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Abstract 

This study aims to evaluate the waste management in Norrbottens municipalities in key areas such 
as possibilities to reach the two national waste goals, information to the public, the effect of 
legislation, future of waste management and differences in geographic- and demographic areas. 
The Waste Framework Directive (WFD) issued by the EU and incorporated into Swedish law plays 
a major part in waste management by defining a hierarchy in five steps how waste should be 
treated. Interviews conducted with each of the fourteen municipalities aimed to find out what step 
in the hierarchy they are at and what effect the implementation of EU-legislature into Swedish law 
has had. Based on the interviews a diverse range of answers was found in relation to the questions 
asked, generally the more populated municipalities saw a more positive future of waste 
management, mainly because more developed infrastructure to handle waste is already in place. 
However the smaller the municipality is the harder it is to allocate resources for waste management 
and problems arise in the form of expensive transports of waste. A few municipalities think that the 
WFD has had a positive effect in the form of clearer responsibility for all parties involved in waste 
management but in general the answers point to a greater effect on a national level rather than a 
local. Regarding the national waste goals 7 of 14 municipalities believe they will reach the food 
waste goal but only 1 of 14 believe they will reach the construction waste goal. 
 
Keywords: household waste, Sweden, Norrbotten, waste management, Waste Framework 
Directive 
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1 Inledning 

1.1 Generellt om avfall 
Avfallsmängderna både i Sverige och i omvärlden ökar för varje år som går, detta mönster syns 
över större delen av världen och omfattar de flesta typer av avfall. I synnerhet avfall som 
uppkommer från hushåll ser en ökning för varje år och kan härledas till ökande 
konsumtionsmängder av produkter hos befolkningen. Scenarier har visat att mängden totalt avfall 
kan fyrdubblas till år 2050 om trenden inte bryts (Naturvårdsverket 2013 a). Detta skulle ställa 
stora krav på framförallt kommuner att ta hand om dessa ökande avfallsmängder. Den årliga 
ökningen av avfallsmängderna skapar problem på flera områden, bland annat eftersom efterfrågan 
på råvaror ständigt ökar samtidigt som den befintliga tillgången minskar samt att risker uppstår i 
hanteringen och behandlingen av det uppkomna avfallet. Riskerna är t.ex att vissa avfall innehåller 
farliga och giftiga ämnen som kan spridas i naturen och påverka djur- och växtlivet, t.ex utsläpp av 
kvicksilver och växthusgaser som metan vid deponering (Löfblad et al 2010).  

1.2 Avfallshierarkin 

Konceptet med avfallshierarki eller avfallstrappan som den kallas i Sverige har funnits sedan 70-
talet i många EU-länder men det var först år 2008 i och med införandet av avfallsdirektivet 
2008/98/EG i EU-lagstiftningen som ett mer enhetligt hierarkiskt synsätt bland medlemsländerna 
fick en central roll i avfallsregelverket. Avfallshierarkin (Fig. 1) fastställer en slags 
prioriteringsordning i fem steg om hur avfallshanteringen ska gå till. Första steget och det som 
primärt ska eftersträvas av medlemsländerna är att helt förebygga uppkomsten av avfall. Om det 
inte uppstår något avfall behöver man inte heller behandla det vilket sparar resurser och är bra ur 
miljö- och hälsosynpunkt. Det andra steget i hierarkin är återanvändning där tanken är att gamla 
produkter kan skänkas bort genom t.ex inlämning till återvinningsmarknader eller second-hand 
butiker. Tredje steget bestämmer att när återanvändning inte är möjligt bör avfallet 
materialåtervinnas, detta eftersom man sparar energi och minskar utsläppen genom att återvinna 
material istället för att använda jungfruliga material vid produktionsprocessen. Ett exempel på 
materialåtervinning är aluminium då 95% av energin besparas vid återvinning jämfört med om 
man skulle använda jungfruligt material och bidrar även till mindre koldioxidutsläpp (Ahlroth 
1999). Fjärde steget innebär energiåtervinning och bör användas då materialåtervinning inte är 
möjligt och fungerar på så sätt att avfallet eldas och energin i materialet tas till vara och värmen 
som uppstår kan t.ex överföras till fjärrvärmenät eller omvandlas till el. Detta innebär att 
fjärrvärme från energiåtervinning av avfall i många fall kan ersätta olje- och vedpannor i 
bostadshus vilket ger en vinst ur miljöavseende med mindre genererade utsläpp. Sista steget och 
det som medlemsländer bör försöka undvika är deponering av avfall som inte ger någon nytta utan 
istället medför risker att föroreningar och gifter släpps ut i omgivningen. Även om det i Sverige 
deponeras relativt liten mängd avfall så är det ibland nödvändigt med t.ex förorenade jordmassor, 
askor och slagg som inte kan, eller är svårt att behandla på andra sätt. 
 
Figur 1: EU:s avfallshierarki som visar de fem stegen i avfallshanteringen. 
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1.3 Lagstiftning 

Avfallsdirektivet (2008/98/EG) är det övergripande regelverket som i stor del styr avfallsarbetet i 
Sverige, förutom att bestämma avfallshierarkin, dvs prioriteringsordningen vid hantering av avfall 
finns det även andra regler som medlemsstaterna är skyldiga att följa enligt direktivet. T.ex att 
varje land måste upprätta nationella program för förebyggande av avfall, dessa program ska vara 
målinriktade för att förebygga avfallsuppkomst. Andra åtgärder som medlemstater är skyldiga att 
utföra är t.ex att ta fram ekonomiska styrmedel, stödja forskning inom avfallsområdet och aktivt 
arbeta med kampanjer för att öka medvetenheten hos företag och allmänhet. Förutom 
avfallsdirektivet som är det övergripande regelverket som styr avfallsarbetet politiskt och 
lagstiftningsmässigt finns det även i Sverige annan lagstiftning som är relevant. Främst är det 
miljöbalkens 15 kapitel och avfallsförordningen som i detalj reglerar avfallsfrågor. Miljöbalkens 15 
kapitel innehåller definitioner på vad avfall egentligen är: Med avfall avses varje föremål eller 
ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Även 
bestämmelser om kommunalt ansvar, producentansvar, dumpning med mera regleras i 
miljöbalken (SFS 1998:808). Avfallsförordningen (SFS 2011:927) innehåller b.la regler om 
transport, blandning av avfall och de bilagor som används vid bestämning om avfall klassas som 
farligt eller inte. 

1.4 Producentansvaret och olika typer av avfall 
Det finns många olika typer av avfall som uppstår i samhället och hanteringsmetoder och 
lagstiftningsutövning med t.ex tillstånd och anmälningsplikt vid bearbetning och transport skiljer 
sig därför mellan de olika sorterna. En viktig skillnad när det gäller olika avfall är att vissa omfattas 
av ett så kallat producentansvar, detta innebär kortfattat att producenterna, dvs de som tillverkar 
eller säljer produkter ansvarar inom sitt specifika område för att samla in och ta hand om uttjänta 
produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå de fastställda miljömålen i Sverige och 
syftet med det är att motivera producenter att tillverka och sälja produkter som är enklare att 
återvinna, resurssnålare och som inte innehåller farliga ämnen. Lagstiftningen i Sverige innehåller 
idag bestämmelser om producentansvar för åtta produktgrupper. Batterier, bilar, däck, elektronik, 
förpackningar, returpapper, läkemedel och radioaktiva produkter (Naturvårdsverket 2014). 
 
