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Abstract 
The amount of waste is increasing in most cities, which places great demands on the waste 

management. This study aims to provide the municipalities a basis on what types of waste are 

generated and in what order the quantities of waste from school, preschool and retirement home 

are. Eleven municipalities have answered a questionnaire on the types of waste generated, while 

the waste quantities have been calculated using standard values. The result shows that waste for 

the local activities is of worrying size for retirement homes, and that the amount of waste from 

schools in many municipalities is the largest waste stream due to the number of pupils. 

Municipalities should therefore place their focus on waste prevention measures in nursing homes, 

but also see that smaller measures in schools can lead to large waste reductions. The municipal 

companies generate more waste types in the hazardous waste and other waste categories, 

compared with municipalities, and should therefore cooperate across the municipal boundaries 

with preventive measures and positive experiences of waste reduction. The administrations 

generate different waste depending on their operations, but waste prevention measures have been 

developed and can be applied to the operations. Many municipal functions are already working on 

waste prevention, but in order to achieve future waste reduction, a substantial effort is needed to 

increase knowledge about waste prevention benefits. There are also great opportunities for 

improvement for administrations that do not have someone who monitors the types of waste 

generated, and in what quantities. 

  



 

 
 

 

Sammanfattning  
Idag ökar avfallsmängderna i de flesta samhällen vilket ställer stora krav på den avfallshantering 

som Sveriges kommuner ansvarar för. Denna studie syftar till att ge kommunerna ett underlag 

över vilka avfallsslag som genereras och i vilken storleksordning avfallsmängderna från 

verksamheter skola, förskola och äldreboende är idag. Elva kommuner besvarade en enkät 

angående avfallsslag som genererats medan verksamheternas avfallsmängder beräknades med 

schablonvärden. Resultatet visar dels att avfallsmängden för de kommunala verksamheterna är 

av oroande storleksordning för äldreboenden, dels att avfallsmängden från skolor i många 

kommuner blir den största avfallsströmmen på grund av antalet elever. Kommunerna bör därför 

lägga störst vikt vid avfallsförebyggande åtgärder inom äldreboenden men även se att mindre 

åtgärder i skolor kan ge stora avfallsminskningar. Enkätens resultat visar att de kommunala 

bolagen genererar betydligt fler avfallsslag inom kategorierna farligt avfall och annat avfall, 

jämfört med kommunens förvaltningar och bör därför samarbeta över kommungränserna med 

förebyggande åtgärder och positiva erfarenheter av avfallsminskning. Förvaltningarna genererar 

olika avfall beroende på verksamhet men avfallsförebyggande åtgärder finns framtagna och kan 

appliceras på verksamheterna. Många kommunala verksamheter och bolag arbetar redan 

avfallsförebyggande men inför framtida avfallsminskning behövs en rejäl insats i 

kunskapshöjande kring avfallsförebyggandets fördelar. Stora förbättringsmöjligheter finns även 

för de förvaltningar som inte har en avfallsansvarig som följer upp vilka avfallsslag som 

genereras och i vilka mängder. 
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1. Introduktion  
 Minska mängden avfall och dess farlighet 

I snart 200 år har människan byggt upp ett samhälle som skadar planeten vi bor på och ger 

nästkommande generationer sämre förutsättningar att kunna nyttja naturresurser på bästa sätt 

(UNDP, 2012). Vår ständigt ökade befolkning i kombination med ökade levnadsstandarder, ökad 

produktion och en slösaktig konsumtion har lett till flera globala miljöproblem (UNDP, 2015). 

 

I takt med ökad befolkning och ökad konsumtion, främst i städer blir resultatet stadigt ökade 

avfallsmängder som ställer till stora problem för många länder och större städer (se figur 2). 

Globalt genereras närmare två biljoner ton avfall årligen och avfallsmängderna ser inte ut att 

minska den närmsta framtiden (Hoornweg, Bhada-Tata & Kennedy, 2013 ; Zaman, 2014). Den 

dagliga mängden avfall som genereras globalt förväntas år 2025 vara sex miljoner ton vilket ryms 

i fullastade lastbilar till en sträcka av 500 mil (Hoornweg, Bhada-Tata & Kennedy, 2013). Städer 

har generellt växande avfallsmängder men berget av hushållsavfall som syns i figur 2 är endast 

toppen på isberget då utvinning av material och framställning av alla produkter som senare ska 

bli avfall är det verkliga problemet! Vid livscykelanalysperspektiv på en bärbar dator syns det 

verkliga problemet väl då 1200kg avfall i genomsnitt genererats vid framställningen av datorn (se 

figur 4) från gruvdrift och produktion (Avfall Sverige, 2015). EU har därför arbetat fram metoder 

för en mer cirkulär ekonomi med ett livscykelperspektiv på produktionen av alla varor som 

konsumeras (Pires, Martinho & Chang, 2011). 

