sortering av matavfall. 2015 bedrev 175 

kommuner en sådan verksamhet och två tredjedelar av hushållen var anslutna. Om man ser på den data 

som finns och antar att utsorteringen av matavfall fortgår i samma takt som det har gjort mellan 2009-

2013 kommer inte etappmålet att uppnås till 2018. Den delen av matavfall som rötas idag måste nästan 

fördubblas till år 201813. 

2.4 Fyrfackskärl och tillbehör från PWS och iTunnan 

Rekommendationerna som ges i denna rapport baseras på vilka produkter som finns att tillgå hos PWS 

AB och iTunnan. Det är PWS AB som tillverkat de fyrfackskärl som finns i kommunen idag. Produkterna 

                                                      
10 Ibid 
11 Miljömål.se, God bebyggd miljö/ Hushållsavfall, 2015-12-16 
12 Miljömål.se, Alla indikationer 
13 Naturvårdsverket, Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål, rapport 6661 
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som redovisas här ger en bild av vad som finns på marknaden och vilka möjligheter det ger. Det finns 

inget som hindrar att Sjöbo kommun använder sig av likvärdiga produkter från andra tillverkare.  

PWS sortiment av insatser består av kärl som rymmer 30 liter, 45 liter, 60 liter eller 80 liter. Fyrfackskärlet 

delas av med en mellanvägg som kan monteras för en indelning på 50/50 eller 40/60. Indelningen på 

50/50 är kompatibel med insatser för 30, 45 eller 60 liter. För indelningen på 40/60 krävs 30-literskärl på 

40-sidan och på 60-sidan fungerar samtliga insatsstorlekar14.  

 

 

 

 

 

     PWS kärl för 30, 45 och 60 liter.  

Mellanväggens placering har också betydelse för locket, som är anpassat efter 50/50 eller 40/60 för att 

sluta tätt. Det innebär att förändrad mellanvägg även kräver nytt lock.  

 

Figur 3: Visar de olika möjligheterna mellanväggen kan vara placerad och vilka insatser man kan använda sig av. 

Utöver kärl och insatser tillhandahåller PWS den batteribox som Sjöbo kommun har idag, vilken är en box 

med volymen 6,5 liter. Den finns för ett eller två fack, då med olika lock.  

PWS och iTunnan tillhandahåller även ett redskap för att underlätta komprimering av mjukplast. Hos 

PWS kallas denna för Minimizer och hos iTunnan kallas den Plastis. iTunnan har även fluglock, vilket är 

täta lock speciellt anpassade till matavfallsbehållaren15.  

 

 

 

 

    Minimizer från PWS och Plastis från iTunnan                               Box för ljuskällor och batterier alternativt elektronik  
     

 

                                                      
14 PWS, Quattro Select kärl 
15 iTunnan, Produkter och lösningar 
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2.5 Sjöbo kommuns avfallshantering 

2.5.1 Historik 

1 juni 2010 började det nya avfallssystemet, fyrfackskärl, att användas i Sjöbo kommun. Detta innebar att 

det blev obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall. Det gav också möjlighet att sortera övrigt hushållsavfall i 

direkt anslutning till sin bostad eller verksamhet. 

I januari 2012 upphörde det kommunala ansvaret för insamling av batterier. Detta medförde att Ohlssons 

tömning av batteriholkarna inte längre bekostades av kommunen. Det gick fortfarande att lämna sina 

batterier där men det var inte längre kommunen som ansvarade för att de skulle tömmas.  

Under 2014 lades en enkät ut på Sjöbo kommuns hemsida för att se om det fanns intresse för att lägga till 

en tilläggsbox till fyrfackskärlen. Samtidigt passade man på att undersöka om det fanns behov av att byta 

lock. Båda dessa frågor fick positiva svar vilket resulterade i att en tilläggsbox för batterier och ljuskällor 

infördes. Boxen, där man kan förvara batterier och glödlampor, hängs ut på kärlen vid tömningsbehov. 

Även locken byttes ut mot en tätare variant.  

Under sommaren 2015 och 2016 har några utvalda fyrfacksinnehavare testat fluglock från iTunnan. Dessa 

ska sitta på matavfallsfacket och är ett extralock som ska förhindra flugor och fluglarver i kärlet. Om detta 

blir en bra lösning på flug- och larvproblemet återstår att se. 

2.5.2 Dagens fyrfacksystem 

I Sjöbo kommun går det idag att välja mellan olika abonnemang när det kommer till hushållsavfall. 

Renhållningsentreprenör juni 2010-maj 2019 är Ohlssons AB.  

Fyrfacksabonnemanget består av två fyrfackskärl på 370 liter vardera och ger möjlighet att sortera ut 

restavfall, matavfall, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar/returpapper, 

pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas samt glödlampor och batterier. Det finns också möjlighet till 

ett plusabonnemang där ett kärl på 190 liter för restavfall tillkommer. För två närboende 

fastighetsinnehavare går det även att dela på ett fyrfacksabonnemang.  

I dagsläget finns det drygt 6 600 hushåll i Sjöbo kommun med fyrfacksabonnemanget.  
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3. Metod 

Figur 4 visar studiens upplägg.  

3.1 Omvärldsanalys 

För att undersöka utvecklingen av de olika faktorer som påverkar hushållens avfall utfördes en 

omvärldsanalys avseende på förpackningstrender. Omvärldsanalysen består dels av en litteraturstudie där 

sammanställning och tolkning av befintliga undersökningar har gjorts och dels av en sammanställning av 

hur andra kommuners system med fyrfackskärl ser ut.  

3.1.1 Litteraturstudie 

Omvärldsanalysen genomfördes främst som en litteraturstudie. 

Litteraturen som använts är i första hand artiklar och utredningar som finns tillgängliga via internet. 

Omvärldsbevakning är en färskvara och konsumtionstrender förändras snabbt, vilket innebär att de 

senaste studier, rapporter och artiklar som producerats i ämnet endast finns att tillgå via internet. I den 

mån det varit möjligt har primärkällor använts, men studien innehåller även en del sekundärkällor då 

artiklar ofta hänvisar till studier som säljs via utländska forskningsinstitut och liknande. Då källorna 

sammantaget visar på trender som pekar åt samma håll bedöms ändå tillförlitligheten som god.  

3.1.2 Övrig faktainsamling 

Viss kompletterande faktainsamling, utöver litteraturstudien, har gjorts på annat sätt. Vid ett tillfälle har 

fakta varit svår att tillgå och tolka och då har en expert tillfrågats. Detta gäller hanteringen av bioplast, där 

en expert från Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) tillfrågades via mail. 

För att komplettera bilden som getts utifrån litteraturstudien har även observationer i butik gjorts.  

Som komplement till den fakta som gått att få via internet angående andra kommuners system med 

fyrfackskärl, har kommunerna även kontaktats via telefon. Detta har gett bakgrundsinformation om 

eventuella försöksverksamheter och upplevda för- och nackdelar med de valda systemen. Intervjuerna har 

skett via telefon under juli och augusti 2016.  
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3.2 Enkätundersökning 

3.2.1 Enkätens utformning 

Avfall Sverige släppte 2014 en guide för införandet av system för FNI av förpackningar och returpapper16. 

I kapitlet om uppföljning har de fem komponenter som är viktiga att ha med i enkäter om FNI. Dessa var: 

 Hur nöjda hushållen är med FNI 

 Hur informationen om sorteringen fungerar 

 I vilken utsträckning utsorteringen av olika fraktioner sker 

 Hur väl behållare eller fack räcker 

 Betalningsvilja för FNI 

Utifrån dessa punkter utformades en enkät med 26 frågor. För att enkäten skulle ge så mycket information 

som möjligt var frågorna en kombination av ja/nej-svar, likertskala, flerval och öppna svar. Enkäten 

innehåller bakgrundsfrågor som berättar om hushållet och förutsättningarna för fyrfackskärlens 

användning, aktivitetsfrågor som berättar om hushållens sorteringsvanor samt attitydfrågor som berättar 

om inställningen till hushållsavfallssortering och kommunens arbete i dessa frågor. Utvärderingsfrågorna 

berättar om eventuella behov av förändring. Enkäten slutade med en öppen fråga där möjlighet gavs att ge 

övriga synpunkter. Hela enkäten går att hitta i appendix 1.  

3.2.2 Urval 

 

Figur 5: Karta över Sjöbo kommun och de platser där dörrknackning genomfördes. 

I Sjöbo kommun finns ca 8 200 hushåll varav ca 6 600 har fyrfacksabonnemang.  

En lista togs ut från registret över fyrfacksabonnenter, där 38 gator valdes ut. Gatorna valdes för att få en 

bra geografisk spridning och för att försöka nå upp till en procentuell jämn fördelning över hela Sjöbo 

kommun. För att effektivisera genomförandet valdes gator där det fanns ett stort antal 

fyrfacksabonnenter. Endast hushåll tillfrågades även om mindre verksamheter också är abonnenter av 

fyrfackskärl. 

 

 

                                                      
16 Avfall Sverige, guide #6, Införande av system för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper, 2014 
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3.2.3 Enkätens genomförande 

En pilotundersökning utfördes först där åtta hushåll fick svara på enkäten. De som deltog i 

pilotundersökningen var positivt inställda till enkäten och efter utvärdering bedömdes den fungera väl. 

Därför var det inte mycket som ändrades inför fältundersökningen. 

Undersökningen genomfördes genom dörrknackning under 10 dagar samt via enkät på Sjöbo kommuns 

hemsida under ca 2 veckor. Samtliga hushåll med fyrfackskärl på varje gata knackades på. Vid fall där 

hushåll inte svarade lämnades en lapp i brevlådan om att enkäten finns på internet.  

Enkäten på Sjöbo kommuns hemsida annonserades på Sjöbo kommuns facebooksida. Det var vid 

enkätens avslutande ca 2 000 personer som hade sett inlägget på facebook men endast ca 50 som svarat på 

enkäten via hemsidan. Förutom att knacka dörr och ha enkäten på internet tillbringades en dag utanför 

ICA Kvantum i Sjöbo där fler svar samlades in. Alla svar lades sedan in manuellt via internetformuläret 

för att få ett samlat resultat.  

260 hushåll svarade på enkäten och av de dryga 6 600 som har fyrfacksabonnemang uppskattas det att 

omkring 1 000 dörrar fick påknackning. Det ger en svarsfrekvens på 26 %. Då är både hushåll som inte 

öppnade dörren, och de som valde att inte vara med i enkäten inräknade. De 260 svaren utgör ca 4 % av 

det totala antalet hushåll med abonnemang på fyrfackskärl i Sjöbo kommun. Antalet svarande är inte 

tillräckligt för att dra slutsatser om vad hela gruppen fyrfacksabonnenter i Sjöbo kommun tycker, men det 

är tillräckligt många för att ge en bild av hushållens samlade uppfattning. 

3.2.4 Metoddiskussion 

Att svarsfrekvensen var låg kan bero på att enkätundersökningen utfördes på dagtid, då många inte var 

hemma. Det var också semestertid vilket medför att många tillbringar mycket tid borta från sina hem. En 

bättre svarsfrekvens hade kunnat ges om man hade skickat ut enkäten med post till alla hushåll med 

fyrfackskärl. Trots svårigheterna att nå ut till hushållen samlades svar in från ca 4 % av gruppen 

fyrfacksabonnenter, vilket får anses vara ett rimligt stickprov med tanke på gruppens storlek.  

Enkäten var helt anonym vilket gjorde att svaren inte kunde följas och på så sätt kan inte ett p-värde för 

samband räknas ut. Detta medför att statistiska svar inte kan säkerställas. 

3.2.5 Studiebesök 

Guiden från Avfall Sverige #6 förespråkar också att man ska ta kontakt med insamlingspersonalen för att 

få deras åsikter om fackens tillräcklighet och deras arbetsmiljö17. Studiebesök genomfördes därför av 

Olivia Wejfalk och Zandra Valencia, Sjöbo kommun, den 23 juni 2016 hos kommunens 

renhållningsentreprenör Ohlssons AB. Två förare, Kenneth Hallgren och Lars Nilsson, som tömmer kärl 

1 respektive kärl 2 besöktes. Avfall från kärl 1 lämnas på omlastningscentral i Hedeskoga och avfall från 

kärl 2 lämnas på omlastningscentral i Dalby. Besök gjordes på omlastningscentralen i Dalby. 

 

 

 

 

                                                      
17 Ibid 
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4. Omvärldsanalys: Hur ser framtiden ut? 

4.1 Allmänt 

För att kunna anpassa fyrfackskärlen till framtida behov krävs kunskap både om nuvarande system och 

om framtida förändringar som kan ha påverkan på avfallsmängder och avfallstyper. 

Hushållens avfall består idag till största delen av det som går att sortera ut i kommunens fyrfackskärl: 

matavfall, tidningar, restavfall samt förpackningar i olika material. Förpackningar utgör en betydande del 

av hushållens avfallsmängder. I Europa står livsmedels- och dryckesbranschen för ca 60 % av den totala 

förpackningskonsumtionen18 och avfallsfraktionerna för förpackningar påverkas därför till stor del av vilka 

förpackningsmaterial som används i av dagligvaruhandelns producenter. 

Men hushållens avfall är inte bara relaterat till förpackningarnas material utan även till konsumtionstrender 

och utvecklingen av nya produkter. Det är därför intressant att ta reda på hur de här faktorerna samspelar 

och förväntas utvecklas på sikt, något som här görs genom en omvärldsanalys. 

En omvärldsanalys är en systematisk process där omvärldsinformation bevakas och analyseras i syfte att 

dra strategiska slutsatser. Omvärldsinformation kan delas in i trender, tendenser och händelser, vilka är 

ömsesidigt beroende av varandra19. 

I den här omvärldsanalysen har omvärldsinformation samlats in, analyserats och kategoriserats utifrån dess 

påverkan på framtida avfall. Viktiga aktörer, som har påverkan på ovanstående, har också identifierats. 

Syftet med den här omvärldsanalysen är att förutsäga framtida behov i relation till fyrfackskärlens 

avfallsfraktioner. 

4.2 Trender, tendenser, händelser och aktörer 

En trend kan definieras som en långsiktig förändring i en viss riktning. Trender ökar eller minskar, vilket ska gå 

att belägga med fakta. Trender kan delas in i metatrender, medellånga trender och korta trender. 

Metatrender är de trender med stor räckvidd som ofta leder till genomgripande och långsiktig förändring. 

De utgör också ofta drivkraft till de medellånga och korta trenderna. Medellånga trender har en mindre 

spridning i tid och rum, kan vara globala eller regionala och rör sig inom en tidshorisont på ett eller ett 

antal decennier. Korta trender definieras som mer begränsade i sin spridning, och ger uttryck för en 

kortare förändring som konsekvens av de mer långsiktiga trenderna. Bland kortare trender hittar vi 

exempelvis konsumtionstrender20.  