Hushållsavfall definieras i miljöbalkens 15 kapitel §2 som avfall som kommer från hushåll samt 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (SFS 1998:808). ”Jämförligt avfall” bör enligt 
miljöbalkspropositionen tolkas som avfall från annan verksamhet t.ex industrier och affärsrörelser 
som är jämförligt med hushållsavfall avseende renhållningssammanhang. Sådant avfall kan 
exempelvis vara från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall (Prop. 1997/98:45). 
Hushållsavfall brukar i avfallshanteringssyfte delas upp i olika fraktioner, kärl- och säckavfall som 
är allt brännbart avfall som återstår efter att producentansvarsavfall sorterats ut och samlas i regel 
in i säck eller kärl. Grovavfall är en annan fraktion som består av hushållsavfall som är för 
skrymmande för att läggas i kärl eller säck, t.ex cyklar, möbler och kastruller. Farligt avfall är en 
annan fraktion som består av sådant avfall som har egenskaper som eventuellt kan skada 
människor och miljö genom att det är frätande, giftigt, cancerframkallande, explosivt med mera. 
En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier som har farlighetsmärkning t.ex farosymbol klassas 
som farligt avfall. Exempel på farligt avfall är bland annat batterisyror, bekämpningsmedel, 
lösningsmedel, läkemedelsrester med mera. Farligt avfall är markerat med en asterisk i 
avfallsförteckningen till bilaga 4 i avfallsförordningen för att verksamheter skall kunna fastställa 
om ämnen klassas som farliga eller inte (SFS 2011:927). 

1.5 Miljömål och etappmål 
Miljömål har fastställts av regeringen med syfte att förbättra miljösituationen i Sverige och undvika 
att lämna över problem till kommande generationer samt ange tidsramar för när specifika mål bör 
uppnås. Systemet med miljömål har utformats med ett övergripande generationsmål som ger 
vägledning för vad som skall göras inom en generation för att uppnå miljömålen. Generationsmålet 
är i sin tur uppdelat i sexton miljökvalitetsmål som beskriver önskvärda tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet skall leda till. Miljökvalitetsmålen används också vid utvärdering och 
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uppföljning som kriterier. Etappmål preciserar miljöarbetet och anger tydliga steg som bör tas för 
att miljökvalitets- och generationsmålen skall uppnås. Tretton etappmål existerar idag och två av 
dessa är starkt relaterat till avfall och infördes i målsystemet med syftet att öka resurshållningen på 
avfallsområdet. Den första benämns: Ökad resurshållning i livsmedelskedjan, vilket konkret 
innebär att senast år 2018 skall minst 50% av matavfall från hushåll, butiker, restauranger och 
storkök sorteras och behandlas biologiskt så att växtnäring kan tas tillvara. Minst 40% ska 
behandlas så att även energin tas tillvara i matavfallet. Det andra etappmålet för avfall benämns: 
Ökad resurshållning i byggsektorn och syftar på att insatser skall tas så att förberedandet för 
återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och 
rivningsavfall är minst 70% senast år 2020 (Naturvårdsverket 2013 b). 

1.6 Kommuners ansvar för avfall 
Kommuner ansvarar för insamling av hushållsavfall utanför producentansvaret samt liknande 
avfall från exempelvis restauranger, butiker, kontor med mera. Förutom insamling så ansvarar 
kommuner även för förberedelse till återvinning och transport till behandlingsanläggning eller 
deponier. Alla kommuner ska även upprätta en lokal renhållningsordning vilken ska innehålla en 
avfallsplan samt föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen är en central del i det kommunala 
avfallsansvaret och ska bland annat innehålla uppgifter om åtgärder för att minska avfallsmängden 
som uppstår samt dess farlighet (Avfall Sverige 2014 a). Kommuner har valmöjligheter angående 
hur organisation av avfallshanteringen ska se ut. Organisationsformerna kan bestå av egen 
förvaltning, kommunala bolag, gemensamma nämnder eller kommunförbund. Enligt Avfall Sverige 
(2014 a) anlitar 71% av landets kommuner privata utförare för insamling av kärl- och säckavfall. 
22% av kommunerna utför insamlingen i egen regi och resterande använder en kombination av 
privata aktörer och egen insamling. Behandling av avfall, t.ex energi- eller materialåtervinning kan 
även det utföras av privata aktörer, kommunen själva eller en kombination av bägge. Exempel 
finns på kommuner som samarbetar över gränserna där en kommun tar emot avfall från den andra 
kommunen med syfte att förbränna avfallet för att få ut energi. 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur kommuner i Norrbottens län arbetar med att 
förebygga uppkomsten av avfall samt ta reda på hur införandet av EU:s avfallsdirektiv i svensk 
lagstiftning påverkat arbetet de senaste åren. Den s.k avfallshierarkin där en prioriteringsordning 
hur hantering av avfall ska behandlas är central i den nya lagstiftningen och arbetet kommer att 
undersöka vilket steg kommunen ligger på i dagsläget och hur kommunen hanterar den ständigt 
ökande mängden avfall på grund av ökade konsumtionsmängder bland invånarna. Kommuner i 
Norrbottens län är speciellt intressanta att undersöka eftersom de stora avstånden och den 
utspridda befolkningen eventuellt kan innebära svårigheter att bli av med avfallet, t.ex långa 
transporter till återvinningscentraler och deponier med mera. 
 
Frågeställningar: 

• Konsumtionen av varor ökar ständigt och därmed avfallsmängden, hur hanterar kommuner 
detta på längre sikt? 

• Vilket steg ligger kommuner på avseende avfallshierarkin i dagsläget och hur arbetas det för 
att klättra högre upp i hierarkin? 

• Hur har ändringar i avfallslagstiftningen påverkat avfallsarbetet?  
• Vilka problem uppstår på grund av stora avstånd och glesbefolkning?  
• Hur skiljer sig avfallshanteringen mellan olika kommuner?  
• Finns det något samarbete med andra kommuner och hur fungerar det? 
• Kommer kommunen att nå etappmålen som fastställts av Naturvårdsverket (70% 

materialåtervinning från byggsektorn senast år 2020 och 50% energiåtervinning av 
matavfall senast år 2018). Vad behöver göras för att nå dessa mål? 
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2  Metod 

Detta examensarbete har genomförts på två huvudsakliga sätt, först genomfördes en 
litteraturstudie generellt om avfall och dess hantering, b.la dess egenskaper, fakta om olika typer, 
behandlingsmetoder med mera. Informationen om detta hittades i huvudsak på olika 
myndigheters och branschorganisationers hemsidor, t.ex Naturvårdsverket, Avfall Sverige och 
kommuners egna hemsidor. Sökord som använts var avfall, avfallshantering, miljöeffekter av 
avfall, EU:direktiv om avfall, avfallshierarki, etappmål, avfallsbehandling och deponering. 
Data som återfinns i resultatdelen är primärt hämtade från Avfall Sverige (2013) som 
sammanställer uppgifter om avfallsmängder genom att varje kommun i landet matar in uppgifter i 
deras datasystem som publiceras varje år i rapporten Hushållsavfall i siffror – kommun- och 
länsstatistik. Dock rapporterar inte varje kommun i Norrbotten sina datamängder, t.ex år 2013 
rappoterade nio av fjorton kommuner sitt data till systemet. För att få mer tillförlitliga siffror 
hämtades även data från kommuners egna avfallsplaner samt genom frågor om avfallsmängder vid 
de muntliga intervjuerna. 
 