 

För att gå mot en hållbarare samhällsutveckling, och motverka den ökande avfallsmängden, 

implementerades avfallstrappan i miljöbalken år 2016, och har de senaste åren fått en central roll 

i avfallsarbetet (se figur 1). Tanken är att deponering skall ske i minsta möjliga mån, då är 

energiåtervinning ett betydligt bättre alternativ för avfall. Endast en liten del bör gå till 

energiutvinning eftersom de flesta produkter till stora delar består av material som kan 

återvinnas eller ännu hellre återanvändas. Men avfallstrappan högsta steg; att förebygga avfall, 

handlar inte om avfall då förebygga innebär till exempel en förändring av produktval, förändrad 

användning och minskade inköp vilket påverkar produktionen som är upphovet till avfall (UNDP, 

2015). Deponering som metod för avfallshantering avvecklas mer och mer för vart år som går 

medan energiutvinning blivit en inkomstkälla för Sverige och många andra länder (Bartl, 2014). 

Avfallstrappans mellansteg med materialåtervinning och återbruk har många fördelar eftersom 

avfallsmängden minskar men kräver ökade lagerutrymmen. Avfallstrappans högsta steg, att 

förebygga avfall, ger stora vinster/fördelar då avfallshanteringen underlättas av att avfall inte 

uppstår i samma utsträckning (Corvellec, 2016 ; UNDP, 2015). Avfallsförebyggande ger miljövinster 

i form av reducerade utsläpp både under utvinning av material och tillverkningsfasen för 

produkter, men blir dessutom en metod som bromsar in hastigheten på kommuners växande 

avfallsberg som figur 2 exemplifierar (Sakai m.fl., 2017). Den effektivaste och mest betrodda 

metoden för att arbeta avfallsförebyggande är enligt Corvellec (2016) att främst utbilda, informera 
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och motivera behovet av avfallsförebyggande, samt ge konkreta tips på tillvägagångssätt inom 

verksamheten. En annan effektiv metod för att förebygga avfall är att redan i 

produktionen/tillverkningen av produkten se till att produkter kan repareras för att höja 

livslängden (Corvellec, 2016). 

 
Figur 1. Bilden visar avfallstrappans fem steg samt vilka faktorer som påverkas av att förebygga avfall. 

Bilden är tagen från Göteborgsregionens avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, 2020 (Göteborgs 

Stad äger bilden). 

  

Att förebygga avfall gynnar även plånboken då inköp kan undvikas, vilket medför att behovet av 

lagerutrymmen samt kostnader för upphämtning av avfall minskar samtidigt som verksamheten 

kan lägga mindre tid på inköp, lagerhantering och att sortera sitt eget avfall (UNDP, 2015). Avfall 

Sverige påvisar att arbetsmiljön dessutom förbättras vid avfallsförebyggande då exempelvis 

engångsartiklarna minskar vilket resulterar i färre förpackningar som behöver hanteras både vid 

uppackning och efter användning då de skall sorteras i miljörum påpekar personalen på 

äldreboende (Avfall Sverige, 2017 ; Hernández & Sergio, 2018). Det finns dock några problem med 

avfallstrappan eftersom ett av dess syfte är att minska mängden avfall genom minskad 

konsumtion och produktion. I förlängningen innebär avfallsförebyggande en samhällsomställning 
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där några branscher, främst inom materialutvinning, försäljning och avfallsförbränning kommer 

att påverkas negativt i form av förlorade intäkter (Bartl, 2014). Att ge bevis för avfallstrappans 

effekter försvåras även av bristande nulägesbeskrivningar samt att det är betydligt enklare att 

väga avfall som uppkommit än att uppskatta hur mycket avfall som förebyggts och vara säker på 

orsaken har varit just avfallsförebyggande åtgärder (Bartl, 2014). 