Exempel: 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Cecilia Arn, Utvärderingsmodell för förpackningar och dess hantering i dagligvaruhandeln, Stockholm: KTH, 2007 
19 Linda Genf och Johanna Laurent, Omvärldsanalys i praktiken, Stockholm: Liber, 2014 
20 Ibid 

Metatrend  Globalisering och ökad rörlighet. 

Meddellång trend Ökat behov av bekväm och tidssparande mat.   

Kort trend  Fler smarta förpackningar som gör att maten enkelt går att ta med. 

Just nu  Försäljningen av drickyoghurt ökar. 
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Till skillnad från trender, som går att belägga med fakta, finns även tendenser. Tendenser är nyare fenomen 

som därför har en högre grad av osäkerhet, men ofta med tiden utvecklas till trender21. I den här studien 

analyseras trender som rör förpackningar, förpackningsmaterial och konsumtion. 

Händelser skiljer sig från trender och tendenser genom att sakna riktning och varaktighet. De kan vara 

förutsägbara och oförutsägbara. I den här studien analyseras framtida händelser som kan få betydelse för 

fyrfackskärlens fraktioner under de kommande 10-15 åren22. 

Omvärldsanalysen redogör också kort för de aktörer som kan vara viktiga att bevaka. De aktörer som tas 

upp kan påverka framtida avfallsmängder men även regelverk kring exempelvis insamling. Det är även värt 

att vara medveten om vilken roll Sjöbo kommun har som aktör, för att kunna ta en strategisk och pro-

aktiv hållning. 

4.3 Förpackningstrender och konsumtionstrender 

Förpackningens betydelse ökar och dess uppgift blir allt mer komplex, vilket har lett till att allt fler krav 

ställs på en god förpackning. En förpackning ska idag inte bara utgöra behållare till varan som säljs utan 

även förenkla transporter, minimera materialåtgången, kommunicera produkten till kunden samt mycket 

mer. Form och funktion är två delar som måste samspela och fungera för att en produkt ska bli attraktiv 

på marknaden23. 

Ökad miljömedvetenhet, ökat fokus på matsvinn och större möjligheter till smarta förpackningar är 

faktorer som återspeglas i framtidens förpackningar. 

I takt med teknisk utveckling och förändrade konsumtionsbehov förändras även våra 

konsumtionsmönster. Konsumtionen av varor påverkar vårt avfall både genom de produkter vi 

konsumerar vilka sedan blir avfall, och genom de förpackningar som konsumtionen för med sig. Faktorer 

som spås ha betydelse för framtiden är exempelvis ökad internethandel, ökad mobilitet och efterfrågan på 

bekväma livsmedel samt ökad miljömedvetenhet. Även sådant som en växande befolkning och en ökad 

andel ensamhushåll i Sverige påverkar vårt avfall.  

4.4 Trenders påverkan på befintliga fraktioner 

4.4.1 Miljömedvetenhet 

En tydlig trend är att konsumenternas miljömedvetenhet får genomslag i hur produkter presenteras via sin 

förpackning. Miljömedvetna konsumenter uppfattar ofta papper och glas som mer miljövänliga material 

än plast och metall. Särskilt papper och kartong uppfattas som miljövänligt, medan plastmaterial ger 

konsumenterna motsatt intryck24. I nära koppling till den ökade miljömedvetenheten finns intresset för 

närproducerad och giftfri mat. Att använda pappersförpackningar istället för plast kan signalera att 

produkten är närproducerad och miljövänlig25. Debatten om plastförpackningar och kemikalier har 

förmodligen också bidragit till att glas ofta ses som ett mer hälsosamt val, särskilt för produkter riktade till 

barn. 

Den sammanlagda effekten av detta kan vara att papper och eventuellt även glas ökar som 

förpackningsmaterial. Glasets miljöpåverkan är dock stor både vid tillverkning och transport. Glas kräver 

                                                      
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Oskar Edengréen och Thobias Löfqvist, Förpackning av kommunikation, Mittuniversitetet, 2011 
24 Annika Olsson, Förpackningsdesign för närproducerade livsmedel, Lund: Skånes livsmedelsindustri, 2011 
25 Ibid 
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större mängd material till att förpacka samma mängd livsmedel och eftersom förpackningarna väger 

avsevärt mycket mer än plastförpackningar blir klimatpåverkan från transporter förhållandevis stor26. Här 

finns ett kunskapsglapp där mer information skulle kunna påverka konsumentens val och därmed dess 

avfall. 

Trend: Ökad mängd pappersförpackningar.  

4.4.2 Mobilitet   

Ett snabbare tempo i vardagslivet har lett till att det blir allt viktigare att kunna köpa färdiga produkter 

som går att konsumera på språng. Trenden att äta och dricka på väg mellan olika aktiviteter har vuxit sig 

starkare och vi ser idag ett växande utbud av så kallade grab´n´go-produkter, dvs. produkter som är 

anpassade för ett rörligt liv. Kraven på de här produkterna är ofta att de ska vara portionsförpackade, lätta 

att hantera samt gå att återförsluta27. 

Då produkten dessutom gärna ska ha en låg vikt, för att enkelt kunna bäras med, är plast och papper 

vanliga material. 

Som konsekvens av mobilitetstrendens portionsförpackningar märks även en större mängd 

förpackningsmaterial per produkt. Dock är det värt att notera att många av de här förpackningarna 

förmodligen hamnar i offentliga papperskorgar eller på andra ställen än i hushållsavfallet, då de ofta 

konsumeras utanför hemmet. Här finns en potential att öka insamlingsgraden genom att erbjuda 

källsortering även i offentliga papperskorgar. 

Trend: Ökad mängd mindre förpackningar. Ökat antal förpackningar med fler än ett material, ofta papper 

och plast. Osäkert om utvecklingen påverkar hushållsavfallet. 

4.4.3 Bekvämlighet 

En trend som till viss del är en mottrend till miljömedvetenhetstrenden är den ökade efterfrågan på 

bekväma och förenklande produkter. Med ett högre tempo i samhället kommer önskan om att produkter 

ska vara enkla och tidsbesparande att använda. Konsumtionen av förpackade produkter väntas öka relativt 

oförpackade produkter. Detta hänger samman med utvecklingen av så kallade MAP-produkter, 

förpackningar innehållandes en gasblandning som förlänger livsmedlets hållbarhet28. Ett exempel på 

bekvämlighet kopplat till förpackning är ost, där det idag blivit vanligt att köpa färdigskivad ost i 

plastförpackning istället för en hel ostbit som man skivar själv. 

Försäljningen av halv- och helfabrikat ökar också och dessa produkters förpackningar görs näst intill alltid 

i både plast och papper, som visserligen går att separera vid sortering29. Det kan vara värt att nämna att en 

ökad mängd förpackningar inte alltid är negativt ur miljösynpunkt, då det kan bidra till att produktens 

hållbarhet ökar. I den här rapporten studeras dock inte miljövänlighet som sådan, utan enbart effekten på 

avfallsfraktionernas storlek. 

Trend: Ökad mängd förpackningar, ofta papper och plast. 

 

                                                      
26 Katarina Nilsson, Britta Florén och Ulf Sonesson, Klimatpåverkan från primärförpackningar för olika livsmedelsgrupper, 
Stockholm: Klimatcertifiering för mat, 2009 
27 Stora Enso, Viewpoint: The dairy issue, Rapport/ Stora Enso, 2016 
28 Sign & print, Fyra trender som driver flexibla förpackningar, 2016-08-11 
29 Butiksobservation 2016-07-26 
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4.4.4 Internetanvändning 

När samhällets funktioner blir allt mer digitaliserade och internetanvändningen ökar syns en tydlig ökning 

även av e-handel och tidningsläsning via internet. Till följd av ökad e-handel minskar behovet av 

primärförpackningar då produkter ofta förpackas individuellt, och då ofta i 

pappersförpackningar/wellpapp, som gärna ska vara enkla att hantera och återanvända vid retur. 

Utvecklingen av funktionella förpackningar för e-handeln går mot att minska både volym och vikt30. 

Tidningsläsning via internet är en trend som 

pågått under en tid och mängden insamlat 

returpapper har minskat stadigt de senaste 

åren31. Även reklam i pappersform minskar när 

allt fler tackar nej till utdelad reklam32. Då 

tidningar och reklam sannolikt utgör största 

delen av returpappersmängden innebär minskad 

mängd fysiska tidningar och reklam förstås en 

minskad mängd returpappersavfall.  

Trend: Eventuell ökad mängd wellpapp. 
Minskad mängd tidningar. 

Figur 6: Uppgifterna visar hur mycket FTI har fått in från Sjöbo kommun delat med antalet invånare i kommunen. Statistiken anges i 
kilo/fast boende invånare och år. I Sjöbo kommun har mängden tidningar och returpapper minskat från 43,97 kg/ person och år till 8,57 kg/ 
person och år mellan 2010-201533. 

4.5 Tendensers påverkan på befintliga fraktioner 

4.5.1 Lågprishandel 

I och med att konsumenterna blivit priskänsligare ökar lågprishandeln, vilket också skapat en växande 

marknad för detaljisternas egna varumärken. Dessa fungerar som lågprisalternativ till mer kända 

märkesvaror. Med lågprismärkenas fokus på minskade kostnader har sekundärförpackningen fått en allt 

viktigare roll och lågprisbutikerna har varit drivande i utvecklingen av dem. Hyllfärdiga 

sekundärförpackningar och pallar blir vanligare vilket kan minska behovet av primärförpackningar. 

Exempel är frukt och grönt där konsumenten plockar varan direkt från backar. 

Att minska mängden material genom mindre eller lättare förpackningar är också ett sätt för lågprishandeln 

att minska sina kostnader, vilket på sikt kan bli märkbart i hushållens avfall. 

Exponeringen i butik är viktigt eftersom en stor del av konsumenterna fattar sina inköpsbeslut på plats i 

butiken. Den ökande likheten mellan detaljisternas egna varumärken och övriga varumärken gör att övriga 

varumärken tvingas till strategier för att utmärka sin produkt. En sådan strategi kan vara displaylösningar 

som skiljer ut produkten i butikshyllan, vilket istället kan leda till ökad mängd material.  

Tendens: Sekundärförpackningar ökar på bekostnad av primärförpackningar inom lågprissortiment. 

Inom märkesvarusortiment kan mängden förpackningsmaterial istället öka något. 

 

                                                      
30 Stora enso, Viewpoint: Framtidens e-handelsförpackningar, Rapport/Stora enso, 2015 
31 IKEM, Kraftig ökning av plastförpackningar till återvinning, 2014-03-18 
32 DN, Allt fler säger nej till direktreklam, 2006-05-31 
33 FTI, Insamlingsstatistik för Sjöbo kommun 
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4.5.2 Matsvinn 

Kopplat till miljötrenden finns även en diskussion om matsvinn. Idag utvecklas allt fler förpackningar som 

designats för att det ska gå att använda hela förpackningens innehåll, till exempel för att få ut mer av filen i 

filmjölksförpackningen, men också för att öka produktens hållbarhet34. Detta kan leda till förpackningar 

som enklare går att vika eller klämma ihop, vilket ger en minskad volym avfall.  Det kan också leda till 

förpackningar av flera olika material. Som exempel kan tas mjölkförpackningar där det idag är vanligt med 

plastkork, med syfte att öka både bekvämlighet och hållbarhet, vilket istället försvårar sorteringen och 

eventuellt ökar restavfallet. 

Tendens: Minskad volym på avfall samt avfall bestående av fler än ett material. 

4.5.3 Teknisk utveckling 

Teknisk utveckling påverkar inte bara avfallet indirekt, genom exempelvis minskad tidningsläsning, utan 

även direkt via utvecklingen av så kallade smarta förpackningar. Med smarta förpackningar menas 

förpackningar med inbyggda funktioner som kan visa exempelvis hållbarhet, avisera när maten är 

färdiglagad eller om den har exponerats för höga eller låga temperaturer under transport35. Då smarta 

förpackningar ännu är under utveckling är det oklart vilken påverkan den kommer ha på 

förpackningsmaterial. En ökad användning av smarta förpackningar kan leda till ökad mängd elektroniskt 

avfall, men det kan också vara så att smart teknologi kan införas med hjälp av befintliga material. 

Tendens: Potentiellt ökad mängd blandade material och/eller ökad mängd elavfall. 

4.6 Möjliga nya fraktioner 

4.6.1 Elavfall 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 visar hur relationen mellan vikt och antal, avseende elartiklar, förändrats i Sverige mellan 2011-201536. 

Trenden för elektriska produkter är att de blir allt fler men samtidigt allt mindre i storlek. Dock räknar 

branschen med en fördröjning på ca sex år, då detta är produkter som inte blir till avfall förrän de 

förbrukats som just produkter. Därför kan den här trenden förväntas öka i framtiden, då vi idag ser 

resultatet av den elektronikförsäljning som skedde för sex år sedan37. 

Trend: Starkt ökande mängd av mindre elavfall. 

                                                      
34 Wellpappnytt, Tre möjligheter som industrin missar, #1/2014   
35 Livsmedelsverket, Aktiva och smarta förpackningar, 2015-11-02   
36 El-kretsen, Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning, 2016-02-15 
37 El-kretsen, Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning, Pressmeddelande El-kretsen, 2016-02-15 
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4.6.2 Bioplast 

Ett material som har en starkt uppåtgående trend, men fortfarande är relativt lite använt, är bioplast. Det 

är plastmaterial som tillverkas av främst majs, sockerrör eller cellulosa. Begreppet bioplast är ibland 

otydligt eftersom det syftar på alla plaster som är helt eller delvis producerade med förnyelsebara råvaror. 

Det intressanta ur källsorteringsperspektiv är att dela upp bioplast i nedbrytbar och ej nedbrytbar bioplast. 

Den nedbrytbara bioplasten, som exempelvis används i biopåsar till hushållsavfall, bryts ner biologiskt och 

kan alltså komposteras38. Dock kan Sysavs system i Malmö i dagsläget inte hantera den nedbrytbara 

bioplasten av tekniska skäl, vilket gör att hushållen i Sjöbo kommun inte kan sortera nedbrytbar bioplast 

med matavfall. Det innebär att det inte heller går att använda biopåsar istället för papperspåsar vid 

insamling av matavfall.  

Den ej nedbrytbara bioplasten ska däremot återvinnas som plastavfall. På sikt kommer förmodligen en allt 

större andel plast bestå av återvinningsbar bioplast. Liksom andra plastmaterial ska bioplasten separeras 

vid återvinning för en effektiv återvinning39. Det görs inte idag då bioplast utgör en minimal andel av den 

totala plastfraktionen och forskning även visat att en liten mängd bioplast inblandat med övrig plast inte 

påverkar den återvunna plastens kvalitet.  