Telefonintervjuer utfördes med alla kommuner i Norrbottens län, det vill säga Arvidsjaur, Arjeplog, 
Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix 
och Övertorneå. I första hand intervjuades de högst ansvariga för avfallshanteringen men några var 
inte anträffbara, då genomfördes istället intervju med någon annan tjänsteman på avfallsområdet i 
kommunen. Totalt tio frågor om avfallshantering ställdes med en viss variation i följdfrågor och 
dylikt som en del i det naturliga samtalet. Intervjusvaren sammanställdes sedan och analyserades i 
relation till de ursprungliga frågeställningarna.  Nio av tio frågor var av kvalitativ natur och en var 
av kvantitativ. Svaren behandlades anonymt och därför finns det inga namn på de intervjuade 
personerna, utan de refereras helt enkelt till X kommun (2015). Intervjufrågorna återfinns i bilaga 
1. 
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3 Resultat 

3.1 Insamlade mängder hushållsavfall 

I Norrbottens län insamlades år 2013 i genomsnitt totalt 490 kg hushållsavfall per person och år. 
Denna mängd består av 199 kg kärl- och säckavfall, 189 kg grovavfall, 77 kg förpacknings- och 
tidningsavfall samt 25 kg farligt avfall. Bland kommunerna varierar mängden från minimivärdet 
312 kg/person i Övertorneå till maxvärdet 569 kg/person i Kiruna (Avfall Sverige 2013). Från år 
2011 till 2013 har mängden farligt avfall och kärl- och säckavfall ökat med c.a 2 kg/person och år, 
grovavfall ökat med 6 kg/person och år samt förpacknings- och tidningsavfall minskat med 6 
kg/person och år. Den totala mängden hushållsavfall från år 2011 till 2013 har ökat med 5,8 
kg/person och år (Fig. 2). Jämfört med hushållsavfallsmängder i hela Sverige skiljer sig Norrbotten 
dels genom något lägre mängder kärl- och säckavfall. År 2013 var genomsnittet i riket 229 
kg/person och år vilket är 30 kg mer än i Norrbottens län (Avfall Sverige 2013). Grovavfall och 
förpacknings- och tidningsavfall är på jämförliga nivåer med resterande Sverige. Det farliga avfallet 
ser en kontinuerlig ökning för varje år som går i hela landet, enligt Avfall Sverige (2014 a) ökade 
mängden farligt avfall med 9% från år 2012 till 2013, en stor del av denna ökning består av 
impregnerat virke och asbest. 

 
Figur 2. Antal insamlade kilogram hushållsavfall per person och år i Norrbottens län uppdelat på olika avfallstyper. 
Åren 2011-2013. (Avfall Sverige 2013). 
 
Av de utförda intervjuerna med kommunerna uppgick genomsnittsvärdet på kärl- och säckavfall år 
2014 till 202 kg/person och år vilket är en ökning med 3 kg från föregående år. 

3.2 Behandlade mängder avfall 

Behandlingsmetoder för hushållsavfall i Norrbottens län har förändrats de senaste decennierna 
med en kraftig minskning av deponering av avfall och en övergång till andra metoder som t.ex 
förbränning samt biologisk- och materiell återvinning. I Figur 3 syns en minskning av deponering 
med nästan 40 000 ton från år 2001 till år 2005 samt en ökning av förbränningsmängden med 
över 30 000 ton (Avfall Sverige 2013). Uppgifter om biologisk återvinning finns endast från och 
med år 2008 och har sedan dess varierat omkring 15 000 ton per år. Data för materiell återvinning 
är inte inräknat i diagrammet men det uppskattas att i genomsnitt cirka 33% av hushållsavfallet i 
riket behandlas genom materialåtervinning (Avfall Sverige 2014 a).  Återanvändning finns inte 
heller med i diagrammet, men enligt genomförda intervjuer har alla kommuner någon form av 
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återanvändningsmarknad, antingen i egen regi eller genom ideella organisationer som Röda Korset 
eller liknande. 
 

Figur 3. Behandlingsmetoder för hushållsavfall räknat i ton per år i Norrbottens län för åren 2001-2013 (Miljömål 
2014). 
 
Noterbart är att endast Boden- och Kiruna kommun har förbränningsanläggningar för att utvinna 
energi från hushållsavfall. Resterande tolv kommuner har inte egna anläggningar för att behandla 
avfall genom förbränning utan det transporteras vidare till någon av de ovannämnda orterna för 
energiåtervinning. Enligt Arvidsjaurs kommun (2015) har en utredning genomförts för att öka den 
biologiska återvinningen med en ny biogasanläggning för att utvinna energi från matavfall, 
beräkningar visade dock att det skulle bli för kostsamt för en mindre kommun som Arvidsjaur samt 
att införandet av separata fraktioner brännbart- och matavfall skulle öka transportkostnaderna 
vilket i slutändan skulle leda till en högre avfallstaxa för invånare. Även i Kiruna kommun (2015) 
har en utredning gjorts angående etablering av en biogasanläggning, dock var det inte ekonomiskt 
gångbart med de relativt små volymerna matavfall i kommunen. 

3.3 Avfallstrappan 

Av de utförda fjorton intervjuerna med kommunerna framkommer att alla idag huvudsakligen står 
på steget energiåtervinning. Ingen av kommunerna uppgav att de tror att de kommer nå högre upp 
i hierarkin de kommande åren, främst på grund av att energiutvinningen är så pass etablerad i 
Norrbottens län och att det är en behandlingsmetod som i dagsläget fungerar väl. 

3.4 EU-direktivet och annan lagstiftning 

Tolv av fjorton intervjuade kommuner ansåg inte att någon signifikant förändring skett i 
avfallsarbetet sedan EU-direktivet infördes, i alla fall inte på kommunnivå. Även om lagstiftningen 
är i kontinuerlig förändring så har det dagliga arbetet på kommunnivå sett relativt likadant ut de 
senaste åren. Går man däremot tillbaka till början av 2000-talet så har en del förändring skett, b.la 
med införandet av  deponiförbud för brännbart avfall samt deponiskatter. En del svar tydde på att 
det nationella avfallsarbetet kan ha förändrats de senaste åren med ett större fokus på att helt 
förebygga avfall genom t.ex informationskampanjer, utbildning och genom att uppmuntra 
producenter att tillverka produkter som är mer miljömässiga ur avfallssynvinkel. Överkalix 
kommun (2015) ansåg att det har blivit tydligare de senaste åren med vem som egentligen har 
ansvar över vissa typer av avfall, t.ex regeringens förslag om att kommuner ska överta ansvaret för 
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insamling av förpackningar och tidningar och mot ersättning transportera detta till producenterna 
för återvinning. Detta ska ge en mer effektiv hantering med tydligare avgränsat ansvar för alla 
parter och kommer antagligen att antas de närmaste åren. Pajala kommun (2015) ansåg att 
lagstiftningen blivit enklare och tydligare att förstå de senaste åren och att det har underlättat 
arbetet med avfallshantering i kommunen. Noterbart är att fem av de fjorton  intervjuade 
personerna inte arbetat mer än ett par år med avfallsarbete, därav hade de svårt att ge tydliga svar 
på om lagstiftningsförändringar gett någon positiv eller negativ förändring i avfallsarbetet genom 
åren. 