 

Ett hållbart samhälle kräver inte bara en effektiv avfallshantering utan också att mer hållbara 

produkter produceras och används under en betydligt längre tid jämfört med idag (UNDP, 2015). 

Då kommunernas mål är att minska avfallets mängd och farlighet kan återbruk användas för att 

minska den totala mängden avfall, men det är inte en lika effektiv metod som förebyggande för 

att minska mängden farligt avfall (Corvellec, 2016). Genom att återbruka möbler och annat som 

annars skulle blivit avfall kan kommunerna minska sin konsumtion och det har tagits fram 

lösningar för att kunna byta och rusta upp kontorsmöbler istället för att köpa nya (Kretslopp och 

vatten, 2019). En stor andel av det som slängs från både verksamheter och hushåll är idag fullt 

fungerande saker/ prylar/möbler som kunde återbrukats eller materialåtervunnits (UNDP, 2015). 

Avfallstrappan innebär, enligt kap 10 § kap 15 i miljöbalken att den som behandlar avfallet är 

skyldig att inte bortförskaffa det om möjlighet till återanvändning eller materialutvinning finns. 

Anledningen är att avfallshanteringen inte ska påverka miljön och människors hälsa mer än 

nödvändigt (Miljö- och energidepartementet, 2020). Utöver avfallsförebyggande och återbruk har 

EU-direktiv implementerats i miljöbalken som skall främja att de produkter som framställts dels 

är av hög kvalité med lång livslängd, dels är reparabla och enklare att ta isär även inför 

materialåtervinning (Energimyndigheten, 2019 ; Oscarsson, 2020). De kommande åren kommer 

även strängare lagkrav som inte bara ska utöka kommunernas invånares möjlighet till 

bostadsnära insamling av förpackningar, elektronik och textil, utan även erbjuda bostadsnära 

möjligheter till återbruk av produkter som annars riskerar att bli avfall i förtid 

(Göteborgsregionen, 2020). Avfallshanteringen behöver kunna parera de ökade avfallsmängderna 

som uppstår, med dessa strängare lagkrav för både avfallshantering och de utsläpp som uppstår 

vid hantering av allt avfall oavsett behandlingsmetod (Sakai m.fl., 2017). 

 

Producentansvaret tvingar producenter av förpackningar, batterier, elutrustning och fem andra 

avfallsslag att erbjuda insamling av dessa produkter i form av återvinningsstationer eller 

inlämning i butik. I Sverige sköts återvinningscentralerna av Förpacknings och tidnings-

insamlingen AB vilket minskar mängden förpackningar och batterier som kommunala 

bostadsbolag behöver samla in (SFS 2018:1462 ; El-kretsen, 2019). Producentansvaret är en del av 

avfallshanteringen och går under regeln att förorenaren betalar. Producentansvaret bygger dock 

på att konsumenterna sorterar ut produkter som har producentansvar och lämnar dessa på 

återvinningsstation, återvinningscentral eller till butik då 24a § i avfallsförordningen påvisar 

konsumentens skyldighet att inte slänga förpackningar och andra produkter under producent-

ansvar i restavfallet (SFS 2011:927).  

 

https://lagen.nu/1998:808#K15P10S1
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Figur 2. Bilden visar hur mängden hushållsavfall har ökat i Göteborgs kommun sedan 1975 fram tills idag. 

Höjden på avfallsberget i Ullevi arena är idag är över 200 meter! Bilden gjordes år 2008 av Profu AB på 

uppdrag av Göteborgs Stad. 

 

Sedan 90-talet har kommunerna behövt ha egna avfallsplaner för sin avfallshantering, vilket 

beskrivs i miljöbalken 41 § kap 15 ”För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som 

ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de 

föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt detta 

kapitel. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 

åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.” (SFS 1998:808). Avfallsplanen bör innehålla 

mål och åtgärder för hur kommunen långsiktigt planerar för förebyggande och hantering av allt 

avfall inom kommunen. Avfallsplanens mål bör utformas i samråd med kommunens planer kring 

klimat och miljö, energi, vatten och stadsplanering samtidigt som den går hand i hand med de 

regionala, nationella och internationella målen (Naturvårdsverket, 2017). Paragraf 11 kap 15 i 

miljöbalken beskriver hur avfallsplanen bör ha ett livscykelanalysperspektiv på avfallet då det 

dels ska beskrivas var avfallet uppkommer och vilka mängder som uppkommer, dels hur det ska 

samlas in samt hur det insamlade avfallet ska hanteras (deponeras, energiåtervinnas, material-

återvinnas eller återanvändas) (Naturvårdsverket, 2017). 