Ökad mängd bioplast väntas inte få någon effekt på plastfraktionen som helhet, däremot är hushållens 

kunskap kring hur bioplast ska sorteras avgörande för att bioplasten inte ska hamna i fraktionen för 

matavfall eller restavfall. Bioplast ökar och förväntas öka dramatiskt de kommande åren, men trots det 

väntas andelen bioplast i relation till den totala plastproduktionen endast uppgå till 1 procent år 202240. 

Trend: Ökande mängd bioplast på bekostnad av annan plast, men fortfarande begränsat. Information är 

avgörande för vilken fraktion bioplasten påverkar. 

4.7 Viktiga händelser som kan ha påverkan på dagens 
avfallsfraktioner 

4.7.1 Förutsedda händelser 

Två framtida händelser kan komma att påverka Sjöbo kommuns insamling av hushållsavfall. Den första är 

frågan om ett förändrat regelverk kring insamlingsansvar. Den andra rör frågan om en förändring av 

insamlingen från att enbart gälla förpackningar till att insamla i så kallade materialströmmar. Med 

materialströmmar menas att hushållsavfall samlas in utifrån materialkategori, oavsett om det är en 

förpackning eller en produkt. 

De här frågorna har utretts i statliga utredningar men det är ännu oklart om och när eventuella 

förändringar kommer att ske. 

Förändrat insamlingsansvar 

Ansvaret för insamling av hushållsavfall är idag uppdelat mellan producent och kommun. Kommunen har 

ansvar för att både rest- och matavfall, grovavfall och övrigt avfall som ligger utanför producentansvaret 

tas om hand på ett korrekt sätt. Kommunens uppgift är också att informera invånarna om sortering, samt 

för att verka för att avfallet minskar41.  

                                                      
38 Ignacy Jacubowicz 2016-08-10 
39 Ibid 
40 Packnews, Bioplaster växer starkt under kommande åren, 2013-11-28 
41 Sopor.nu, Vem gör vad? 
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En utredning tillsattes av regeringen 2015 i syfte att utreda möjligheten att överföra ansvaret från 

producent till kommun. Utredningen blev färdig 2016 men har ännu inte behandlats politiskt. Utredningen 

förespråkar kommunalt insamlingsansvar och regeringen har sagt sig vilja genomföra detta42. En majoritet 

i riksdagens miljö- och energiutskott beslutade dock tidigare i år om ett tillkännagivande som innebär att 

en riksdagsmajoritet är motståndare till kommunalt insamlingsansvar43. Utredningsförslagens framtid är 

därmed oklar. 

Utredningen förespråkar en ansvarsöverföring där kommunerna får helhetsansvaret för den fysiska 

insamlingen av avfall från hushållens fastigheter till producenternas upphämtningsställen. Förslaget 

innebär att producentansvaren avgränsas till att gälla från upphämtningen av avfallet till återvinningen, 

men innebär att producenterna istället betalar en avgift till kommunerna för den insamling de utför. 

Kommunerna får del av avgiften utifrån mängden material av godkänd kvalitet som kan levereras till 

producenterna44. Avgiften kan därmed täcka hela eller delar av kommunens insamlingskostnader beroende 

på mängden material som insamlas. 

Fördelarna med att kommunen tar ett helhetsansvar för insamlingen av hushållsavfall är enligt utredningen 

att det leder till ett mer transparent och sammanhållet insamlingssystem, vilket även väntas ge andra 

positiva effekter, som exempelvis miljömässigt mer optimerade transporter i samband med hämtning45. 

Konsekvenser för Sjöbo kommun: Ett förändrat insamlingsansvar, i enlighet med utredningens förslag, 

innebär framför allt att ansvaret för insamling och återvinning delas mellan producent och kommun. För 

Sjöbo kommun innebär det ett tydligare formulerat och avgränsat ansvar men också att den 

insamlingsverksamhet som redan bedrivs av kommunen får en starkare finansiering. 

Utredningens förslag syftar till att kommunerna ska ta ett större ansvar i utvecklandet av fastighetsnära 

insamling i sex fraktioner. Detta görs redan idag till stor del i Sjöbo kommun. Den väsentliga skillnaden 

för Sjöbo kommun blir därför att kommunen får större ekonomisk täckning för de kostnader som 

fyrfackssystemet innebär, då producenterna åläggs att bidra ekonomiskt. Samtidigt får kommunen endast 

ersättning utifrån insamlade mängder, vilket innebär att det kan bli mer lönsamt med ytterligare satsningar 

på service och information. 

En annan effekt av utredningens förslag blir att kommunen får insamlingsansvar även för fastigheter med 

flerbostadshus. Ett ökat antal hushåll inom samma system väntas ge driftsfördelar, vilket även kan få 

positiva effekter på kostnader och miljö. 

Sammantaget kan sägas att ett genomförande av kommunalt insamlingsansvar ger kommunen fler 

möjligheter att förbättra och anpassa fyrfackskärlen utifrån hushållens behov, samtidigt som hushållens 

kostnader för servicen sannolikt minskar. Om kommunalt insamlingsansvar genomförs behöver de nya 

möjligheterna till fraktionsindelning undersökas noggrannare än vad som görs i den här rapporten.  

Materialströmmar 

Det har under en längre tid funnits en diskussion kring möjligheten att utöka materialåtervinningen från 

att inkludera enbart förpackningar till att också inkludera produkter utifrån materialkategori. Naturvårdsverket 

har, på uppdrag av regeringen, utrett frågan och kommit fram till att detta vore önskvärt. Utredningen 

inriktade sig på fraktionerna plast och metall, där den största nyttan med materialströmmar sågs. 

                                                      
42Regeringen, Kommuner får utökat ansvar för insmaling av hushållsavfall, 2015-05-18 
43 Avfall Sverige, Riksdagens miljöutskott vill hindra ett kommunalt insamlingsansvar, 2016-02-26 
44 Mia Thorpe, M2015:A, Utredning/Naturvårdsverket, 2016 
45 Ibid 
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Fördelarna som lyftes fram var ökad användarvänlighet och större förståelse och intresse för 

källsortering46. 

Frågan om materialströmmar är kopplad till frågan om producentansvaret, då det finns fler tänkbara 

lösningar på införandet av materialströmmar. I Naturvårdsverkets utredning förordas en modell där 

producent och kommun genom frivilliga överenskommelser fördelar ansvaret mellan sig.  Frågan om 

materialströmmar och frågan om kommunalt insamlingsansvar påverkar till viss del varandra vilket gör att 

det kan vara svårt att förutsäga konsekvenserna av ett eventuellt införande. 

 

 

 

 

                                             Exempel på produkt och förpackning.  

Konsekvenser för Sjöbo kommun: Om insamlingen utökas från att gälla förpackningar till att även gälla 

produkter kan en ökning av insamlade mängder väntas. Dock visar en undersökning som 

Naturvårdsverket följt att det rör sig om små mängder47, som är av relativt liten vikt för fraktionernas 

storlek. 

Utökat producentansvar - textil 
En utredning angående hanteringen av textilavfall pågår hos Naturvårdsverket. Utredningen fokuserar på 

insamlingssystem, ansvarsfördelning, eventuellt producentansvar samt incitament för att förebygga 

textilavfall och skapa återvinningsbara produkter48. 

Det är idag möjligt att källsortera textil på kommunens återvinningscentral samt på de flesta 

återvinningstationer, men då det saknas producentansvar för textil är insamlingen inte reglerad och 

ordnad. För att öka textilåtervinningen har det i vissa kommuner diskuterats om textil skulle kunna 

insamlas via fyrfackskärlen, något som testats av bland annat Hässleholms kommun. Försöket visade dock 

att det samlades in små mängder och att det blev problem i bilen då textilier fastnade49. 

Konsekvenser för Sjöbo kommun: Vid ett utökat producentansvar för textil förtydligas och förenklas 

insamlingen genom att den regleras. Ökad information om textilåtervinning kan öka efterfrågan på en 

fraktion i fyrfackskärlet. Men då textil vid åtminstone en försöksverksamhet visat sig vara problematisk att 

insamla via fyrfackskärlet bedöms ökad information om insamlingen på återvinningsstationer och 

återvinningscentral som en mer rimlig åtgärd.   

 

 

 

 

                                                      
46 Naturvårdsverket, Materialströmmar - ett bättre sätt att samla in hushållsavfall?, Utredning/Naturvårdsverket, 2007 
47 Naturvårdsverket, System för insamling av hushållsavfall i materialströmmar, Rapport/ Naturvårdsverket, 2009 
48 Miljödepartementet, Uppdrag att utveckla förslag om hanteringen av textilier, 2014-08-28 
49 Veroncia Ekstrand, Hässleholms kommun, 2016-08-11 
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4.7.2 Oförutsedda händelser 

Råvarubrist 
Som en reaktion på råvarubrist kan resursfrågan komma att bli en drivkraft gällande krav på produkters 

hållbarhet. Detta kan leda till att förpackningar och produkter görs så att de enklare kan återanvändas eller 

repareras, vilket på sikt skulle leda till minskade avfallsmängder50. 

Resurssäkerhetsfråga 

Som en följd av ökade råvarupriser kan avfall omdefinieras från att vara en fråga om folkhälsa och 

miljöskydd till att bli en fråga om strategisk resursanvändning. Detta skulle främst leda till att insamlingen 

av avfall ökar i betydelse och att kommunen får en viktigare roll51. 

4.8 Betydelsefulla aktörer 

Aktörer har påverkan på både trender och händelser som berör insamlingen av hushåll och det är därför 

bra att känna till de viktigaste aktörerna och deras respektive roll. 

 
      Figur 8: Sjöbo kommun i relation till övriga aktörer. 

 

4.8.1 EU 

EU:s avfallshierarki lägger grunden till avfallshanteringen inom unionen och i EU:s handlingsplan för den 

cirkulära ekonomin betonas även vikten av materialåtervinning52. 

Påverkan på avfallshanteringen i Sjöbo kommun: Förändrade direktiv kan påverka kommunens 

ansvar och därmed den fastighetsnära insamlingen.  

4.8.2 Miljö- och energidepartementet 

Miljö- och energidepartementet är regeringens departement för frågor som rör avfall. Departementet står 

för utformningen av regeringens miljöpolitik genom propositioner och annan beredning53. 

                                                      
50 Stina Jansson, LKF och hushållens avfall, 2016 
51 Ibid 
52 Ibid 
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Påverkan på avfallshanteringen i Sjöbo kommun: Förändrad riksdagsmajoritet och regering kan 

påverka Miljö- och energidepartementets uppdrag. Bland partierna finns olika uppfattning om exempelvis 

ansvarsfördelningen mellan producent och kommun. Det här är en förutsättning som kan förändras inom 

relativ kort tid då val till riksdag är planerat till år 2018. Just nu ligger frågan om ansvarsfördelning under 

beredning, vilket betyder att beslut kan fattas snart men även dra ut på tiden. 

4.8.3 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är Miljödepartementets myndighet som ansvarar för nationella avfallsfrågor. 

Naturvårdsverket tar fram Sveriges nationella avfallsplan. De ska också se till att regelverket och andra 

styrmedel fungerar effektivt. Myndigheten är självständig från Miljödepartementet men har till uppgift att 

genomföra beslut som beretts och fattats av departementet54. 

Påverkan på avfallshanteringen i Sjöbo kommun: Naturvårdsverkets arbete är långsiktigt men 

påverkas av regeringens och Miljödepartementets beslut. Naturvårdsverket står för aktuella utredningar 

som kan påverka Sjöbo kommuns avfallsinsamling, men är inte de som fattar beslut. Om kommunalt 

insamlingsansvar införs föreslås Naturvårdsverket vara den myndighet som hanterar producentavgift och 

kommunernas ersättning55. 

4.8.4 Producenterna 

Producenterna ansvarar för de åtta kategorier som faller under producentansvaret. Producenterna agerar 

delvis genom sina materialbolag, men påverkar även beslut genom eget opinionsbildande arbete. 

Producenternas incitament och förmåga att minska avfall och öka återvinning är avgörande för att nå 

framgång med de nationella avfallsmålen. 

Påverkan på avfallshanteringen i Sjöbo kommun: Då producenterna innehar ansvaret för insamling 

och återvinning, samtidigt som kommunen idag går in och tar ett extra ansvar för fastighetsnära insamling, 

krävs att kommun och producent kan upprätthålla ett bra samarbete. Det är svårt för kommunen att 

påverka producentens incitament att medverka till en förbättrad återvinning. Däremot kan kommunen 

agera gentemot högre instanser för att driva på förslag som ökar producenternas incitament. 

4.8.5 Kommunerna 

Kommunerna har ansvar för insamling, hantering och behandling av hushållsavfall, utom det avfall som 

omfattas av producentansvar56. Kommunerna i södra Skåne samarbetar genom det gemensamma 

avfallsbolaget Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, som består av kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, 

Lund, Malmö, Sjöbo, Simrishamn, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och 

Ystad57. Via Sysav påverkar kommunerna varandras avfallshantering i och med att det är Sysavs 

anläggningar som delvis styr varje kommuns möjligheter.  Kommunen är även en viktig aktör i förhållande 

till hushållen, både genom att tillhandahålla information om återvinning men även rent konkret, genom 

den service som erbjuds av fastighetsnära insamling. 

                                                                                                                                                                      
53 Regeringen, Miljö- och energidepartementet 
54 Naturvårdsverket, Om Naturvårdsverket, 2016-03-08 
55 Mia Thorpe, M2015:A, Utredning/Naturvårdsverket, 2016 
56 Sopor.nu, Vem gör vad? 
57 Sysav, Ägare och styrelse, 2016-04-11 



24 
 
 

Påverkan på avfallshanteringen i Sjöbo kommun: Sjöbo kommun kan ta en aktiv roll som aktör både 

gentemot Sysav och gentemot hushållen i kommunen. Genom samverkan med båda parter kan 

kommunen bidra till att avfallshanteringen underlättas och förbättras i alla hållbarhetsperspektiv. 

4.8.6 Hushållen 

Hushållen har liten beslutsmakt när det gäller avfallshantering men är trots allt de som styr över sina inköp 

och är i slutändan de som sorterar och lämnar avfallet. Hushållens kunskap kring avfall och återvinning är 

viktig för att nå målet om minskade avfallsmängder och ökad sorteringsgrad. Som nämnts tidigare är 

information och åtgärder för förenklad återvinning av stor vikt för att få hushållen att medverka. 

Påverkan på avfallshanteringen i Sjöbo kommun: Hushållens incitament för källsortering är viktiga för 

att insamling och återvinning ska fungera. Hushållens direkta påverkan på Sjöbo kommuns 

insamlingssystem är högst begränsad, men system som fungerar dålig skapar indirekt ett tryck på 

kommunen att förbättra systemet. 