3.5 Information och samarbete 

Alla intervjuade kommuner har varierande grad av kommunikations- och informationsmetoder till 
invånarna, t.ex utskick av miljöalmanackor, informationsblad, skolbesök, skräpplockardagar med 
mera. Skälet till att rikta information till personer i ung ålder genom t.ex studiebesök på 
avfallsanläggningar eller genom skräpplockardagar är för att i tidig ålder få ungdomar att sortera 
rätt, använda mindre avfallsgenererande produkter och liknande. Tolv av fjorton kommuner i 
Norrbotten län samarbetar med organisationen Håll Sverige Rent (HSR) som anordnar 
skräpplockardagar för skolor och förskolor. Samarbeten med andra kommuner förekommer i hela 
Norrbottens län i varierande grad och rör sig bland annat om gemensamma upphandlingar, 
transporter, administrativa uppgifter, gemensamma avfallsplaner med mera.   
 
En viss gränsöverskridande sophämtning sker, t.ex i samarbete mellan Jokkmokk- och Gällivare 
kommun där den sistnämnda kommunen hämtar avfall från sommarstugor vid älvsgränsen i 
Gällivare kommun mot ersättning. Detta samarbete uppkom enligt Jokkmokks kommun (2015) till 
följd av att det blir enklare för hantering och hämtning på grund av geografiska skäl då 
kommungränsen sträcker sig över älven. Samarbeten i form av gemensamma avfallsplaner 
förekommer, t.ex mellan Arvidsjaurs- och Arjeplogs kommuner, dock är den relativt gammal enligt 
Arjeplogs kommun (2015) och kommer förmodligen att förnyas inom ett par år. Samarbeten 
mellan kommuner och företag förekommer också, ett exempel är i Piteå där det kommunala 
avfallsbolaget samarbetar med Posten för att underlätta hämtning av sopor efter gatorna genom att 
placera alla kärl på samma sida av vägen. Landsöverskridande samarbeten sker mellan Kiruna 
kommun och delar av Norge, detta yttrar sig i att Kiruna värmeverk importerar både hushålls- och 
verksamhetsavfall från Nordnorge för förbränning i värmeverk. I ett pressmeddelande anger 
Tekniska verken i Kiruna (2014) att de energiåtervinner c.a 72 000 ton per år, varav 70% 
importeras från Norge och resterande 30% kommer från kringliggande kommuner. 

3.6 Avstånd och glesbefolkning 

Nio av fjorton kommuner anser att långa avstånd och utspridd befolkning i kommunerna skapar 
problem för avfallshanteringen. Det primära problemet är att transporter av avfall blir kostsamt för 
kommunerna då de måste köra långa avstånd för hämtning och detta leder således till en högre 
avfallstaxa för kommuninvånarna.  Arjeplog har den åttonde högsta taxan i landet och näst högsta i 
Norrbotten efter Haparanda, skälet till detta är långa avstånd till små byar i kommunen där endast 
ett fåtal kärl finns för upphämtning vilket leder till att sopbilarna behöver köra långa sträckor för 
att hämta små mängder avfall (Holmgren 2015).  
 
Andra problem som kan uppstå i kommuner är att avfall som regleras under producentansvaret 
och som ska föras till FTI:s stationer istället hamnar i vanliga soppåsen på grund av att det inte 
finns närliggande stationer för insamling av producentansvarsavfall. Enligt Luleå kommun (2015) 
har det genom plockanalyser upptäckts en del förpackningsavfall i de vanliga soppåsarna, där 
sådant avfall egentligen ska lämnas in till återvinningsstationer för sortering. Jokkmokks kommun 
(2015) ansåg att inga problem med avstånd och glesbefolkning förekommer, skälet till detta är att 
en övervägande majoritet av invånarna bor i de tre större tätorterna i kommunen där det finns god 
tillgång på återvinningsstationer och återvinningscentraler. 
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3.7 Avfall under producentansvaret 

Avfall som regleras under producentansvaret och som har undersökts i detta arbete är glas, papper, 
plast, metall och tidningar. För att kunna jämföra mängden producentansvarsavfall bland 
kommuner har uträkningar gjorts till kg/person och år på grund av att befolkningsmängden skiljer 
sig mellan kommunerna. Enligt Figur 4 är mängderna relativt likvärdiga bland kommunerna år 
2014 med några undantag. I Luleå kommun är tidningsavfallet 59,88 kg/person vilket är avsevärt 
högre än medelvärdet 27,83 kg/person bland de fjorton kommunerna. Arjeplogs kommun har höga 
producentansvarsavfallsmängder i relation till genomsnittet. T.ex är glasavfallet 39,9 kg/person 
vilket kan jämföras med Överkalix som ligger näst högst med 24,35 kg/person. Likaså är Arjeplogs 
pappersmängd även den hög med 30,54 kg/person vilket är 4 kg mer per person än medelvärdet 
bland alla fjorton kommuner. Kirunas totalta avfallsmängder för de fem olika avfallsslagen är 27 
kg/person vilket kan ställas i relation till medelvärdet 71,34 kg/person och år. Endast Arjeplogs- 
och Luleå kommun har mer än 100 kg totalt producentansvarsavfall per person och år. 
 

Figur 4. Antal kilogram per person och år producentansvarsavfall uppdelat på kommunnivå från år 2014 (FTI 2014). 

3.8 Etappmålen 

Sju av fjorton kommuner tror att de kommer att klara målet Ökad resurshållning i 
livsmedelskedjan till år 2018 då de redan i dagsläget sorterar ut mer än 50% av matavfallet till 
biologisk återvinning som sker i Bodens rötningsanläggning eller i komposteringsanläggningar. 
Gällivare kommun (2015) tror att målet skulle ha större chans att nås om matavfallskvarnar 
infördes på mer platser i kommunen, t.ex vid nybyggnation av skolmatsalar och äldreboenden. 10 
av 14 kommuner har idag separat insamling av brännbart- respektive matavfall vilket är 
nödvändigt om matavfallet ska gå till rötning eller kompostering. Endast 1 av de 14 kommunerna 
tror att de kommer klara etappmålet Ökad resurshållning i byggsektorn till år 2020. 