 

De tretton kommuner som ingår i Göteborgsregionen har valt att samarbeta kring stora frågor 

som påverkar alla kommunerna. De har därför en gemensam avfallsplan som sträcker sig till år 

https://lagen.nu/1998:808#K15P41S1
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2030. Ett av den gemensamma avfallsplanens mål lyder ”kommunernas verksamheters avfall 

skall minska med 40 procent per heltidsanställd” (Göteborgsregionen, 2020) och är orsaken till 

att Göteborgsregionen undersöker vilka avfallsslag som kommunala verksamheter genererar 

idag. Denna studie syftar till att ge en första vägledning inför kommande arbete med 

avfallsminskningsmetoder för kommunerna inom Göteborgsregionen.  

 

 Syfte 
Kartläggningen syftar till att ge ett startvärde för målet om minskade avfallsmängder från 

kommunernas verksamheter. Vilka avfallsslag som kommunerna bör minska baserats på vilka 

avfallsslag som är lämpliga att arbeta med förebyggande och vilka avfall det finns framtagna 

metoder för avfallsminskning. Hänsyn tas också till vilka avfallsslag som skulle leda till mest 

miljönytta vid minskning.  

 

 Frågeställningar 
• Vilka avfallsslag genereras av olika kommunala verksamheter? 

• Vilka avfallsslag har störst miljöpåverkan (kvalité och kvantitet) och därmed ger större 

miljönytta vid en minskning? 

• Vilka försvårande faktorer finns inför kommunernas stora avfallsminskning? 

 

 Metod 
För att få en övergripande bild av avfallsfrågan och kommunala verksamhetsavfalls mängder och 

dess miljöpåverkan gjordes en litteraturstudie samt åtta veckors praktik på Göteborgsregionen 

inom avfallsteamet på avdelningen miljö- och samhällsbyggnad. 

 

Avfallsmängder från förskola, skola och äldrevården i tabell 2 har beräknats med Avfall Sveriges 

schablonvärden framtagna som ett dimensioneringsverktyg vid beräkning av avfallsutrymmen (se 

bilaga 2). Värdet liter/person och vecka är medianvärdet för de olika avfallsslagen och ligger 

under Avfall Sveriges rekommenderande intervall. Detta beror på att värdena i liter/person och 

vecka är tagna ur en dimensionsmodell för avfallsutrymmen där det räknas med större 

avfallsmängder för att undvika överfulla kärl (Avfall Sverige, 2019a). Avfallsmängderna för 

förskola, skola och äldreboende presenteras i enheten kg/person så omvandling från liter/person 

gjordes med densitetsvärden från Avfall Sverige. Där det fanns flera värden för densiteten har 

värdet närmast medelvärdet av de olika värdena använts (Avfall Sverige, 2013). Beräkningar från 

veckomängder till årsmängder för förskolor har gjorts på 48 veckor och för skola på 44 veckor, 

då dessa verksamheter generellt har semesterstängt. 

 

För att få en tydligare bild av vilka avfallsslag som är vanligast inom kommunal verksamhet 

skickades en enkät (se bilaga 1) ut till samtliga kommuner inom Göteborgsregionen, exklusive 
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Göteborg som redan genomfört en kartläggning år 2013. Enkäten skickades först till kommunernas 

infomejl för att enklast spridas till alla kommunala bolag och till deras förvaltningar/sektorer då 

kommunernas organisation skiljer sig åt. Informationen om antalet förvaltningar/sektorer 

(benämns senare endast som förvaltningar då orden är synonymer inom kommunorganisation) 

och kommunala bolag som enkäten behövde nå har tagits fram från kommunernas hemsidor där 

kommunens organisation i regel finns beskriven. Efter en vecka gjordes ett utskick direkt till de 

kommunala bolagen och förvaltningar, för vilka svar inte inkommit. Under den sista veckan 

ringdes många samtal för att få in ytterligare svar på enkäten. Kommunerna fick totalt tre veckor 

på sig att besvara enkäten. 