4.9 Sammanfattning 

Med omvärldsanalysen som grund tecknas en bild av hur hushållens framtida avfall kan komma att se ut. 

Utifrån omvärldsanalysen kan följande sammanställas i hänvisning till de separata fraktionernas volym.  
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5. Enkätundersökning och studiebesök: så ser 
behoven ut idag 

5.1 Förståelse och attityder 

 

 

Figur 9: Fråga om sorteringsgrad för de svarande. Cirkeldiagrammet är över de fyra alternativen som gavs i enkäten. Svaren är i procent. 

De mest relevanta frågorna redovisas nedan. För diagram över alla svar se appendix 2.  

Att döma av figur 9 så anser dryga 60 % av de svarande att de sorterar 75-100 % av allt sitt hushållsavfall i 

rätt fack.  

Har sorteringsgraden någon betydelse för mängden restavfall?  

En korskorrelering utfördes mellan frågorna om hur mycket man sorterar och ifall man tycker att 

fraktionen för restavfall har för liten volym. Av de 19 hushåll som kryssat i att de sorterar ut mellan 0-50 

% tycker 73 % att fraktionen för restavfall är för liten. 45 % av de hushåll som tycker att de sorterar 75 - 

100 % anser att fraktionen för restavfall har för liten volym.  

Alltså har ens sorteringsgrad betydelse för hur mycket restavfall man har. 
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Figur 10: Cirkeldiagram över vad de svarande tycker om att Sjöbo kommun har infört fyrfackskärl och hur de i dagsläget fungerar, svaren är 
i procent.  

Över hälften av de svarande är positiva till att Sjöbo kommun har infört fyrfackskärl. Det är bara 7 % som 

svarar att de tycker det är dåligt. 46 % av de svarande upplever att fyrfacken fungerar bra och endast 2 % 

är missnöjda. Det är alltså en större andel som tycker att fyrfackskärlen fungerar bra, än andelen som är 

positiva till att de införts, vilket får tolkas som en mycket positiv reaktion.  

 

  

Figur 11: Hur de svarande upplever kommunens information om källsortering och vad Sjöbo kommuns invånare tycker om sin förståelse för 
källsortering, svaren är i procent.  

Angående frågan hur man tycker att Sjöbo kommun informerar om hur man ska källsortera är 

reaktionerna positiva. Det är 40 % som har fyllt i att det fungerar bra. På frågan då hushållen tillfrågades 

om sin förståelse för källsortering har 68 % angett att de anser sig ha god förståelse (4 eller 5). I relation till 

plockanalyser som gjorts i Sjöbo kommun kan man dock se att det trots det finns brister i hur väl 

hushållen källsorterar sitt avfall.  
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Figur 12: Hur fraktionernas storlek passar in på hushållens behov, samt hur viktigt de tycker källsortering är ur miljöperspektiv, svaren är i 
procent.  

På frågan om man tycker att fraktionernas storlek passar in på hushållets behov svarar över hälften av 

hushållen (55 %) bra (4 eller 5). 45 % av de svarande hushållen anser att fraktionernas storlek inte passar 

in på deras behov, alltså finns det utrymme för förbättring.   

80 % av de svarande hushållen anser att källsortering är bra för miljön. Endast några få procent anser att 

det inte är det, vilket betyder att de allra flesta förstår miljönyttan med sin källsortering.  

Har hushållets storlek betydelse för hur fraktionernas storlek upplevs? 

För att se om det fanns något samband mellan hur stora hushållen var i relation till hur nöjda hushållen 

var med fraktionernas storlek utfördes en korskorrelering. Av de hushåll som består av tre eller fler 

personer är en tredjedel nöjda med storleken. Detta resulterar i att två tredjedelar av hushållen som består 

tre eller fler personer är missnöjda med fraktionernas storlek.  

Ännu en korskorrelering utfördes på en - och tvåpersonershushåll och deras syn på fraktionernas storlek. 

Av dessa hushåll är 67 % nöjda med fraktionernas storlek. Detta bevisar att hushållens storlek har 

betydelse för hur bra fraktionerna passar hushållen. 
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5.2 Behov 

 

Figur 13: Diagrammet visar svaren i procent. De svarande hade möjlighet att kryssa i mer än ett alternativ. 

På frågan om man upplever någon specifik behållare som för liten fanns möjlighet att kryssa i mer än ett 

alternativ. 51.4 % av de svarande tycker att fraktionen för pappersförpackningar är för liten. Detta kan 

man även se från diverse kommentarer och från figur 16 om de största hindren för att sortera sitt 

hushållsavfall. 36,3 % respektive 30,7 % av de svarande hushållen anser att rest- och matavfall har för liten 

volym. 28,2 % ansåg ingen fraktion vara för liten. Omkring två tredjedelar av hushållen anser alltså att en 

eller flera fraktioner är för små.  

Har hushållets storlek betydelse ifall man inte tycker att någon fraktion är för liten? 

157 personer som tillfrågades bodde i en- eller tvåpersonershushåll. Av dessa tycker 43 % att ingen 

behållare är för liten medan 57 % av en- eller tvåpersonershushållen tycker att en eller flera fraktioner är 

för små för deras behov. 

Totalt var det 71 hushåll som kryssat i att ingen behållare är för liten, av dem var 69 stycken en- eller 

tvåpersonershushåll. Detta ger att 98 % av de hushåll som inte tycker att något fack är för litet är en- eller 

tvåpersonershushåll. 
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Figur 14: Figur 13: Diagrammet visar svaren i procent. De svarande hade möjlighet att kryssa i mer än ett alternativ. 

Vid frågan om några fraktioner ansågs vara för stora svarade nästan hälften av hushållen som tillfrågades 

(46,2 %) att det inte finns någon fraktion som var för stor. Men det var också relativt många som svarade 

att fraktionerna för färgat glas, ofärgat glas och metall är för stora för deras behov.  

Man kan dock anta att kärl som är större än behovet upplevs som ett mindre problem än kärl som är för 

små. 

 

Figur 15: Svaren på om man vill att behållare ska flyttas från de olika kärlen, svaren visas i procent.  

På frågorna om det fanns något man ville flytta från kärl 1 till kärl 2 respektive från kärl 2 till kärl 1 kan 

man se att majoriteten inte vill flytta något mellan kärlen.  

I frågan om att flytta från kärl 1 till kärl 2 vill 35,5 % av hushållen att fraktionen för färgat glas ska flyttas. I 

frågan om att flytta från kärl 2 till kärl 1 är det 31,9% av hushållen som vill flytta på fraktionen för 

pappersförpackningar. 

Frågan om att flytta fraktioner ger en bild av hur ofta hushållen anser att de olika fraktionerna bör 

tömmas. Svaren ligger i linje med enkätens tidigare resultat som visar att just fraktionen för 

pappersförpackningar av många anses vara för liten, samtidigt som fraktionen för glas anses vara för stor.  
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Flytta från kärl till kärl 

Av alla svarande vill 89 hushåll flytta färgat glas från kärl 1 till kärl 2 och 80 hushåll vill flytta fraktionen 

för pappersförpackningar från kärl 2 till kärl 1. Av dessa var det 65 hushåll som vill flytta både 

fraktionerna för färgat glas och pappersförpackningar. Detta tolkas dock inte som att de svarande 

hushållen vill byta plats på de här två fraktionerna rakt av, utan får ses som en indikation på vilka 

fraktioner de anser bör tömmas mer ofta respektive mer sällan.  

 

 

Figur 16: Diagram över vad de svarande ansåg vara de största hindren för att sopsortera. 

Det kan finnas hinder för att källsortera. I enkäten listades exempel på dessa och man fick möjlighet att 

kryssa i mer än ett alternativ. Vad man ser från figur 16 är att nästan 45 % av hushållen kryssat i 

alternativet Inget. Nästan 28 % av hushållen har kryssat i alternativet Kärlen är för små, men vad som märktes 

senare i enkäten är att inte kärlen i sig är för små utan att vissa fraktioner kan vara det.  De som kryssade i 

alternativet Annat (16,3 %) kunde även specificera vad just de ansåg som det största hindret. Det gjordes 

av 40 hushåll och det mest markanta därifrån är att 35 % har skrivit att flugorna och larverna under 

sommarmånaderna är det största hindret till att de inte sorterar ut matavfall. Många hushåll har även 

kommenterat att för liten volym på fraktionen för pappersförpackningar är ett stort hinder för dem.  
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Figur 17: Cirkeldiagram över nöjdheten med information från kommunen, anges i procent.  

På frågan om hushållen är nöjda med informationen de får från Sjöbo kommun har 78 % av hushållen 

svarat att så var fallet. Av de 22 % som är besvikna på informationen finns det kommentarer som att de 

inte vet var de kunde hitta informationen, att informationen behöver uppdateras och att de inte varit 

medvetna om att de fått någon information från kommunen om avfallshantering.   

 

Figur 18: Svaren på frågan om det finns något fack de saknar i fyrfackskärlen, svaren anges i procent.  

När hushållen tillfrågades om det var något de ville sortera i fyrfackskärlen som det saknas möjlighet för 

idag svarade 26 hushåll. Av dessa vill 23 % ha ett fack till småelektronik såsom laddare och hörlurar. 19 % 

vill kunna sortera ut trädgårdsavfall och 58 % vill kunna sortera ut andra saker som textil och porslin.  
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5.3 Sammanfattning 

Utifrån enkäten kan följande sammanställas i hänvisning till de separata fraktionernas volym.  

 

 

5.4 Studiebesök 

Vid studiebesöket framgick det att förarna inte fann några fack otillräckliga. Vad gäller arbetsmiljön finns 

det mycket som kan förbättras, där det mest påtagliga är bullret som uppstår vid tömning av 

glasfraktionerna samt flyktig mjukplast som försvårar arbetet.  
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6. Insamling med fyrfackskärl i andra kommuner 

6.1 Allmänt 

Fyrfackskärlen utgörs av antingen 370 liters eller 240 liters kärl, där 370 liter är den vanligaste. Kärlen har 

en mellanvägg och insatsbehållare med två mindre fack. Varje fastighet får tillgång till två stycken kärl 

vilket ger åtta sorteringsmöjligheter. Mellanväggen kan anpassas till en fördelning 40/60 eller 50/50 

beroende på hur kommunen vill utforma systemet. Insatsbehållarna finns i olika storlekar; 30, 45, 60 eller 

80 liter vardera. Vanligtvis töms fyrfackskärlen varannan och var fjärde vecka. Det finns även kommuner 

som ger möjlighet till extra tömning under sommaren. 

Samtliga uppgifter om kommunernas fyrfackssystem är insamlade via kommunernas hemsidor i 

kombination med intervjuer av representanter för respektive kommun.  

6.2 Alingsås 

 

Figur 19: Alingsås kommuns fyrfackskärl 

System: Två kärl med indelning 50/50. Både kärl 1 och kärl 2 töms var 14:e dag. 

Annat: Matavfall slängs i biopåsar som delas ut gratis av kommunen.  

Försök/utvärdering: Bytte plats på tidningar och plast efter utvärdering. Har mätt fyllningsgrader och 

anser att båda kärlen behöver tömning var 14:e dag. Provat papperspåsar för 100 st. hushåll men beslutade 

att behålla biopåsen.  

Avgift: 2 200 kr/år för fyrfackskärl. 2 300 kr/år för restavfall + matavfall. Denna taxa är på väg upp och 

kommer ligga runt 4 000-5 000 kr/år inom ca 5 år (miljötaxa).   
                       . 

 

 

 

 

   

 Exempel på biopåse 
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6.3 Mölndal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Mölndals kommuns fyrfackskärl 

System: Kärl 1 har indelning 40/60 och kärl 2 har indelning 50/50. Både kärl 1 och kärl 2 töms var 14:e 

dag. Kärl 1 har en extra box för ljuskällor och batterier. Kärl 2 har en extra box för elavfall.  

Försök/Utvärdering: Testades i 1,5 år.  

Annat: Till matavfallet tog kommunen tillsammans med PWS fram en insats på 80 liter, som idag finns i 

PWS standardsortiment. Gick från enbart restavfall direkt till fyrfackskärl och har sett minskning av 

restavfall från 16 kg till 6 kg. 

Avgift: Har 8 alternativ. Standardalternativet är 2 st. fyrfackskärl i storlek 370 l/kärl för 2 400 kr/år. Finns 

även alternativ med 2 st. fyrfackskärl i storlek 240 l/kärl för 2 300 kr/år.  

6.4 Ängelholm (NSR) 

 

 

 

 

 

 

Figur 21: Ängelholms kommuns fyrfackskärl 

System: Kär 1 har indelning 40/60 och kärl 2 har indelning 50/50. Kärl 1 töms var 14:e dag och kärl 2 

töms var 4:e vecka.  

Annat: Mjuka plastförpackningar, grovavfall samt särskild box för farligt avfall, elavfall, batterier och 

ljuskällor hämtas separat 6 gånger/år, efter beställning. Återvinningspremie delas ut varje år. Baseras på 

försäljningen av materialet.  
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Försök/Utvärdering: Har provat att ha både mjukplast och hårdplast i samma kärl, men anser att 

mjukplasten blir ett arbetsmiljöproblem då den faller ur kärlen vid tömning samt fastnar i sopbilen.  

Avgift: Finns två storlekar på fyrfackskärl; 370 liter och 240 liter. Båda alternativen kostar 2 525 kr/år. 

6.5 Hässleholm 

 

 

 

 

 

 

Figur 22: Hässleholms kommuns fyrfackskärl 

System: Både kärl 1 och kärl 2 har indelning 40/60. Kärl 1 töms var 14:e dag. Kärl 2 töms var 4:e vecka. 

Kärl 1 har en extra box för ljuskällor och batterier. Kärl 2 har en extra box för elavfall.  

Annat: Delar ut gratis Minimizer för att komprimera och paketera mjukplast.  

Försök/Utvärdering: Testades på ca 280 hushåll uppdelat i två grupper, innan det infördes. Försöket 

innebar gemensamt kärl för färgat och ofärgat glas och i den åttonde fraktionen sorterades då textil 

alternativt elavfall. Textil fungerade inte då det fastnade i bilen. En enkätundersökning visade även att den 

fraktionen hade låg användning. Det uppstod även problem med att glasavfallet inte gick att sälja i blandad 

form. Textilavfallsfraktionen togs därför bort och elavfallet flyttades ut till en påhängd box.  

Hässleholms kommun uppger att endast ett fåtal hushåll saknade plats i restavfallskärlet. 10 hushåll hade 

under försöket extra kärl för restavfall. 

Avgift: 3 115 kr/år 
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6.6 Lysekil 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Lysekils kommuns fyrfackskärl 

System: Kärl 1 har indelning 40/60 och kärl 2 har indelning 50/50. Kärl 1 töms var 14:e dag och kärl 2 

töms var 4:e vecka.  