3.9 Framtiden 

Av intervjuerna framkom blandade åsikter om framtiden för avfallshantering i Norrbottens 
kommuner genom att hälften (7 av 14) av de intervjuade tyckte att hanteringen fungerar bra och att 
resurser för utveckling finns medans resterande kommuner tyckte att mer ekonomiska resurser 
behövs för att säkerställa en välfungerande och täckande avfallshantering. I synnerhet de mindre 
kommunerna t.ex Arvidsjaur (2015) ansåg att det spås bli svårt att ta hand om ökande 
avfallsmängder och allt strängare krav från miljömyndigheter  i framtiden. Generellt sett hade de 
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större kommunerna som t.ex Boden och Luleå en mer positiv syn på framtiden, dels beroende på 
en mer utvecklad återvinning i kommunen med större alternativ till material- och 
energiåtervinning samt mer resurser i form av personer som arbetar med avfallshanteringen. 
Haparande kommun (2015) ansåg att framtiden ser ljus ut därför att folk blir mer och mer 
medvetna om fördelarna för miljön att sopsortera och återvinna. Ett synligt mönster bland 
kommunerna är trenden om ökande konsumtionsmängder hos befolkningen och därav ökande 
avfallsmängder, t.ex har hushållsavfallet enligt Överkalix kommun (2015) ökat med 150 ton 
jämfört med föregående år. Jokkmokks kommun (2015) tror att det i framtiden kommer att ställas 
allt hårdare krav på separering av beståndsdelar när det gäller elektronik och elektroniska 
produkter t.ex att koppar, zink och andra metaller ska separeras ännu mer vilket ställer hårdare 
krav på materialåtervinningen. Av intervjuerna framkom att det primära fokuset för alla fjorton 
kommuner i Norrbottens län att nå högre upp i avfallstrappan mestadels handlar om att utveckla 
informationsutskick till invånarna för att öka motivationen att t.ex källsortera rätt och minska 
konsumtionen. Ingen kommun trodde att någon större mängd nya avfallsanläggningar som t.ex 
biogas- eller förbränningsanläggningar kommer att byggas de närmaste åren på grund av de stora 
kostnaderna vid nybyggnation.  
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4 Diskussion 

4.1 Insamlade mängder hushållsavfall 

Kärl- och säckavfallet som visserligen ökar för varje år som går är trots det avsevärt lägre i 
Norrbottens län än i Sverige som helhet. Ingen vetenskaplig förklaring till detta har hittats, men 
eventuellt skulle faktorer som t.ex en något högre genomsnittsålder i Norrbotten och andra 
insamlingsmetoder kunna spela in. Även turism och annorlunda konsumtionsmönster bland 
befolkningen kanske kan förklara skillnaden. Kirunas relativt höga sopmängder, i synnerhet 
grovavfallet som består av t.ex uttjänta möbler, byggmaterial och andra skrymmande föremål kan 
delvis förklaras av att delar av staden ska flyttas på grund av gruvbrytningen och detta medför att 
högre mängder grovavfall uppkommer under både rivnings- och uppbyggnadsfasen av byggnader 
(Kiruna Avfallsplan 2011).  
 
Variationer i förpacknings- och tidningsavfall beror mestadels på att kommuner har olika system 
för insamling av sådant avfall, vissa tillämpar s.k fastighetsnära insamling vilket innebär att 
avfallet redan i fastigheten delas upp i fraktioner som t.ex papper, glas och plast vilket gör att 
fastighetsägaren inte behöver köra till återvinningsstationen för sortering. Det insamlade avfallet 
får då samma behandling som om det skulle lämnas på återvinningsstationen och kan bidra till att 
mindre förpacknings- och tidningsavfall läggs i de vanliga soporna för brännbart avfall (Avfall 
Sverige 2014 b). Om mängden kärl- och säckavfall är höga samtidigt som mängden förpacknings- 
och tidningsavfall är låga är det rimligt att anta att för mycket av det senare avfallet felsorteras i 
bostäderna. Fastighetsnära insamling är positivt för miljön då mer papper kan återvinnas och 
mindre skog behöver avverkas för att förse befolkningen med papper, förpackningar och tidningar. 
Minskningen av förpacknings- och tidningsavfallet med 6 kg/person och år kan rimligen förklaras 
av en högre grad av utsortering av sådant avfall genom t.ex mer fastighetsnära insamling och mer 
tillgängliga återvinningsstationer i småbyar. De ökade mängderna farligt avfall från år 2011 till 
2013 beror på en ökad konsumtion av produkter som t.ex elektronik som ofta innehåller 
beståndsdelar som klassas som farliga men även större mängder farligt avfall som impregnerat trä, 
asbest och skrotade bilar bidrar till ökningen (Avfall Sverige 2014 a). 

4.2 Behandlade mängder hushållsavfall 
Utvecklingen med en minskning av deponering av avfall i Norrbotten följer samma riktning som 
övriga Sverige, enligt Avfall Sverige (2014 a) deponeras endast 0,7% av det svenska avfallet vilket 
kan jämföras med Europas 34%. Denna stora skillnad i deponeringsmängder kan härledas till 
deponeringsförbudet för brännbart avfall som infördes i svensk lagstiftning år 2002 samt en 
utökning till att omfatta allt organiskt avfall år 2005. Många länder saknar motsvarande förbud 
och leder till att deponering är mer vanligt förekommande runt om i Europa (Avfall Sverige 2014 
a). Förbränning av avfall har idag mer eller mindre ersatt deponering i Sverige och får ses som 
avsevärt bättre för miljön. Förutom att man inte påverkar närområdet negativt med soptippar så 
utvinns dessutom värme och el från förbränningen. Ett visst utsläpp av skadliga ämnen som t.ex 
dioxiner och furaner vid förbränning av avfall förekommer, dock är det idag endast en bråkdel av 
vad det var på 1980-talet främst på grund av bättre teknik som ny rökgasrening och skärpta krav 
på bättre förbränningsförhållanden (Naturvårdsverket 2012). 
 
Den mängd avfall som behandlas genom biologisk återvinning har i stort sett varit oförändrad 
sedan mätningar började genomföras år 2008. Skälet till att ingen ökning setts kan förklaras av att 
inga nya rötningsanläggningar byggts. För att framställa biogas krävs det anläggningar som i 
dagsläget är belägna i Boden, detta skapar problem för de kommuner i Norrbotten som är belägna 
långt ifrån anläggningarna. Beräkningar från Norrbottens Energikontor AB (2012) visar att det är 
ekonomiskt gångbart att transportera källsorterat matavfall upp till c.a 11 mil om maximalt 5% av 
enegin får förbrukas i transporten, efter det blir energiåtgången högre än den energivinst man 
skulle få ut vid rötning. 
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4.3 Avfallstrappan 

Alla intevjuade kommuner arbetar i varierande grad enligt principen om avfallstrappan för att 
försöka förebygga avfall initialt genom information till allmänheten och olika kampanjer som t.ex 
anordnande av informationsdagar för skolklasser och studiebesök på avfallsanläggningar. Även 
återanvändning som är det andra steget i avfallstrappan har fått stort genomslag i de flesta 
kommuner där många driver egna återanvändningsmarknader där allmänheten kan lämna in 
produkter som de inte behöver för försäljning till andra personer. I Piteå drivs 
återvinningsmarknaden Repris där återanvändning av produkter kombinerats med arbetsträning, 
språkpraktik och samhällstjänst, detta är ett effektivt sätt att ta tillvara samhällets arbetskraft och 
samtidigt arbeta för en bättre miljö (Piteå 2014). Enligt Kalix kommun (2015) driver även de en 
återvinningsmarknad där invånare har möjlighet till praktikplatser, arbetsrehabilitering och där de 
samtidigt arbetar med återanvändning av produkter. 
 