 

Enkätsvaren har kategoriserats enligt Ale kommuns struktur med de sex förvaltningar och dess 

ansvarsområden som figur 3 och tabell 1 visar baserat på den verksamhetstyp de angivit. Om 

enkäten besvarats av flera olika verksamheter inom samma förvaltning och kommun har de 

svaren behållits eftersom de genererat olika avfall. Eftersom Göteborgs kommun kartlagdes år 

2013 kommer stora delar av diskussionen luta sig mot resultatet från den kartläggningen 

 

 Avgränsningar 
Göteborg är en av kommunerna inom Göteborgsregionen men dess avfall har inte kartlagts, dels 

för att kommunen är för stor för att kartläggas på några veckor, dels för att Göteborgs kommun 

kartlades i en rapport från Göteborgs Stad år 2013; rapportens innehåll är fortfarande högst 

aktuellt och mycket utförligt gjord.  

 

Denna studie täcker kommunalt verksamhetsavfall vilket innebär att hushållens avfall samt alla 

privata bolag som är verksamma i kommunen exkluderats. Hänsyn till byggplaner och större 

renoveringar inom kommunen har inte tagits även om det kan ha stor inverkan på de avfallsslag 

som verksamheter genererat. 

 

Mängderna som presenteras i kg/person och vecka är långt ifrån exakta värden eftersom värdena 

för liter/person och vecka är framtagna för att beräkna avfallsutrymmen och kan därför vara för 

höga. Densiteten som använts har också brister då ett värde per avfallsslag valts ut, men 

densiteten varierar mellan olika förpackningar som är av samma avfallskategori. Den beräknade 

vikten i kg/person och vecka kan därför antas vara väl hög. 
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2. Avfallsslag som kartlagts  
 De avfallsslag som kartlagts i enkäten har delats in i sex kategorier: 

• Avfall jämförligt med hushållsavfall: Matavfall, Restavfall och Blandat avfall: mat- och 

restavfall tillsammans/utan separering. 

• Förpackningar: Plastförpackningar, Pappersförpackningar, Metallförpackningar, Wellpapp 

Färgade glasförpackningar och Ofärgade glasförpackningar. 

• Returpapper: Kontorspapper och Tidningar. 

• Elavfall: Lysrör, Lågenergilampor, Glödlampor, Halogenlampor, Småbatterier, Vitvaror och 

Elektronik. 

• Farligt avfall: Lösningsmedelsavfall, Toneravfall, Riskavfall och Förorenade massor. 

• Annat avfall: Plastavfall som inte är förpackningar, Möbler, Brännbart verksamhetsavfall, 

Obrännbart avfall, Sekretessavfall, Bygg- och rivningsavfall, Trädgårds- och parkavfall, 

Schaktmassor, Asfaltsavfall, Muddermassor, Metallskrot, Trä, Avfall från fettavskiljare och 

Slam från slamavskiljare. 

 

3. Enkätens svarsfrekvens 
Enkätens resultat är baserat på 87 inkomna svar från elva kommuner (Ale, Härryda, Kungsbacka, 

Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).  

 

20st svar räknades bort vid beräkning av total svarsfrekvens för att endast ha ett svar från varje 

förvaltning och bolag.  

Total svarsfrekvens på enkäten: (87–20) /100(antal förvaltningar och bolag) = 67 procent 

>80 procent svarsfrekvens på enkäten: Kungsbacka, Mölndal, Tjörn och Öckerö 

>60 procent svarsfrekvens på enkäten: Ale, Härryda och Lerum  

>40 procent svarsfrekvens på enkäten: Lilla Edet och Stenungsund 

<20 procent svarsfrekvens på enkäten: Alingsås, Kungälv, och Partille 

 

Tabell 1 visar de förvaltningar som besvarat enkäten i respektive kommun. Ikryssad ruta betyder 

att minst ett svar inkommit från förvaltningen i den kommunen. Ett enkätsvar har dock 

representerat mer än en förvaltning för vissa kommuner (Öckerö) medan andra kommuners 

förvaltningar har besvarat enkäten flera gånger (Lerum). Då flera svar inkommit från samma 

kommun och förvaltning har de svar där avfallsslagen som genererats skilt sig åt behållits då de 

olika verksamheterna inom samma förvaltning ibland genererar olika avfallsslag. Detta leder 

också till att enkätens resultat inte är helt tillförlitliga då ett svar från en förvaltning skulle behöva 