Utvärdering: Systemet testades på ca 500 hushåll under ett halvår. Det utvärderades då och försöket 

förlängdes med ny indelning, där matavfall och tidningar bytte plats.  

Annat: Minimizer delas ut gratis till alla hushåll. Uppger att om de infört systemet idag hade de övervägt 

separat kärl för matavfall för att kunna tömma endast det kärlet oftare under sommartid.  

Kostnad: 3 200 kr. Den fasta grundavgiften är hög på grund av att de har extra kapacitet för stor mängd 

sommargäster.  
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7. Slutsatser 

7.1 Fraktionernas storlek i relation till avfallstrender och hushållens 
behov 

Restavfall 
Att så många av de svarande hushållen upplever att restavfall är för liten kan bero på att Sjöbo kommuns 

invånare inte sorterar så mycket som de upplever sig göra. En för låg sorteringsgrad borde vara den 

främsta anledningen till att restavfallet inte räcker till, då majoriteten av hushållsavfallet ska gå att sortera 

ut. Barnfamiljer och hushåll med husdjur kan ha ett ökat behov av att slänga restavfall. Enkätens resultat 

kan bero på att många av de svarande tillhör en sådan kategori.  

Det kan finnas en misstolkning av vad som ska läggas i restavfallet, som leder till att det som inte har ett 

eget fack i fyrfackskärlen hamnar i restavfallsfraktionen. Restavfall ska endast användas till det avfall som 

inte har ett eget fack varken i fyrfackskärlen eller på återvinningscentraler. Här finns potential att förbättra 

sorteringsgraden med hjälp av tydligare information och/eller fler fraktioner i fyrfackskärlen. Restavfallet 

bör rent teoretiskt kunna minskas, men upplevs trots det som för litet.  

Att öka volymen för restavfall skulle öka nöjdheten men minska incitamentet för hushållen att öka sin 

sorteringsgrad. I Sjöbo kommuns avfallsplan finns två mål som rör restavfallet: att mängden utsorterat 

matavfall ska öka och att mängden utsorterade förpackningar och tidningar ska öka58. Utifrån 

avfallsplanens mål är bedömningen att restavfallsfraktionen bör behålla den storlek den har idag eller 

eventuellt minskas.  

Pappersförpackningar 
Enkätsvaren ger en tydlig indikation om att pappersförpackningar är den fraktion som i dagsläget behöver 

större kapacitet för att överensstämma med hushållens behov. Det bekräftas av trenden att mängden 

pappersförpackningar ser ut att öka i framtiden, vilket medför att ännu fler pappersförpackningar kommer 

behövas sorteras ut. Sjöbo kommuns avfallsplan har även som mål att öka utsorteringen av 

pappersförpackningar59.  

Bedömningen är att kapaciteten för pappersfraktionen är det viktigaste att förändra till framtida 

fyrfackskärl. Om det är större volym eller en tätare tömningsfrekvens beror helt på hur man organiserar de 

andra facken.  

Plastförpackningar 

Omkring en femtedel av de som svarat på enkäten önskar större volym för plastförpackningar och 

trenden är att mängden plastförpackningar ökar. Även här finns ett mål i Sjöbo kommuns avfallsplan att 

öka mängden utsorterade plastförpackningar60. Samtidigt är plast ett material som ofta går att komprimera 

och pressa ner i kärlen mer effektivt än pappersförpackningar, och med hjälp av en Minimizer/ Plastis 

ökar den effekten ytterligare.  

Avseende plastförpackningar är bedömningen att fraktionen kan behålla sin kapacitet eller, med hjälp av 

Minimizer/ Plastis eventuellt även minskas.  

                                                      
58 Sjöbo kommun, Avfallsplan 2016-2020, 2016 
59 Ibid 
60 Ibid 
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Färgat och ofärgat glas 
Omvärldsanalysen visar att mängden glasförpackningar kommer fortsätta att minska och att plast- och 

pappersförpackningar kommer att ta deras plats. Även enkätundersökningen ger en tydlig indikation på att 

glasfraktionerna har en större volym än nödvändigt. Det skulle därför vara önskvärt att minska deras 

volym för att ge utrymme till att öka andra fraktioner. För att förenkla för hushållen är det önskvärt att 

flytta glasfraktionerna till samma kärl. En sådan åtgärd medför även att förarna av sopbilarna utsätts för 

mindre buller vid tömning, då tömning av glas bara behöver göras var fjärde vecka.  

Glasfraktionerna bedöms kunna göras i mindre volym och de kan med fördel placeras i samma kärl.  

Tidningar och returpapper 
Både tidningar och pappersreklam har en minskande trend, vilket också stämmer överens med hushållens 

enkätsvar. Endast en väldigt liten andel av de svarande ansåg att fraktionen för tidningar och returpapper 

var för liten och fler än dubbelt så många ansåg den vara för stor. Flera kommuner har valt att samla in 

tidningar och returpapper i en 60- eller 80 liters insats, vilket enligt dem fungerar bra.  

Kapaciteten för tidning- och returpappersfraktionen bedöms kunna minskas.  

Metall 

Enkätundersökningen avseende metallfraktionen visar på tillräcklig volym och mer än 30 % ansåg den 

vara för stor. Samtidigt visar omvärldsanalysen att mängden metallförpackningar väntas minska i 

framtiden.  

Med detta som underlag bedöms metallfraktionens kapacitet kunna minskas.  

Matavfall 

En tredjedel av hushållen i enkäten anser att matavfallsfraktionen är för liten och plockanalyser från Sjöbo 

kommun visar även på en potential att öka utsorteringen av matavfall.  

Sjöbo kommuns avfallsplan har som ett av flera mål att öka utsorteringen av matavfall, vilket innebär att 

kapacitet för ökade mängder stämmer väl överens med målet61.  

Bedömningen är att matavfallsfraktionens kapacitet bör ökas. 

                                                      
61 Ibid 
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Följande är en sammanställning av studiens slutsatser.  

7.2 Tillbehör till fyrfackskärlen 

7.2.1 Elavfallsbox 

Både trenden för elartiklar och enkätsvaren visar på ett ökat behov av att enkelt kunna göra sig av med 

elavfall. Sjöbo kommun tog ett steg i rätt riktning i februari 2014 då Samlaren sattes in på utvalda affärer i 

Sjöbo kommun, men utsorteringen av elavfall skulle effektiviseras och förenklas om ett kärl för detta 

fanns att tillgå i hemmet.  

Sjöbo kommuns avfallsplan har ett mål om att mängden farligt avfall i restavfallet år 2020 ska vara noll62. 

Både ljuskällor, batterier och elavfall kan räknas in under kategorin farligt avfall. En särskild fraktion för 

elavfall, i form av en box som hängs på fyrfackskärlen, är ett sätt att nå målet att inget farligt avfall ska 

finnas i restavfallet. Boxen för elavfall är ett enkelt sätt att underlätta för hushållen att göra rätt. Flera 

andra kommuner har redan infört eller planerar att införa ett sådant kärl och erfarenheter som finns är att 

de används och att renheten från elavfall ökar i restavfallet.  

Bedömningen är att en extra box för mindre elavfall är bra för Sjöbo kommun att införskaffa. 

                                                      
62 Ibid 
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7.2.2 Minimizer/ Plastis 

Med tanke på ovanstående slutsatser angående plastfraktionen är bedömningen att en Minimizer/ Plastis, 

trots den extra kostnad den medför, kan medverka till en uppdelning av fyrfackskärlen som på sikt blir 

mer effektiv. Därför rekommenderas att Minimizer/Plastis införs.  

7.2.3 Fluglock 

Ett försök med fluglock pågår just nu i kommunen. Innan försöket har utvärderats är det svårt att bedöma 

nyttan av att införa fluglock. En konsekvens av problemet med fluglarver och flugor är att en del hushåll 

låter bli att sortera matavfall sommartid. Om fluglocken visar sig fungera väl kan det vara värt att överväga 

kostnaden för fluglock i relation till kostnaden för eventuell ökad tömningsfrekvens, vilket är den 

alternativa åtgärd vi ser för att minska flugproblematiken och öka nöjdheten samt matavfallets 

sorteringsgrad. En möjlighet som bör övervägas är att erbjuda fluglocken men då till självkostnadspris.  

7.3 Tömningsfrekvens 

En möjlighet att välja till ökad tömningsfrekvens av kärl 1 under sommartid efterfrågades muntligt bland 

en del hushåll, som sa sig vara beredda att betala för en sådan service. Nyttan med detta skulle vara att 

minska problemet med flugor i matavfallet. Möjligheten till abonnemang endast sommartid efterfrågades 

muntligt av en del sommargäster.  

En utökad eller mer flexibel tömningsfrekvens bedöms vara en god service som kan öka nöjdheten, men 

det är osäkert om nyttan står i proportion till kostnaden. Om detta övervägs bör efterfrågan undersökas 

noggrannare. 

7.4 Åtgärder för ökad källsortering  

7.4.1 Information 

De svarande hushållen var nöjda med Sjöbo kommuns information men samtidigt finns det rum för 

förbättring. Trots kontinuerlig information från Sjöbo kommun finns fortfarande kunskapsbrister. 

Informationsspridning hade även kunnat hjälpa till att minska mängden restavfall. Det finns fortfarande 

många kommuninvånare som tror att fyrfackskärlen töms i samma fack i sopbilen och de ser därför inte 

behovet av att sortera. Information där man får följa de olika hushållsavfallstyperna från hushållet till 

fyrfacksbilen och sedan vidare till återvinningscentraler hade kunnat öka kunskapen om hur källsortering 

och återvinning fungerar.  

Utifrån enkäten framgick att fyrfackskärlen oftare var för stora för enpersonhushåll och många kände inte 

till att man kan dela kärl med grannen. Även denna kunskapsbrist hade kunnat minskas med hjälp av 

utskick från kommunen.  

7.4.2 Sorteringsguide 

En del kommuner och bolag har ”källsorteringsordlistor” på internet, där man kan ta reda på vad som ska 

sorteras var. Detta hade kunnat minska mängden felsorterat material och på så sätt minskar även trycket 

på restavfallsfraktionen.  

Mer lättillgänglig information av den här typen bedöms som en enkel åtgärd med stora vinster. Ett mycket 

enkelt sätt är att på Sjöbo kommuns hemsida länka till exempelvis Sopor.nu, vilket är en avfallsportal som 
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drivs i samarbete mellan Avfall Sverige, El-kretsen, Elektronikåtervinning Sverige, FTI och 

Naturvårdsverket.  

7.4.3 Viktbaserad avfallstaxa 

På några håll finns exempel på viktbaserad avfallstaxa, där vikten på avfallet avgör hushållets kostnad för 

dess bortforsling. Detta förväntas ge incitament att öka utsorteringen och skapar även möjlighet för det 

enskilda hushållet att påverka sin avfallstaxa. En risk med viktbaserad avfallstaxa är att den istället kan 

orsaka nya typer av problem, som att hushållen gör sig av med sitt avfall på andra sätt. Som följd av detta 

kan exempelvis ökad nedskräpning uppstå63. 

Studier av viktbaserad avfallstaxa i olika svenska kommuner visar att restavfallets mängd minskat avsevärt. 

Sambandet mellan minskad mängd restavfall och ökad utsortering är inte entydig, men i många kommuner 

har en ökning av mängden utsorterat material märkts. Inte heller sambandet med ökad nedskräpning är 

entydig.  

I Sjöbo kommun, som redan har ett system med fyrfackskärl, skulle nyttan med viktbaserad taxa endast 

uppstå vid vägning av restavfallet. Kostnaden för att införskaffa tekniken för vägning behöver ställas i 

relation till vinsten med ökad utsortering och hushållens möjlighet att påverka sin egen taxa. Bedömningen 

är att viktbaserad taxa är mer relevant för kommuner utan FNI och att ett aktivt arbete med att förbättra 

fyrfackssystemet kan ge likvärdiga effekter för sorteringsgraden. Om syftet däremot är att öka hushållens 

påverkansmöjlighet och belöna dem som källsorterar kan viktbaserad avfallstaxa vara ett alternativ.  

7.4.4 Återvinningspremie 

NSR, som har hand om återvinningen i bland annat i Ängelholms kommun, använder sig av en 

återvinningspremie. Den är baserad på hur mycket hushållen sorterar och på priset NSR kan sälja det 

utsorterade materialet för. Premien dras sedan av på årsfakturan till nästkommande år64. 

Återvinningspremie kan vara ett sätt att öka incitamenten hos hushållen att sortera mer. I dagsläget får 

dock Sjöbo kommun inte tillräckligt betalt för det insamlade materialet för att täcka kostnaderna för 

insamlingen.  

Vid en eventuellt förbättrad ersättning för materialet bedöms återvinningspremien vara en god åtgärd som 

kan öka hushållens incitament att källsortera.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
63 Avfall Sverige, Miljöstyrande taxa, en vägledning till viktbaserad avfallstaxa inför beslut, vid införande och drift, Rapport 
U2014:05 
64 NSR, Avfallstaxor 
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7.5 Omlastningscentral 

Inför eventuell nybyggnad av en omlastningscentral i Sjöbo kan det vara värt att tänka igenom 

omlastningscentralens utformning. Att synliggöra återvinningsprocessen är ett effektivt sätt att öka 

förståelsen för källsortering och återvinning. Omlastningscentralen kan utformas så att förbipasserande på 

avstånd eller på nära håll kan ta del av den verksamhet som pågår. Därigenom kan hushållen få en bild av 

vad som händer med det källsorterade avfallet. Ökad kunskap om återvinning är en viktig faktor för ökad 

källsortering.  

 

 

 

 

 

 

Bilderna visar exempel på hur återvinningsprocessen ser ut.  
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8. Rekommendationer: Fyrfackskärlens 
utformning i relation till avfallstrender och 
hushållens behov 

8.1 Allmänt 

Utvecklingen av fyrfackskärlen kan ske på många olika sätt och innebär olika grad av förändring. 

Rekommendationerna är utformade som fyra scenarion, vilka går stegvis från enkla förändringar till mer 

omfattande sådana. Generellt kan sägas att ju mer omfattande förändring, desto bättre blir fyrfackskärlen 

anpassade till hushållens behov men detta innebär också att förslagen blir mer kostsamma att genomföra.  

Det är värt att nämna att möjligheten till 2-fackskärl, som idag finns i kommunen, kräver att även 

fyrfackskärlen placerar matavfall och restavfall så som de är placerade idag. Detta för att båda kärlen ska 

kunna tömmas under samma runda. Här ges dock även förslag på hur kärlen kan utformas om 2-

fackskärlen i framtiden tas bort som alternativ, vilket är möjligt om kommunalt insamlingsansvar införs. 