Energi- och materialåtervinningsstegen är de steg som alla kommuner ligger på i dagsläget, den 
överlägset största delen av avfallet tas om hand på dessa sätt. Energi- och 
materialåtervinningsstegen ser relativt likvärdiga ut i de fjorton kommunerna förutom att många 
kommuner inte har egna anläggningar för det utan vidarebefodrar avfallet till andra kommuner för 
behandling. För att behandla matavfall används två olika metoder, kompostering och rötning. 
Kompostering innebär att matavfallet läggs i en kompost där naturlig nedbrytning sker till matjord 
som kan användas till t.ex jordbruk. Rötning är en anaerob process där metanproducerande 
bakterier bryter ner matavfall och slam till biogas som kan användas till förbränning eller 
uppgraderas till fordonsgas (Jönsson 2015). Kompostering finns i många kommuner, enligt 
Övertorneå kommun (2015) skickar de matavfall till den angränsande kommunen Överkalix för 
just det ändamålet då de inte har egna anläggningar för det behandlingssättet. Anläggning för 
rötning finns enligt Bodens kommun (2015) endast i deras egna kommun och tar emot matavfall 
från flertalet omkringliggande områden i Norrbotten för utvinning till biogas. Deponering som är 
det sista steget och det som bör undvikas när det gäller avfallshantering förekommer i nästan alla 
kommuner eftersom det trots allt finns sådant avfall som inte kan tas om hand på annat sätt t.ex 
gammalt isolermaterial, gips och inert avfall som enligt Älvsbyns kommun (2015) deponeras i egen 
regi. Förvisso är det en väldigt liten del som deponeras i dagsläget i Norrbottens kommuner, ofta 
rör det sig om någon procent av det totala avfallet och flera kommuner har de senaste decennierna 
avvecklat många deponier genom sluttäckning.  

4.4 EU-direktivet och annan lagstiftning 

Lagstiftning inom avfallsområdet är i kontinuerlig förändring men enligt genomförda intervjuer så 
påverkar det inte det dagliga avfallsarbetet på kommunnivå speciellt mycket. Endast två av de 
fjorton intervjuade kommunerna tyckte att lagstiftingen påverkat avfallsarbetet på något märkbart 
sätt, då främst i att tydligheten av ansvarsfördelningen blivit bättre. Ett rimligt antagande är att 
införandet av EU-direktiv och andra lagförändringar fått större effekt på nationell nivå än på 
kommunnivå. T.ex kan det antas vara enklare för Naturvårdsverket att utforma vägledning och 
allmänna råd som följer EU:s avfallsstrategi än för kommuner att förverkliga arbetet i praktiken då 
kommuner ofta arbetar med en begränsad budget och demografiska- och geografiska faktorer kan 
göra att vissa insatser blir ohållbara ekonomiskt. Även om ett större fokus lagts det senaste 
decenniet på prioriteringsordningen för avfallshantering, den s.k avfallshierarkin ser avfallsarbetet 
i Norrbottens kommuner ungefär likadant ut som förut. Man får gå tillbaka till början av 2000-
talet för att märka någon markant skillnad, då främst i form av deponeringsförbuden som infördes. 
Dessa förbud har lett till att mängder av deponier avvecklats det senaste decenniet och är positivt 
från miljöperspektiv eftersom lagring av avfall i naturen ofta medför risker för urlakning av 
lakvatten och spridning av farligt avfall (Avfall Sverige 2012). 

4.5 Information och samarbete 

Information till allmänheten är ett av de största styrmedlen tillsammans med ekonomiska och 
juridiska för att försöka få ner avfallsmängderna i kommunerna. Information som styrmedel är 
viktigt för att förändra allmänhetens beteende när det gäller avfallsgenerering och vilka 
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konsekvenser det moderna konsumtionssamhället får i framtiden. Samarbeten i form av 
gemensamma upphandlingar medför en del fördelar för de ingående parterna, b.la i form av ett 
starkare upphandlingsläge när entreprenörer ska anlitas eller när konsultering krävs då flera 
kommuner kan gå ihop och anlita experthjälp och därmed dela på kostnaden som enligt Piteå 
kommun (2015) bland annat skett mellan de s.k fyrkantskommunerna (Boden, Luleå, Piteå och 
Älvsbyn). Anordning av skräpplockardagar för skolbarn har flera positiva effekter, dels får barnen 
själva vara med och bidra till en bättre miljö och kan lättare ta till sig globala miljöproblem om de 
själva får vara med och påverka närmiljön. Dessutom blir det en trevligare miljö för 
kommuninvånarna att bo i med mindre nedskräpade områden i kommunen. 
 
Det finns en del goda exempel på där olika myndigheter och företag samarbetat för att minska 
miljöpåverkan av avfallshanteringen, i t.ex Piteå har det kommunala bolaget Pireva som ansvarar 
för renhållningen startat ett projekt tillsammans med Posten, Norrbottens Media samt kommunen 
för att skapa en så kallad "Grön rutt i Piteå". Detta innebär att samordna placeringen av avfallskärl 
och postlådor på samma sida av vägen (normalt är att kärl står på varsin sida av vägen, vilket 
kräver att chauffören måste köra en gång i vardera riktning). Syftet med detta projekt var att 
minska körsträckor för sopbilar och därmed bränsleförbrukning och tidsåtgången. Tills idag har 
detta projekt varit framgångsrikt med en minskning av körsträckan med 76 300 km/år, 
koldioxidutsläppen med 21 300 kg/år samt minskat bränsleförbrukningen med 8400 L/år och har 
lett fram till att kommunfullmäktige beslutat att införa systemet i hela kommunen (Pireva 2015). 
Projekt som dessa kan anses vara relativt enkla att genomföra och samtidigt ge goda resultat 
miljömässigt och ekonomiskt för kommuner.  
 
De landsöverskridande transporterna av avfall för förbränning är kontroversiella i en del 
avseenden, å ena sidan är det positivt att t.ex Kiruna försöker utnyttja sin maximala 
förbränningskapacitet i anläggningarna genom att importera avfall från Norge då avfallet från 
omkringliggande kommuner inte är tillräckliga. Kontroverser kan anses uppstå då avfall mer och 
mer behandlas som en handelsvara och länder som Norge som inte har tillräcklig egen 
förbränningskapacitet helt enkelt skickar iväg det istället för att ta hand om avfallet själva. Frågan 
kan ställas om vi i Sverige ska lösa andra länders avfallsproblem.  

4.6 Avstånd och glesbefolkning 

De kostsamma transporterna för att transportera avfallet är ett problem för många kommuner i 
Norrbotten, t.ex har det från nationellt håll aktivt föreslagits att kommuner ska införa möjlighet för 
så kallat fyrfackskärlsystem. Detta innebär att det ska ges möjlighet för invånare att sortera redan i 
hemmet i fyra separata fraktioner. Problemet är att det skulle krävas ännu mer transporter av 
avfall och därför har flera kommuner i Norrbotten avstått från att göra detta till en realitet. 
Logistiskt är det enklare för kommunerna om hushållsavfallet inte är separerat i flera fraktioner för 
avfallshanteringen, dock är det inte lika miljövänligt. 
 