täcka alla verksamheter men det är inte troligt att den svarande haft kunskap om alla avfallsslag 

som genererats i alla verksamheter, och därför endast fyllt i för den verksamhet de själva arbetar 

inom. Bäst resultat skulle fåtts om alla verksamheter inom varje förvaltning besvarat enkäten 

men då skulle också antalet förvaltningar i tabell 2 vara betydligt fler vilket visar på bristerna i 
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resultatet för denna studie. Speciellt Serviceförvaltningarnas resultat bör inte ses som tillförlitliga 

då resultatet baseras på endast fyra kommuner och fem svar vilket gör att varje svar gör stor 

procentuell skillnad. Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat blir därför mest tillförlitligt då 

flest kommuner besvarat enkäten. För att förtydliga osäkerheten i de olika förvaltningarnas svar 

har antalet kommuner och antalet verksamheter inom de olika kommunerna presenterats i alla 

resultatets tabeller. Antal inkomna svar på enkäten visas i tabell 2 för att förtydliga om flera svar 

från samma förvaltning inkommit då olika verksamheter från samma förvaltning har besvarat 

enkäten. Antalet svar på enkäten ger en uppfattning om deltagandet i studien, men representerar 

inte kommunernas svarsfrekvens. 

 

 

Tabellen visar alla de kommuner som enkäten skickades ut till och vilka förvaltningar som 

svarat i respektive kommun.  

  

  

Tabell 1. 

Kommuner Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Utbildning Kultur 

och 

fritid 

Arbete, 

trygghet 

och 

omsorg 

Service  

Ale X X X X   

Alingsås       

Härryda X X   X X 

Kungsbacka X X  X  X 

Kungälv       

Lerum X X X X X  

Lilla Edet   X  X  

Mölndal X X X X X X 

Partille X      

Stenungsund  X X X   

Tjörn X X X X X X 

Öckerö X X X X   
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4. Kommunala verksamheter som kartlagts  
Kommunerna i tabell 2 har kartlagts med deras olika förvaltningar och bolag. Antalet kommunala 

förvaltningar och bolag skiljer sig åt då kommunerna har olika invånarantal och olika 

förutsättningar beroende på om kommunen har hamnverksamhet eller mycket turism. 

Kommunerna har vanligtvis egna bostadsbolag och energibolag men ett par kommuner har egna 

bolag för parkering och de offentliga måltider som behövs inom förskola, skola och äldreomsorg. 

De kommuner med hamn har bolag som sköter den, och de kommunerna med attraktiva turistmål 

kräver också kommunal verksamhet. Kommunerna äger några bolag tillsammans som Grefab, 

Gryaab, Förbo och ett gemensamt räddningstjänstbolag. Dessa bolag har räknats in i tabell 2, men 

delägarskap i bolag där alla kommuner inte varit delägare har inte räknats med, och inte heller 

kommunala nämnder eller föreningar. 

 

Tabell 2. Tabellen visar antalet invånare, antalet förvaltningar/sektorer och antal bolag som kommunerna 

har (SCB, 2020). Antal svar som inkommit från respektive kommun presenteras också för att komplettera 

tabell 1 i enkätens svarsfrekvens. Göteborgs kommun är gråmarkerad då kommunen är en del av 

Göteborgsregionen, men inte varit del av studien.  

Kommuner Invånare Förvaltningar/Sektorer Helägda Bolag Svar (på enkäten) 

Ale 31 402 6 2 9 

Alingsås 41 420 8 3 0 

Göteborg 579 281 29 37 0 

Härryda 37 977 4 4 6 

Kungsbacka 84 395 10 2 10 

Kungälv 46 336 3 5 1 

Lerum 42 568 3 3 20 

Lilla Edet 14 109 3 1 3 

Mölndal 69 364 10 6 22 

Partille 39 289 6 1 1 

Stenungsund 26 777 4 3 3 

Tjörn 16 016 5 3 8 

Öckerö 12 916 3 2 4 

 