Fördelar med att endast ha fyrfackskärl som alternativ är att sophämtningen effektiviseras och att 

kostnaden per hushåll därmed blir lägre. 

Alla scenarion nedan är utformade med vad PWS AB har att erbjuda. Till samtliga scenarion 

rekommenderas en extra box för elavfall som hängs på kärl 1. 

 

 

Figur 24: Fyra möjliga scenarion  

 

 

 

 



44 
 
 

8.2 Scenario 1 

 

Figur 25: Fyrfackskärlens organisering utifrån scenario 1  

I scenario 1 bibehåller alla fraktioner sina volymer, alltså tillkommer det inte några nya kostnader för 

kommunen för inköp av nya kärl eller insatser. Kärl 1 och 2-fackskärlen kan fortsätta att tömmas under 

samma runda i detta scenario.  

Scenario 1 bygger på följande förändringar: 

Byta plats på pappersförpackningar och plastförpackningar – Enligt enkätundersökningen ansågs 

fraktionen för pappersförpackningar vara för liten. Om pappersförpackningar flyttas till kärl 1 kommer 

den att tömmas var 14:e dag vilket är dubbelt så ofta som den töms nu. Plastförpackningar kommer istället 

att tömmas mer sällan. Då många anser att fraktionen för plastförpackningar var för liten i dagsläget 

rekommenderas användandet av en Minimizer/Plastis för det här scenariot. Den kommer hjälpa till att 

komprimera mjukplasten och förbättrar även arbetsmiljön för förarna då mängden flyktig plast minskar.  

Byta plats på metallförpackningar och färgat glas – Att sortera både färgat och ofärgat glas i samma 

kärl ger två fördelar. Dels är det mer logiskt för hushållen, vilket kan öka sorteringsgraden. Dels förbättrar 

det förarnas arbetsmiljö, där buller från glastömning angetts som ett problem. Tömning av allt glas var 

fjärde vecka innebär att glas töms och orsakar buller mer sällan.  

Scenario 1 ger följande fördelar och nackdelar: 
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8.3 Scenario 2 

 

Figur 26: Fyrfackskärlens organisering utifrån scenario 2 

I scenario 2 flyttas mellanväggen i kärl 1, vilket ger kärlet en 40/60-indelning.  För att kunna flytta 

mellanväggen krävs en ny insats med två nya insatsbehållare. En ökning av volymen på insatsen för 

matavfall rekommenderas medan insatsen för metall bör minskas till 30 liter.  

I scenario 2 är fraktionen för plast- och pappersförpackningar i samma kärl som i scenario 1. Även i 

scenario 2 underlättas sorteringen av glas genom att båda fraktionerna befinner sig i samma kärl. För att 

kunna öka volymen på fraktionen för plastförpackningar rekommenderas även nya insatser till kärl 2 på 30 

liter vardera. Trots en ökning i volym på fraktionen för plastförpackningar i scenario 2 jämfört med 

scenario 1 rekommenderas en Minimizer/Plastis för att komprimera plasten.  

Ett alternativ som ger scenario 2 en lägre kostnadsnivå är att behålla båda insatserna i kärl 2, till följd att 

fraktionen för plastförpackningar inte ökar.  

Tömningen av kärl 1 och 2-fackskärlen kan med detta scenario fortsätta som idag.  

Scenario 2 bygger på följande förändringar: 

Större matavfall – Det är många som anser att fraktionen för matavfall är för liten (30,7 % av hushållen). 

För att kunna öka denna utan att öka på fraktionen för restavfall flyttas mellanväggen och en ny insats 

införs. På så sätt kommer fraktionen för restavfall att bibehålla sin volym. 

Ökad volym för plastförpackningar - I scenario 2 finns fraktionen för plastförpackningar i kärl 2 och 

kommer därför tömmas var fjärde vecka. För att öka volymen på fraktionen utan att flytta mellanväggen 

minskas volymen på fraktionerna för glas.  
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Scenario 2 ger följande fördelar och nackdelar: 
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8.4  Scenario 3 

 

Figur 27: Fyrfackskärlens organisering utifrån scenario 3 

Om man istället flyttar båda mellanväggarna, så att båda kärlen har en indelning på 40/60, får man den 

bästa uppdateringen av Sjöbo kommuns fyrfackskärl. Detta med hänsyn till både omvärldsanalysen och 

enkätsvaren. Även här kommer nya insatser behöva införskaffas. Tömningen av kärl 1 och 2-fackskärlen 

kan fortsätta som idag, då kärl 1 är exakt som i scenario 2.  

Scenario 3 bygger på följande förändringar på kärl 2:  

Ökad volym på plastförpackningar - Mellanväggen flyttas vilket medför att fraktionen för 

plastförpackningar får en volym på dryga 190 liter. Fraktionen blir inte lika beroende av att en 

Minimizer/Plastis används. Dock rekommenderas den fortfarande för att förbättra arbetsmiljön för 

förarna. På bekostnad av den ökade volymen på fraktionen för plastförpackningar kommer fraktionen för 

tidningar att minska till ca 118 liter. Fraktionerna för färgat- och ofärgat glas rekommenderas att vara i 30-

liters insatser. 
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Scenario 3 ger följande fördelar och nackdelar:  
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8.5 Scenario 4 

 

Figur 28: Fyrfackskärlens organisering utifrån scenario 4 

I händelse av att Sjöbo kommun i framtiden tar bort 2-facksabonnemanget har detta scenario skapats. 

Storlekarna på fraktionerna är som i scenario 3 vilket underlättar ett byte från scenario 3 till scenario 4, 

utan tillkommande kostnader för Sjöbo kommun. Scenario 4 blir också att föredra om man börjar med att 

sortera ut sitt hushållsavfall i materialströmmar istället för efter förpackningar. Scenario 4 bygger på 

följande förändringar: 

Byter plats på plastförpackningar och restavfall - Genom att byta plats på plastförpackningar och 

restavfall från scenario 3 kommer plast att hamna i samma tömningsfrekvens och storlek som idag. 

Restavfallet däremot kommer hamna i kärl 2 och endast få tömning var fjärde vecka. Då Sjöbo kommuns 

avfallsplan har som mål att minska de totala avfallsmängderna men öka andelen utsorterat material ur 

restavfallet ligger detta i linje med hur hushållsavfallet kommer att se ut i framtiden. Hässleholm är 

exempel på en kommun som har restavfall i kärl 2 redan idag och Hässleholms kommun uppger att det 

fungerar bra. Genom denna förändring kommer fraktionen för restavfall att minska.  
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Scenario 4 ger följande fördelar och nackdelar: 
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Appendix 1: Enkät  

Enkätundersökning om fyrfackskärl i Sjöbo kommun.  

För att förbättra fyrfackskärlen vill Sjöbo kommun veta vad kommuninvånarna tycker om 

befintliga fyrfackskärl. Vi skulle därför uppskatta om Du tog dig tid att svara på denna enkät. 

Enkäten är helt anonym. 

1. Ålder:  

 <20 år 

 20-30 år 

 31-40 år 

 41-50 år 

 51-60 år 

 61-70 år 

 >70 år 

 

2. Antal personer i hushållet: _________________  

 

3. Antal barn under 10 år: _________________ 

 

4. Bor Du i: 

 Tätort  

 Landsbygd 

Fyrfackskärlen ger dig möjlighet att sortera ut olika förpackningar samt batterier och glödlampor i direkt anslutning till 

hemmet istället för att åka till en återvinningscentral. I fraktionen ”restavfall” ska enbart hushållsavfall som inte kan 

sorteras ut (t.ex. blöjor) hamna. Fram till våren 2016 var fyrfackskärlen det billigaste alternativet i kommunens 

hushållsavfallshantering.  

5. Varför har Du valt fyrfackskärl? Kryssa ett alternativ. 

 

 Förenklar källsorteringen av hushållsavfall 

 Billigare än tvåfackskärl 

 Gjorde inget aktivt val 

 Annat:________________________________________________________________ 

             

6. Hur långt har Du från ytterdörren till platsen där fyrfackskärlen vanligen står? Kryssa ett alternativ. 

 0-20 meter 

 20-50 meter  

 50-100 meter  

 100-300 meter 

 Mer än 300 meter 

 

7. Behöver Du flytta kärlen inför tömning?  

 Ja 

 Nej 
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8. Av den totala mängden hushållsavfall uppskattar Du att Du sorterar ut 

 0-25% 

 25-50% 

 50-75% 

 75-100% 

 

9. Hur många procent av varje materialtyp sorterar ni i fyrfackens rätta kärl? 

Exempel: av allt plastavfall sorterar jag ut 50-75% och lägger i fyrfackets kärl för plast, resterande 50-25% lägger 

jag någon annanstans. 

 

 

 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

Plastförpackningar      

Pappersförpackningar      

Färgat glas      

Ofärgat glas      

Tidningar/returpapper      

Metall       

Matavfall       

Glödlampor      

Batterier       

 

10. Vad upplever Du som det största hindret för att sortera hushållsavfall? Det är möjligt att kryssa 

flera alternativ.  

 

 Kärlens utformning 

 Mängden material att källsortera 

 Mängden material att förvara i hemmet 

 Förflyttningen av materialet från bostad till fyrfackskärl 

 Svårt att avgöra vad som ska vara i vilket fack 

 Kärlen är för små 

 Bristande intresse 

 Fyrfackskärlen tar för stor plats 

 Inget 

 Annat:________________________________________________________________ 

 



3 
 
 

 

Följande frågor handlar om Din inställning till Sjöbo kommuns avfallshantering.  

Kryssa ett alternativ där 1 = Dålig och 5 = Bra.  

11. Vad tycker du om att kommunen har infört fyrfackskärl? 

1 2 3 4 5 

     

 

12. Hur tycker du fyrfackskärlen fungerar?  

1 2 3 4 5 

     

 

13. Vad tycker du om kommunens information om hur man ska källsortera?  

1 2 3 4 5 

     

 

14. Hur tycker du att fraktionernas storlek passar in för dina behov? 

1 2 3 4 5 

     

 

15. Vad tycker du om källsortering ur miljöperspektiv? 

1 2 3 4 5 

     

 

16. Hur anser du att din förståelse för källsortering är? 

1 2 3 4 5 

     

Följande frågor handlar din uppfattning om fyrfackskärlens utformning. 

17. Är det någon/några behållare som Du anser har för liten volym? Det är möjligt att välja flera 

alternativ.  

 Plastförpackningar 

 Färgat glas 

 Matavfall 

 Pappersförpackningar 

 Tidningar 

 Ofärgat glas 

 Metall 

 Restavfall 

 Batterier 

 Glödlampor 

 Nej, ingen behållare är för liten 

 

18. Är det någon/några behållare som du anser har för stor volym? Det är möjligt att välja flera 

alternativ.  



4 
 
 

 

 Plastförpackningar 

 Färgat glas 

 Matavfall 

 Pappersförpackningar 

 Tidningar 

 Ofärgat glas 

 Metall 

 Restavfall 

 Batterier 

 Glödlampor 

 Nej, ingen behållare är för stor 

Kärl 1 töms varannan vecka, Kärl 2 töms var 4:e vecka. 

19. Skulle Du vara villig att betala mer för att fyrfacken skulle tömmas oftare?  

 Ja 

 Nej 

Kommentar: __________________________________________________________ 

20. Finns där någon behållare som Du skulle vilja flytta från Kärl 1 till Kärl 2 

 Matavfall 

 Restavfall 

 Plastförpackningar 

 Färgat glas 

 Nej, det finns inget jag skulle vilja flytta  

 

21. Finns där någon behållare som Du skulle vilja flytta från Kärl 2 till Kärl 1 

 Metallförpackningar 

 Ofärgat glas 

 Tidningar 

 Pappersförpackningar 

 Batterier 

 Glödlampor 

 Nej, det finns inget jag skulle vilja flytta 

 

22. Finns det någon förpackning som Du är osäker på hur Du ska sortera? 

 

Svar:________________________________________________________________________  

 

 

23. Är Du nöjd med den information som Du får från kommunen om avfallshantering?  

 Ja 

 Nej 



5 
 
 

Kommentar: ______________________________________________________________ 

24. Hur räcker de olika kärlen till för Ditt behov? 

Kryssa ett alternativ där 1 = inte alls och 5 = fullständigt.  

 

1 2 3 4 5 

Plastförpackningar      

Pappersförpackningar      

Färgat glas       

Ofärgat glas       

Tidningar/returpapper      

Metall       

Matavfall       

Restavfall       

Glödlampor       

Batterier       

 

25. Finns det något som Du idag inte kan sortera i ditt fyrfackskärl, som Du hade velat ha ett särskilt 

fack för? Vad?  

Svar:_____________________________________________________ 

 

26. Övriga synpunkter:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

 

Tack för ditt svar! 

 



Appendix 2: Enkätresultat 
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Miljö Bygg Teknik förv Ledning 

Slutrapport 
  

Antal svar: 266 
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 Den här undersökningen har totalt 266 respondenter. 

Undersökningen utfördes från 2016-06-27 till 2016-07-19. 
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2 Ålder % 

<20 år 0,4% 
20-30 år 12,0% 
31-40 år 17,4% 
41-50 år 22,5% 
51-60 år 12,8% 
61-70 år 21,7% 
>70 år 12,8% 
Obesvarat 0,4% 
Ack. svar 258 
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3 Antal personer i hushållet:  

Svar 

8 
2 vuxna 2 barn (3 och 5 år) 
4 
4 
2 
5 
2 
4 
4 
2 
5 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
5 
2 vuxna 4 barn 
Vi är 4 st, två vuxna och två barn 
5 
1 
2 
3 
6 
2 
4 
6 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
6 
1 
4 
2 
4 
2 
6 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
5 
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3 Antal personer i hushållet:  

Svar 

2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
3 
1 
5 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
två 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
4 
3 
3 
2 st 
1 
3 
2 
5 
2 
1 
2 
3 
4 
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3 Antal personer i hushållet:  

Svar 

2 
2 
4 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
2 
2 
1 
2 
5 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 vuxna 
3 
6 
3 
3 
2 
2 
3 
7 
2 
2 
4 
5 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
2-6 
2 
6 
2 
5 
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3 Antal personer i hushållet:  

Svar 

3 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
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3 Antal personer i hushållet:  

Svar 

1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
2vuxna 2 barn  
2 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
4 
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4 Antal barn under 10 år:  

Svar 

4 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
4 
2 st 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
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4 Antal barn under 10 år:  

Svar 

0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
noll 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
0 
1 
3 
0 
3 
3 
1 
2 
1 
(7) dbv 
2 
2 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
inga 
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5 Bor Du i: % 

Tätort 69,0% 
Landsbygd 29,8% 
Obesvarat 1,2% 
Ack. svar 258 
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6  Fyrfackskärlen ger dig möjlighet att sortera ut olika 

förpackningar samt batterier och glödlampor i direkt 

anslutning till hemmet istället för att åka till en 

återvinningscentral. I fraktionen ”restavfall” ska enbart 

hushållsavfall som inte kan sorteras ut (t.ex. blöjor) hamna. 