Befolkningen i Norrbottens län har under de senaste 25 åren minskat med 4,9% medans 
genomsnittet för Sverige som helhet är en ökning med 14,3%. Endast de större kommunerna som 
t.ex Luleå och Piteå har sett en ökad inflyttning medans resterande ser en kontinuerlig minskning 
(Regionfakta 2015). En följdeffekt av den minskande befolkningen är att det inom kommuner syns 
en centralisering av befolkningen till tätorter, medans småbyar avbefolkas. Detta kan delvis vara 
positivt ur avfallshanteringssynvinkel då invånare får lättare tillgång till sorteringsalternativ, t.ex 
närmare till återvinningscentraler då de bor i tätorter. Problemet är dock att det fortfarande bor en 
relativt stor mängd av befolkningen utanför tätorterna vilka också kräver resurser från avfallshåll, 
t.ex kan det vara vanligt för en sopbil att besöka en mindre by och insamla avfallet där utan att fylla 
sin maximala mängd. Detta innebär att "halvfulla" sopbilar färdas långa sträckor och leder således 
till en mindre effektivitet för sophämtningen. Följdeffekter är naturligtvis miljöpåverkan av utsläpp 
av fossila bränslen och ekonomiska kostnader för kommunerna. Enligt Bodens kommun (2015) har 
de försökt motverka denna problematik genom att dela upp kommunens avfallstransporter i s.k A- 
och B-områden där det inom A-områden sker traditionell sophämtning av kommunen medans det 
i B-områden är möjligt för boende att transportera sitt eget avfall till anläggningar. Möjligheten till 
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egen transport av avfall är positiv ur den bemärkelsen att det sparar på kommunens resurser, 
främst avseende transporter men negativ på det sätt att det kan anses medföra risker i 
transportmomentet då det krävs expertis för att handskas med avfall, särskilt farligt avfall för att 
undvika att risk för människors hälsa och miljö uppstår. 

4.7 Avfall under producentansvaret 

Producentansvaret är ett effektivt styrmedel för att få de som tillverkar produkter att göra dem mer 
resurssnåla, enklare att återvinna samt minska dess innehåll av miljöfarliga ämnen. Norrbotten 
liksom övriga Sverige har en hög återvinningsgrad av producentansvarsavfall. I Sverige uppfylldes 
år 2012 fem av åtta mål för materialåtervinning samt två av tre mål för total återvinning vilket 
innebär både energi- och materialåtervinning (Avfall i Sverige 2012). De mål som inte uppfyllts är 
främst återvinning av PET-flaskor och metaller, dock höjdes pantbeloppet för  aliminium- och 
stålburkar år 2010 och kan kanske ge resultat med en högre återvinning de kommande åren. Luleå 
kommun har som beskrivits i resultatdelen en hög andel tidningar som återvinns, detta kan delvis 
förklaras av en relativt stor mediabransch i tätorten med flertalet lokala tidningar och därav hög 
konsumtion. Arjeplogs höga glas- och pappersmängder jämfört med andra kommuner finns det 
ingen uppenbar förklaring till.  

4.8 Etappmålen 

Problemet med att nå de två etappmålen till de aktuella tidpunkterna är en realitet i majoriteten av 
kommunerna, det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser för nå bägge målen, i synnerhet i 
de mindre kommunerna.  Det är en stor skillnad på om en kommun i södra Sverige, där det finns 
större möjligheter till t.ex rötning och kompostering av avfall jämfört med Norrbotten där det ofta 
är långa avstånd till anläggningar som leder till höga transportkostnader. Boden samt andra 
angränsande kommuner anser dock att de kommer att klara målet om matavfall, just för att det 
finns en befintlig rötningsanläggning i Bodens kommun dit transporter av matavfall kan ske. I 
intervjun med Gällivare kommun (2015) ansåg de att fler matavfallskvarnar i både offentliga och 
privata byggnader kan bidra till att nå målen om återvinning av matavfall på det sätt att matavfallet 
mals ner och hamnar i avloppet och omvandlas till biogas i rötningsverk samt gödning för åkrar. 
Naturvårdsverket (2015) anser att det finns både fördelar och nackdelar med avfallskvarnar, 
fördelen är att man slipper transportkostnader för hämtning av matavfall men nackdelen är att 
kväveinnehållet i slammet blir mindre än vid traditionell rötning samt att det kan finnas rester av 
kemikalier och läkemedel som kan påverka gödsling negativt. 
 
När det gäller bygg- och rivningsavfall så bör inte det primära ansvaret ligga hos kommunen att nå 
målet, utan hos verksamhetsutövarna som skapar avfallet. T.ex skulle det från nationell nivå 
behövas styrmedel för att få verksamhetsutövare att använda byggmaterial som skapar mindre 
avfall och både är mer miljövänligt och hållbart i längden. Länsstyrelsen i Norrbotten beslutade år 
2013 att stryka de tidigare regionala miljömålen och istället anta nya regionala miljömål som är de 
samma som de nationella miljökvalitetsmålen. Eventuellt skulle miljömål behöva anpassas för 
Norrbottens län i hänsyn till dess geografiska och demografiska egenskaper som t.ex låg befolkning 
och stora avstånd. Det finns framgångsrika exempel på olika län där regionala avfallsplaner har 
antagits och gett goda resultat, t.ex i Västra Götalands län där gemensamma styrdokument, årlig 
uppföljning och utvärdering gett tydliga mål och strukturerat avfallsarbetet för flera kommuner i 
Göteborgsregionen (Andersson 2010). 

4.9 Framtiden 

Som förväntat kan man efter intervjuerna med kommunerna dra slutsatsen att de större 
kommunerna väntas klara framtida utmaningar bättre än de mindre kommunerna. Detta beror 
delvis på större ekonomiska resurser samt mer personal som aktivt arbetar med avfall. De större 
kommunerna som t.ex Luleå, Boden, Kiruna och Piteå har dessutom redan existerande 
anläggningar för behandling av avfall till skillnad från många av de övriga, detta gör att de inte 
behöver lägga lika mycket av ekonomiska resurser på transporter av avfallet. För att kommuner ska 
fortsätta röra sig uppåt i avfallstrappan och få en högre grad av återanvändning och helt förebygga 
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avfall så krävs det en förändring i livscykeltänket hos befolkningen. Allt ansvar kan dock inte läggas 
på kommunen i detta avseende utan det krävs förmodligen nationella insatser för att få folk att 
förstå vilka konsekvenser en hög konsumtion av varor innebär i relation till ökande 
avfallsmängder. Statliga investeringar i form av forskningsprojekt, nationella kampanjer och en 
utökad vägledning från t.ex Naturvårdsverket skulle kunna ge resultat på sikt. Vissa insatser kan 
dock fortfarande göras på kommunnivå, b.la sådant som utförs idag med information till personer i 
unga år genom t.ex skolbesök så att de får en inblick i hur avfallsmängderna ökar för varje år och 
hur viktigt det är att hålla konsumtionsmängderna på en rimlig nivå.  
 