Fram till och med våren 2016 var fyrfackskärlen det billigaste 

alternativet i kommunens hushållsavfallshantering.  Varför har 

Du valt fyrfackskärl? Kryssa ett alternativ.  

% 

Förenklar källsorteringen av hushållsavfall 61,2% 
Billigare än tvåfackskärl 4,7% 
Gjorde inget aktivt val 30,6% 
Annat: 3,5% 
Obesvarat 0,0% 
Ack. svar 258 
 

 
6  Fyrfackskärlen ger dig möjlighet att sortera ut olika förpackningar samt batterier och glödlampor i direkt anslutning till 

hemmet istället för att åka till en återvinningscentral. I fraktionen ”restavfall” ska enbart hushållsavfall som inte kan sorteras 

ut (t.ex. blöjor) hamna. Fram till och med våren 2016 var fyrfackskärlen det billigaste alternativet i kommunens 

hushållsavfallshantering.  Varför har Du valt fyrfackskärl? Kryssa ett alternativ.  

Annat: 

Vi har inte fåt välga själva.  
I förhoppning om att vara miljövänlig 
Hyresvärd valde 
Hyresvärden valde 
Gjorde inget aktivt val. Delar med grannen. 
Det var så när vi köpte huset. 
Trodde att det skulle bli bra 
den var där när vi flyttade in i huset 
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7 Hur långt har Du från ytterdörren till platsen där 

fyrfackskärlen vanligen står? Kryssa ett alternativ. 
% 

0-20 meter 82,0% 
20-50 meter  13,7% 
50-100 meter  3,5% 
100-300 meter 0,4% 
Mer än 300 meter 0,0% 
Obesvarat 0,4% 
Ack. svar 256 
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8 Behöver du flytta kärlen inför tömning?  % 

Ja 29,1% 
Nej 70,5% 
Obesvarat 0,4% 
Ack. svar 254 
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9 Av den totala mängden hushållsavfall uppskattar Du att Du 

sorterar ut 
% 

0-25% 1,6% 
25-50% 5,9% 
50-75% 29,9% 
75-100% 61,8% 
Obesvarat 0,8% 
Ack. svar 254 
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10  Hur många procent av varje materialtyp 

sorterar ni i fyrfackskärlens rätta kärl?  Exempel: av 

allt plastavfall sorterar jag ut 50 - 75% och lägger i 

fyrfackets kärl för plast, resterande 50 - 25% lägger 

jag någon annanstans. :  

0-25% 25-50% 50-75% 75-100% Obesv  

% % % % % Ack. svar 
Genomsni

tt 

Plastförpackningar 1,6% 2,4% 15,9% 78,9% 1,2% 251 3,7 
Pappersförpackningar 2,4% 1,2% 18,7% 76,1% 1,6% 251 3,7 
Färgat glas 3,2% 1,2% 4,0% 89,6% 2,0% 251 3,8 
Ofärgat glas 2,0% 1,6% 4,8% 89,2% 2,4% 251 3,9 
Tidningar/returpapper 0,8% 2,8% 9,2% 84,9% 2,4% 251 3,8 
Metall 3,6% 1,6% 6,8% 86,1% 2,0% 251 3,8 
Matavfall  6,4% 2,4% 16,7% 72,9% 1,6% 251 3,6 
Glödlampor 6,0% 0,4% 4,0% 87,6% 2,0% 251 3,8 
Batterier 4,8% 0,4% 4,0% 88,8% 2,0% 251 3,8 
Totalt      251 3,8 
Horisontell procentberäkning 
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11 Vad upplever Du som det största hindret för att sortera 

hushållsavfall? Det är möjligt att kryssa flera alternativ.  
% 

Kärlens utformning 8,8% 
Mängden material att källsortera 14,3% 
Mängden material att förvara i hemmet 14,7% 
Förflyttningen av materialet från bostad till fyrfackskärl 4,4% 
Svårt att avgöra vad som ska vara i vilket fack 6,8% 
Kärlen är för små 27,9% 
Bristande intresse 2,0% 
Fyrfackskärlen tar för stor plats 2,0% 
Inget 44,6% 
Annat: 16,3% 
Obesvarat 1,6% 
Ack. svar 251 
 

 
11 Vad upplever Du som det största hindret för att sortera hushållsavfall? Det är möjligt att kryssa flera alternativ.  

Annat: 

Skulle behöva större fack till pappers förkackning 
Pappersavfall skälet är för litet 
Pga larver i tunnan sommartid kastar vi mat i sin förpackning . 
Inget hinder men skulle vilka att kartong och plast byter plats med varandra då vi har mycket mer kartong än plast och det jämnt blir 

överfullt i kartongkärlet och skulle behöva tömning oftare. 
Glas - för stora. Hushåll+kartong  - för små 
Ogillar matavfallspåsen i papp!!! Skicka med i plast istället så blir det mer källsorterat i matavfall 
Klistermärkena sitter fel när handtagen ska vara utåt. 
kärlet för matavfall är för litet 
Kärlet till matavfall och färgat glas har dom tappat i sopbilen utan att säga till om detta, så vi inte har kunnat sortera rätt  
kladdigt och luktar illa att ha förpackningar i behållare inomhus 
smutsiga förpackningar 
Locket öppnas åt fel håll. Sopbilen skräpar ner för mycket. 
MAtavfall är det maskar till tusen. 
blåser lätt ifrån tomten 
Maskar 
Facket för pappersförpackningar är för litet 
För litet fack för matavfall samt saknar ett fack för trädgårdsavfall 
Jobbigt att ta isär kombinerade plast- pappersförpackningar! 
Snuskigt med 14-dagstömning på sommaren, fullt med fluglarver, ingen vill gå nära tunnorna. Borde vara tömning varje vecka på 

sommarmånaderna.  
kärlet till mat avfall kunde varit tätare så flugor inte kommer in 
Blir maskar när det är varmt  
Kärlet för pappersförpackningar är för litet 
Matavfallet blir ofräscht 
sopor som är fler än ett material 
restavfall för liten (småbarnsfamilj med blöjor) 
Tömning varje vecka på sommaren 
Utrymmet under diskbänken ej anpassat för källsortering med fyra behållare. Köket från 70-talet. Under diskbänken har vi plastbyttor. 

Flyttde hit 2010 
Svårt att dela upp vissa saker 
Skulle behöva större matavfall 
Matavfallet på sommaren, mycket larver, äckligt!  
Kan ibland vara svårt att sortera och dela visst material 
Maskar 
Flugor och kärlens lukt/stank 
Några fack känns "onödiga" för oss, Hade tex gärna valt bort glasfacken och istället haft större fack till rest och papper. 
ev matavfall på sommaren som drar till sig flugor. 
Att behöva rengöra plast- och pappersförpackningar innan sorteringen 
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11 Vad upplever Du som det största hindret för att sortera hushållsavfall? Det är möjligt att kryssa flera alternativ.  

Annat: 

matavfall blir äckligt på sommaren 
Det enda hindret är att matavfall bara töms var 14:e dag. Äckligt!  
För smått hamnar gärna i en påse "osorterat" 
svårt att tömma ur gamla förpackningar 
finns för lite plats för plast, kartong och hushållssopor! 
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12  Följande frågor handlar om Din inställning till 

Sjöbo kommuns avfallshantering.  Kryssa ett 

alternativ där 1 = Dålig och 5 = Bra.  :  

1 2 3 4 5 Obesv  

% % % % % % Ack. svar 
Genoms

nitt 

Vad tycker du om att kommunen har infört 

fyrfackskärl? 
2,4% 2,0% 10,0% 13,1% 71,3% 1,2% 251 4,5 

Hur tycker du fyrfackskärlen fungerar?  2,4% 4,4% 14,7% 31,9% 45,8% 0,8% 251 4,2 
Vad tycker du om kommunens information om hur 

man ska källsortera?  
3,2% 7,2% 18,7% 30,3% 39,8% 0,8% 251 4,0 

Hur tycker du att fraktionernas storlek passar in för 

dina behov? 
8,4% 13,1% 23,5% 24,3% 29,9% 0,8% 251 3,5 

Vad tycker du om källsortering ur miljöperspektiv? 2,4% 0,8% 3,2% 13,5% 79,3% 0,8% 251 4,7 
Hur anser du att din förståelse för källsortering är? 1,2% 0,8% 5,2% 25,1% 66,9% 0,8% 251 4,6 
Totalt       251 4,2 
Horisontell procentberäkning 
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13  Följande frågor handlar din uppfattning om fyrfackskärlens 

utformning.    Är det någon/några behållare som Du anser har 

för liten volym? Det är möjligt att välja flera alternativ.  
% 

Plastförpackningar 20,7% 
Färgat glas 0,4% 
Matavfall 30,7% 
Pappersförpackningar 51,4% 
Tidningar 5,6% 
Ofärgat glas 0,8% 
Metall 3,2% 
Restavfall 36,3% 
Batterier 0,4% 
Glödlampor 1,2% 
Nej, ingen behållare är för liten 28,3% 
Obesvarat 1,2% 
Ack. svar 251 
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14 Är det någon/några behållare som du anser har för stor 

volym? Det är möjligt att välja flera alternativ.  
% 

Plastförpackningar 4,0% 
Färgat glas 36,3% 
Matavfall 4,4% 
Pappersförpackningar 1,6% 
Tidningar 12,7% 
Ofärgat glas 35,5% 
Metall 32,7% 
Restavfall 2,0% 
Batterier 7,2% 
Glödlampor 6,4% 
Nej, ingen behållare är för stor 46,2% 
Obesvarat 0,8% 
Ack. svar 251 
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15  Kärl 1 töms varannan vecka, Kärl 2 töms var 4:e vecka.  

Skulle Du vara villig att betala mer för att fyrfacken skulle 

tömmas oftare?  
% 

Ja 15,9% 
Nej 72,9% 
Annat: 10,8% 
Obesvarat 0,4% 
Ack. svar 251 
 

 
15  Kärl 1 töms varannan vecka, Kärl 2 töms var 4:e vecka.  Skulle Du vara villig att betala mer för att fyrfacken skulle tömmas 

oftare?  

Annat: 

Inte straffa dom som sorterar , töm oftare som bonus för dom som sköter sig! 
Veckotömning av matavfall (kärl 1) under sommaren  
Betala mindre, få tömt oftare 
Tycker båda borde tömmas varannan vecka. 
Inget behov av fler tömningar  
Fungerar bra som det är  
Vi behöver inte tömnng oftare 
Beror på hur mycket det skulle kosta  
Nej, tycker det är dyrt som det är  
ej behov 
Nej, jag vill ha mindre papper 
Nej. Betalar tillräckligt mycket! Skulle uppskatta tömning på kärl 2 samtidigt som kärl 1 
Nej, det är dyrt som det är. 
Borde kunna ordnas till samma pris.  
Nej, men tömmas oftare ändå!!! 
nej. Är lagom intervall, möjligen att kärl 1 skulle tömmas varje vecka på sommaren. 
Nej. Men kärl skulle behöhva tömmas oftare 
Nej. På sommaren är det äckligt med larver och flugor.  
Nej, men jag tycker det borde göras ändå. Speciellt kärl 1  
Nej, det är dyrt som det är  
Ja, men istället för större kärl skulle en mer frekvent tömning vara bättre 
Beror på hur mycket det skulle kosta och hur vilket intervall de skulle tömts i  
Nej, men ser gärna att kärl 1 töms oftare på sommaren ändå 
Tvektsamt. Jag tycker de som inte sopsorterar ska betala mer 
Nej, mina kärl hinner inte fyllas innan de töms 
Ja, tycker att matavfall ska tömmas 1gång/veckan under vår och sommar  
Ja. På sommaren ofare, varje vecka, kärl 1 med matavfall. 
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16 Finns det någon behållare som Du skulle vilja flytta från Kärl 

1 till Kärl 2 
% 

Matavfall 0,0% 
Restavfall 0,4% 
Plastförpackningar 3,2% 
Färgat glas 35,3% 
Nej, det finns inget jag skulle vilja flytta  61,5% 
Obesvarat 1,2% 
Ack. svar 252 
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17 Finns det någon behållare som Du skulle vilja flytta från Kärl 

2 till Kärl 1 
% 

Metallförpackningar 4,8% 
Ofärgat glas 2,0% 
Tidningar 2,8% 
Pappersförpackningar 31,9% 
Batterier 0,0% 
Glödlampor 0,0% 
Nej, det finns inget jag skulle vilja flytta 60,2% 
Obesvarat 1,6% 
Ack. svar 251 
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18 Finns det någon förpackning som Du är osäker på hur Du ska sortera? 

Svar 

Nej 
Margarinpaket 
Nej, jag är väl insatt i hur man sorterar. Är jag osäker tar jag reda på det. 
Reklamblad. 
Mjuka plastförpackningar med aluminiumfolie. Typ chipspåsar, "locket" på yoghurtburkar och liknande. Smörbyttor typ underdelen på 

Bregottkartongen. 
Nej 
Nej 
Popcornpåse 

Pirogpapper 

 
Nej 
Nej 
Kombinerade förpackningar med plats/kartong eller dylikt. Kuvert med plast.  
Mjölkkartong med plastlock,  

blandning av metall + plast  
Vissa är svåra att avgöra om det är plast eller papp 
Ibland 
Sprayflaskor 
Uttömda sprayflaskor, kan de gå i metall?  
ja 
saker med flera material tex kuvert 
Frigolit typ det kött ligger på 
Nej det tror jag inte 
Brödpåsar med siktruta, samt Mjölk- och gräddförpackningar med plastlock och plasthals är jobbiga att riva sönder och dela upp i de 

olika kärlen. Det skall ju inte vara plastdetaljer bland pappers förpackningarna. Men det blir ju så om man följer anvisningarna på 

förpackningarna. Jag saknar information om hur detta kan hanteras av oss och av återvinnarna. 

Det skall kanske bli restavfall liksom blisterförpackningar efter tabletter som också är sammansatta av olika material? 

 
nej 
folie kaffe förpackningen  ( inte sumpen) 
Nej 
Kuvert,  
Typ som frigolit som köttfärs ligger i 
vissa papper och plast 
kuvert Fönsterkuvert och andra. Ibland lägger jag bland pappersförpackning, ibland bland brännbart. Vissa plastförpackningar är svåra 

att veta om det är plast eller papper. Och just de står det inget på. Det man tydligt ser att är plast står att det plast 
Vaxat papper 
Ja 
Tex smörpaket m 2 olika material 
Olika kuvert 
Ibland men kan inte definiera  
Ibland kan det vara svårt att dela och skilja visst material 
Tex smörförpacningar, papp plus plast 
Leksaksförpackningar = alltså hälften papper hälften plast 
Kuvert med fönster 
Blandade förpackningar 
mix papper metall 
Värmeljus. Papper med metall. 
Har bra koll.  
nej och är jag osäker tycker jag det är lätt att hitta info om hur sortering skall ske 
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19 Är Du nöjd med den information som du får från Sjöbo 

kommun om avfallshantering?  
% 

Ja 77,7% 
Nej 10,8% 
Kommentar 8,4% 
Obesvarat 3,2% 
Ack. svar 251 
 

 
19 Är Du nöjd med den information som du får från Sjöbo kommun om avfallshantering?  

Kommentar 

Skulle gärna vilja ha ny "fuskposter" då vi flyttat. 
Vet ej 
Man får ingen speciell info men det fungerar bra ändå. 
Vet ej. Har inte sett eller sökt info. 
Känner inte till att jag får information 
Upplever inte att jag får någon information 
Var finns informationen?  
Nej, behöver uppdateras lite oftare  
Har inte fått någon 
kan inte komma ihåg att vi fått någon 
Har inte mottagit någon info! 
Se föregående sida. 
Vill veta hur man delar tunna med grannen 
Vilken information? 
Nej, har ej fått någon info. 
Nej, har inte fått någon 
Vart man vänder när något går sönder av sopbilen 
Nej, kan behövas uppdateras oftare. 
Nej, enklare med mer bilder är att föredra 
Inte fått några 
Behöver kanske göras en gång/år 
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20 Hur räcker de olika kärlen till för ditt behov?:  

 Mycket 

missnöj

d 

 

Missnöj

d 

 Varken 

eller 
 Nöjd 

 Mycket 

nöjd 
 Vet ej Obesv  

% % % % % % % 
Ack. 

svar 
Genom

snitt 

Plastförpackningar 4,8% 8,4% 10,4% 23,5% 52,6% 0,0% 0,4% 251 4,1 
Pappersförpackningar 15,9% 17,9% 16,3% 13,9% 35,1% 0,0% 0,8% 251 3,3 
Färgat glas 0,4% 0,4% 4,4% 10,0% 81,7% 1,6% 1,6% 251 4,8 
Ofärgat glas 0,4% 1,2% 4,4% 10,4% 81,3% 1,2% 1,2% 251 4,8 
Tidningar/returpapper 2,0% 2,4% 8,8% 17,9% 67,7% 0,4% 0,8% 251 4,5 
Metall 1,2% 1,6% 4,0% 11,6% 78,9% 1,6% 1,2% 251 4,7 
Matavfall 9,2% 11,6% 12,4% 21,9% 42,6% 0,4% 2,0% 251 3,8 
Restavfall 13,5% 9,6% 14,3% 14,3% 46,6% 0,4% 1,2% 251 3,7 
Glödlampor 0,8% 0,0% 3,6% 8,4% 82,5% 3,6% 1,2% 251 4,8 
Batterier 0,4% 0,4% 2,8% 8,0% 83,7% 3,2% 1,6% 251 4,8 
Totalt        251 4,3 
Horisontell procentberäkning 
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21  Finns det något som Du idag inte kan sortera i ditt fyrfackskärl, som Du hade velat ha ett särskilt fack för? Vad?  

Svar 

Elektronik 
Nej, ärligt talat vet inte jag vad det skulle vara. 
Vet inte 
Nej 
Elektriska apparater, telefoner, sladdar osv  
Elektronik 

Miljöfarligt avfall 
Brandsläckare 
Reklam med glatt papper o kuvert med fönster typ 
textil 
ogräs 
Nej 
porslin elgrejer 
Nej 
Nej 
Nej 
kartong 
Hundbajs! :-) 
Trädgårdsavfall 
Trämaterial 
Trädgårdsavfall 
nej 
Elektronik 
Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall 
Elektronik 
Flytande vätska 

sprayflaskor 
Textil 
Elektronik 
Porslin 
Blomkrukor, textilier 
Bildäck 
nej 
porslin 
Nej 
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22 Övriga synpunkter: 

Svar 

Hoppas snart på nya kärl då dom börjar bli slitna! 
Matavfallspåsarna läcker ock en massa larver i tunnan. Oacceptabelt.  Finns samma utformning på sortering men med olikfärgade 

plastkassar till plast -mat - o restavfall. Läggs i ett fack o bilen sorterar. 

 Inga maskar i de tunnorna. 

 
Veckotömnimg av matavfall borde ske varje vecka mellan mitten av juni tom augusti månad. Jag inser att detta blir problematiskt både 

kostnadsmässigt men även personellt, men fundera på en lösning! 
Tips på vad man kan göra av matavfallet sommartid. Äckligt med alla flugor och larver.  
Där blir larvare i matavfallen på sommaren. 
Skulle vilja att pappkartong och plast byter plats med varandra då vi har mycket mer kartong än plast och det jämnt blir överfullt i 

kartongkärlet och skulle behöva tömning oftare. Glaskärlen är lite för stora och skulle kunna byta plats med varandra. 
Töm oftare kärl 1!!! Och bättre lock som håller stängt  
Höga avgifter, tömning alldeles för sällan. Tömning uteblir ibland och jag har fått klaga flera gånger. Har då blivit erbjuden tömning 

mot en extra avgift! Skamlöst att Sjöbo Kommun har mage att ta extra betalt för en tjänst jag redan betalar dyra pengar när den 

tjänsten inte ens blivit ordentligt levererad! Borde vara kommunens ansvar att se till så det finns en lämplig och säker uppställningsplats 

för kärlen i anslutning till tomtgränserna. 
Önskar plastpåsar till matavfall istället för papper som är värdelöst trots man byter ofta och har dyra hushållspapper i.  

 

Köpa egna kostar en hel del...  

 

Tror ni kommer tjäna på att byta ut så fler källsorterar matavfall. Vet många som håller med.  
Sluta med dom kassa papperspåsarna och gå över till kompostpåsarna så man slipper problemet med läckande påsar, fluglarver och 

annat äckligt. Vet att andra kommuner har gjort det. 
Skulle vilja ha något annat att sortera matavfallet i eftersom så fort det blir varmt så kommer både lukt, maskar o flugor där i. Det borde 

vara något som går att försluta bättre och som inte läcker igenom så lätt. Det finns plastpåsar som är miljövänliga och 

nerbrytningsbara, det hade kanske varit ett alternativ  
Är jätte äckligt att sortera matavfall blir maskar i hella tunnan varje gång nu på sommaren 
Tycker det jätte dåligt att sopgubbarna inte bryr sig när dom tappar kärlen ner i sopbilen under tömning, måste ligga på dom att se till 

så man får et nytt kärl då tycker jag.  
Papperspåsen till restavfall blir snabbt äcklig.  
Skandal alltid överfulla  
Matavfall. 

Måste finnas något så inte alla fluglarverna kommer bort vissa gånger kryper dom ut igenom locket  

Och fåglarna är där och äter upp dom 

Annars är det smockat fullt  i kärlet 
Har hört att allt jag sorteras ändå blandas sen. Om det är sant är det dåligt tycker jag. 
Folk tror att alla fack töms i samma behållare i sopbilen. Det måste nås ut tull alla att det inte är så. Mest skeptiska är de äldre 50+ 
Hade önskat att kärlen rengjordes miljövänligt av kommunen 1 gång per år 
Fixa maskarna/ ventilationen 
Dumt att ha kärlen i plast då det samlas vätska och dem står i värmen på sommaren. Kommer massor av spyflugor, äckligt.  
Vet att det behövs luft i kärlen men när et är väldigt varmt så utvecklas  det larver som inte är så kul att ta hand om. TROTS att man lagt 

matsoporna först i en påse och lagt ihop ordentligt o sen i nästa påse uppochner för att det just iNTE ska komma ner några flugor och 

lägga ägg............. vet att det finns typ plastpåsar som förstörs o som förruttnar efter typ 3 veckor.... kan man inte använda dessa så man 

kan knyta till ordentligt....... 
Konstruktionen på tunnorna är fel. Locket gör att man måste ha tillgång till båda sidorna av tunnorna. Om locket och handtaget/hjulen 

var på samma sida. Sopbilarna skräpar ner för mycket när de tömmer. Sopbilarna väger för mycket. De förstör enskilda vägar. De kör för 

fort på grusvägar. 
Varför måste kärlen vändas????? 
Byta grejer utanför stationen 
Vi äter myvket grönt o frukt därför blir facket för matavfall fort fyllt. 
På sommaren hade matavfall och restavfall behövt tömmas varje vecka. 

Något som gör att inte matavfallen fryser fast på vintern vid minusgrader. 

Bättre matavfallspåsar som inte läcker och håller lukten bättre.  
Det funkar bra 
Se tidigare. 



Enkät om avfallsinsamlingen sommaren 2016 

 

powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com 
| 46 | 

 

22 Övriga synpunkter: 

Svar 

Det blir äckligt i matavfall när det är varmt. Vi fryser tex räkskalen.  
Kärlen skulle behövas förnyas efter några år 
Se tidigare kommentar om att det är snuskigt med fluglarver etc.  
Bättre kvalitet på tunnorna - de klarar inte av hanteringen i bilarna. De blir "raspiga" och får vassa kanter. 
Blöjor och barnmat gör att facken är för små just nu annars är det inget problem.  
Fungerar utmärkt, tvåfacks varianten bör helt avskaffas. Alla skall sortera.  
Tätare lock till matavfallet så jag slipper alla flugor och annat skit. 
Sorterar ej matavfall av hygieniska skäl. Flugor, fluglarver och lukt är inte acceptabelt. 
Symbolerna i kärlen skulle vara på motsatt sida eller båda sidor. Låter man kärlen stå så som soptömmarna vill ha dom kan man inte se 

symbolerna.  
Hade det varit på annat sätt hade jag ej sopsorterat. 
Vad skulle priset bli om man fick kärl 1 tömt varje vecka på sommaren? Allt matavfall kommer ej med, fastnar i botten, särskilt under 

vintern fryser det fast. Önskemål om att sätta tillbaks kärlen som de stod, ej slänga in dem hur som helst, vi har "fack" för de två kärlen, 

där de kan stå prydligt.  
Jag har läst att man själv är ansvarig för om kärlen vid storm eller andra orsaker åker iväg från uppställningsplatsen.. Och om kärlen 

skadas får man betala det. 

 Jag anser att detta är helt fel, om det är storm och halka eller andra väderförhållande kan jag väl inte förväntas dra in kärlen på något 

ställe där de står säkert. Jag är inte alltid hemma och stormen kan ju komma på natten. Ska jag då upp och ut och sätta kärlen i 

säkerhet?  

Det kan ju också hända att "glada ungdomar får för sig att köra iväg med kärlen. Hur hindrar man sånt? Det är omöjligt att bevaka 

kärlen i alla situationer. Visst kan man ha kärlen inhägnade och fastlåsta men då fordras att man alltid kommer ihåg och är hemma när 

det är dags för tömning. 

 Ni bör absolut hitta en annan lösnig på detta problem  
Restavfall blir väldigt snabbt fullt med blöjbarn i familjen! Pappersförpackningar räcker inte heller till fast vi delar pappret i mindre bitar. 

Annars funkar det kanon. Något problem med mask och dålig lukt på sommaren.  
med tanke på hur mycket man hjälper miljön borde det vara billigare 
Kärl1 borde tömmas varje ceka. Äckligt med stanken och maskarna på sommaren.  
Nej. I stort sett mycket bra! 
Som barnfamilj är det mycket rest, mat plast och papp och det räcker sällan. Får nästan alltid trycka på locken och är rädd att det inte 

bli tömt pga det (som jag har förstått har "sopgubbarna" rätt att inte tmma om det är för fullt). På vintern är det extra svårt då mycket 

fryser fast och då blir bara halva kärlen tömda och då räcker defintivt inte tömningen varannan vecka! Jag får på vissa tider på året 

beställa extra och betala för ett extra kärl pga detta. Förstår att detta nog mest är barnfamiljers problem men något borde göras!  
Villl ha tömning varje vecka pga maskarna  
Mat på sommaren, luktar illa.  
Vägrar använda matavfallsfacket.  

Tunnorna är fortfarande inte täta 
Vill ha tips om hur man på vinter undviker fryst avfall och på hur man under sommaren undviker maskar. 

Kommunen borde betala något för att dölja/ställa in soptunnorna  
Oftare tömning av kärl 1 på sommaren så man kan hålla rent och hålla flugor borta lättare!  
Om något på kärlen går sönder blir inte lagat trots påminnelse ända sedan kärlen var nya har inte lockets bytts ut 
Generellt sett är kärlen för små för våra behov 
Dålig passform på locken, flugor kommer in.  
Stifthållarna till batteri och glödlampsbehållaren skulle varit av metall istället för plast som nu. Bryts lätt sönder.  
Vi tycker inte om papperspåsarna för matavfall. Får alltid ta dubbla påsar. Ohygigeniskt i behållaren 
Är överlag nöjd. Möjligheten att få välja större fack av något hade varit bra! Att tex få välja bort något fack och istället haft större av 

något annat.  

 

Något missnöjd med tömningen. Har ofta fått tillbaka grannens tunnor.  
Det är mer önskvärt att pappers matavfallspåsar, lämnas oftas till kunder 
Vi är nöjda, bra personal som tömmer våra sopor 
Har inga papperspåsar till matavfall. Har inte fått några sista året minst.  

äckligt på sommaren ändå, luktar blir larver, möglar 
Pappersförpackningar töms för sällan 
Rest och matavfall är för små om man är fler än 4 i hushållet.  

Då vi äter mycket rotfrukter blir det ganska ofta fullt i matavfallsfacket. Obehagligt med maskar i facket sommartid. Vad kan man göra 

åt detta?  
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22 Övriga synpunkter: 

Svar 

vad det gäller pappersförpackningar så behövs det oftast 1-2 gånger mellan tömningarna då vi får åka till återvinningscentral med 

pappersförpackningar för att inte få en överfull soptunna.  
Fungerar över lag mycket bra 
Jag önskar att matavfall töms 1gång/veckan under vår och sommar. Det är fruktansvärt äckligt med alla larver!  
För 1 persons hushåll är facken onödigt stora 
Informera igen om hur man källsorterar. Kunde vara bra med hämtning av grovsopor 1 gång emellanåt. 
Tömning oftare för matrester, papp och rest. 
Jag hade velat kunna köpa till tvätt av tunnorna under sommaren. jag hade kunnat tänka mig en separat tunna för trädgårdsavfall 
Det enda som stör och är problem är att chaufförerna kör för fort! 
JAG ÄR NÖJD MED ER 
 

 