Utvecklingspotential angående informationsutskick finns i dagsläget, dels genom att göra 
informationen mer tillgänglig och tydlig för befolkningen så att så många som möjligt kan ta del av 
den. Andra insatser som kan göras är att fortsätta öka återanvändningen genom att inrätta 
återanvändningmarknader och motivera etableringen av t.ex second-hand butiker där 
befolkningen kan lämna in gamla kläder och prylar. Genom att återanvända förlängs livslängden 
på produkter och behovet av nytillverkning minskar vilket leder till att mindre mängder råmaterial 
behöver utvinnas.  Från ett klimatperspektiv kan det på sikt vara positivt att förbränning av 
hushållsavfall minskar samtidigt som materialåtervinningen ökar. Om kapacitet frigörs i 
förbränningsanläggningar på grund av en övergång från energi- till materialåtervinning kan vi i 
Sverige importera avfall till våra förbränningsanläggningar från andra länder i EU och därmed 
minska mängderna som deponeras runt om i Europa. Metan (CH4), som är en kraftigt 
klimatförändrande växthusgas framkommer när bland annat papper deponeras och dessa utsläpp 
skulle därmed minskas (Profu 2013). Införandet av viktbaserad avfallstaxa är ett annat styrmedel 
som kan vara effektivt, för hushållen innebär detta att de betalar för hur mycket avfall de slänger 
istället för hur stort kärl de har. Detta betyder att hushållen kan sänka sin avfallstaxa genom att 
källsortera bättre och slänga mindre produkter och kan få den effekten att hushållen tänker till en 
gång extra innan de köper en ny produkt eller att de istället för att slänga produkten lämnar in den 
för återanvändning. 

4.10 Metod 

Min ursprungliga plan var att kombinera intervjuerna med utskick av enkätfrågor men efter 
kontakt med ett antal kommuner så beslutade jag att inkludera de relevantaste frågorna från 
enkäten i intervjuerna istället. Dels för att svarsfrekvensen normalt på enkäter inte är de bästa och 
dels för att få ner mängden data att behandla. Dessutom är den muntliga kontakten viktig eftersom 
detta mer är en kvalitativ än en kvantitativ studie där följdfrågor kan uppstå som endast kan 
genomföras genom muntliga intervjuer. Frågorna var utformade på ett relativt öppet sätt där 
intervjuobjektet själv fick tänka och resonera kring frågorna. En fråga jag gärna skulle haft med var 
att få någon slags överblick över vilka resurser de olika kommunerna lägger på avfallshantering och 
därmed kunna jämföra vilka avfallsbudgetar de olika kommunerna arbetar med.  
 
Statistik om avfallsmängder lämnas in av kommunen till ett datasystem som drivs av Avfall Sverige 
och sammanställs i rapporten Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik, b.la 
rapporteras varje år uppgifter om total avfallsmängd, kärl- och säckavfall, andel som går till 
biologisk behandling med mera. Problemet är att inte alla kommuner rapporterar sina 
avfallsmängder, t.ex år 2013 saknades data från fem av fjorton kommuner i Norrbotten. Detta gör 
det svårt att få en exakt jämförelse bland avfallsmängder i kommunerna. Denna rapport har dock 
fördelen av att det i intervjufrågorna togs upp avfallsmängder så värdena bör stämma relativt väl 
överens med verkligheten. Det finns en god mängd information om hur avfallshanteringen 
fungerar i riket som helhet, däremot var det svårt att hitta aktuell information om enskilda län som 
Norrbotten och ännu svårare om specifika kommuner. Eftersom de flesta intervjuerna 
genomfördes tidigt in i projekttiden uppkom allt eftersom jag forskade mer i ämnet mer frågor som 
jag skulle velat ha svar på. Dock hade de flesta intervjuerna redan genomförts så det var inget 
alternativ. En del problem uppstod i att kontakta rätt person för intervjuerna, alla kommuners 
hemsidor är inte tydliga med vem som har ansvaret för avfallsområdet och ett fåtal intervjuer fick 
genomföras i slutet av projekttiden eftersom de ansvariga var tjänstelediga eller inte anträffbara 
vid tidigare tillfällen. 
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4.11 Slutsats 

Slutsatser jag kan dra utifrån detta arbete är följande: 
• Avfallsmängderna i Norrbotten län jämfört med genomsnittet övriga riket karaktäriseras av  

lägre kärl- och säckavfall men något högre mängder grovavfall. Generellt sett är dock 
avfallsmängderna i Norrbottens kommuner relativt lika som övriga Sverige. 

• Information- och utbildning är det främsta styrmedlet för kommunerna i Norrbotten att 
förebygga avfall.  

• Alla fjorton kommuner står idag på energiåtervinningssteget i avfallstrappan och det 
kommer antagligen inte förändras för en överskådlig framtid. 

• EU-lagstiftning om avfall har endast i ett fåtal kommuner fått någon märkbar effekt på det 
dagliga arbetet med avfall i kommunerna, då främst i form av tydligare ansvarsfördelning 
men överlag har avfallsarbetet inte förändrats på något betydande sätt sedan 
deponeringsförbud för brännbart- och organiskt avfall infördes i början på 2000-talet. 

• Problem som uppstår med avfallshanteringen, i synnerhet i Norrbotten är de långa 
avstånden och en utspridd befolkning som leder till dyra transporter och följdaktligen höga 
avfallstaxor för medborgare. Möjligheten till biologisk återvinning påverkas också av de 
långa avstånden då rötningsanläggning endast finns i Bodens kommun för tillfället, dock 
finns det kompostering i en del kommuner. 

• Häften av kommunerna i Norrbotten tror att de kommer att klara etappmålet om matavfall 
till år 2018 men endast en kommun tror att de kommer att klara etappmålet om byggavfall 
till år 2020. 

• Framtiden för avfallshanteringen i Norrbottens län ser både positiv och negativ ut, i de 
större kommunerna finns trots allt befintliga anläggningar för behandling av avfall där 
kommunen inte behöver lägga lika stor del av de befintliga resurserna på transporter 
medans motsatsen gäller i de mindre och avlägsnare kommunerna. Ett tydligt mönster syns 
bland de intervjuade kommunerna att de är medvetna om de ökade avfallsmängderna varje 
år men att de har svårt att göra någonting åt det (förutom att fortsätta med information och 
utbildning till medborgarna). Antagligen krävs det från nationellt håll större resurser i form 
av projekt, forskning och kampanjer för att förändra livscykeltänket bland befolkningen i 
hela riket för att vända avfallstrenden.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vilka behandlingsmetoder för hushållsavfall finns i er kommun? Vilket steg i avfallstrappan står 
ni på i dagsläget? 
 
2. Hur arbetar ni för att minska mängden hushållsavfall i kommunen? 
 
3. Lagstiftningen förändras ofta inom avfallsområdet, hur påverkar detta erat avfallsarbete? 
 
4. Hur arbetar ni med information och kommunikation till allmänheten? 
 
5. Hur hanterar ni problemet med stora avstånd och glesbefolkning i er kommun avseende 
avfallshantering? 
 
6. Används källsortering av matavfall i er kommun, dvs delas hushållsavfallet upp i en brännbar- 
och komposterbar del? 
 
7. Sker det något samarbete med andra kommuner, myndigheter, företag eller organisationer i 
kommunen? 
 
8. Etappmålen som fastställts av Naturvårdsverket (70% av avfall från byggsektorn ska 
materialåtervinnas senast år 2020 och 50% av matavfallet ska energiåtervinnas senast år 2018). 
Kommer er kommun att klara dessa mål? Om inte, varför? 
 
9. Hur stora avfallsmängder uppstår i er kommun per person? 
 
10. Hur ser framtiden för avfallshantering ut i er kommun avseende demografiska och ekonomiska 
faktorer? 
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