Kommunernas funktioner är nästintill identiska då alla kommuner har samma ansvarsområden, 

men antalet förvaltningar och bolag kan variera beroende på kommunens strukturella 

uppbyggnad. En representativ indelning är Ales kommuns organisering (se figur 3) med sex 

förvaltningar; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnad, Utbildning, Kultur & fritid, Arbete, trygghet 

och omsorg samt Socialförvaltningen där kommunernas verksamheter specificeras under 

respektive förvaltning (Ale kommun, 2020). 
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Kommunerna Lilla Edet och Öckerö med lägre invånarantal har valt att slå samman flera 

funktioner under en förvaltning medan några större kommuner istället ser behovet av att dela 

upp även stadsdelar i egna förvaltningar. Exklusive Göteborgs förvaltningar och bolag så finns det 

totalt 100 förvaltningar och bolag i kommunerna inom GR. Kommunernas skolor och förskolor 

sköts av utbildningsförvaltningen medan äldreboenden sköts av förvaltningarna för arbete, 

trygghet och omsorg (se figur 3).  

 

Alla kommuner har många verksamheter inom förskola, skola och äldreboende, (se tabell 3) och 

antalet verksamheter ökar med ökat invånarantal. Alla kommuner har mer än dubbelt så många 

skolelever som förskolebarn i de kommunala verksamheterna. Antalet kommunala platser på 

äldreboenden är dock betydligt färre, i storleksordningen en tiondel av antalet skolelever. 

 

 
Figur 3. Bild från Ale kommun som visar kommunens organisationsstruktur (Ale kommun, 2020). 
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Tabell 3. Tabellen visar antalet skolelever, förskolebarn och äldreboendeplatser kommunerna inom 

Göteborgsregionen har. Antalet platser ökar med ökat invånarantal men alla kommunerna behöver ha 

minst 100 äldreboendeplatser.  

Kommuner Skolor 

(antal elever) 

Förskolor 

(antal barn) 

Äldreboenden 

(antal platser) 

Ale  4 151 1 846 178 

Alingsås 5 526 1 818 392 

Göteborg 52 121 25 883 3700 

Härryda 4 800 2 200 290 

Kungsbacka 13 752 3 961 620 

Kungälv 6 839 2 025 323 

Lerum 7 406 2 305 338 

Lilla Edet 1 340 686 133 

Mölndal 7 804 3 345 576 

Partille 5 771 2 013 240 

Stenungsund 4 700 1 169 200 

Tjörn  1 750 800 189 

Öckerö 987 359 120 

 

5. Avfallets miljöpåverkan 
 Nedströms 

Avfallsindustrins egna utsläpp är stora för avfallsslagen lösningsmedel och plast av fossilt 

ursprung, avfall från förbränning och förorenade muddermassor (IVL, 2010). Rena muddermassors 

(som inte är förorenade med olja, PAH och tungmetaller) miljöpåverkan består till största del inte 

av avfallet i sig, utan istället av dess stora mängder och tunga vikt som leder till många 

lastbilstransporter. Förorenade muddermassor däremot anses ha en betydande miljöpåverkan.  

 

Plast är ett avfallsslag med många användningsområden vilket också resulterar i att plastens 

sammansättning och innehåll kan variera stort mellan olika produkter. Många plaster innehåller 

ftalater, som är ett mjukgörande men också giftigt ämne, som släpper från produkter under dess 

livstid och sprids sedan obehindrat. Då plast är ett material med fossilt ursprung så har det relativt 

stor miljöpåverkan under hela materialets livscykel (Kemikalieinspektionen, 2019). Att plasten har 

olika sammansättning gör också att stora delar av insamlad plast, för materialåtervinning, 

försvåras och blir energikrävande (Bartl, 2014). 

 

Reningen för avfallsförbränningen har utvecklats de senaste decennierna till att idag ha mycket 

små utsläpp. Det blir dock stora mängder aska från förbränningsanläggningar som både flyger 
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iväg under processen och som samlas på ugnarnas botten (Kretslopp och vatten, 2013). 

Bottenaskan som samlas i förbränningsugnarna innehåller både koppar, bly och arsenik men 

metallerna sorteras ut och återanvänds medan bottenaskan deponeras (Waste refinery, 2010).  

 

Metoden och temperaturen avfallet behandlas med har stor betydelse för hur ämnen bryts ner 

och omvandlas, då avfallets sammansättning förändras under nerbrytningsprocessen (Waste 

refinery, 2010). Att avgöra hur toxiskt ett ämne kommer vara för naturen och/eller människan kan 

vara svårt att avgöra om man inte förutspått hur ämnet beter sig efter reaktion med andra ämnen 

i naturen och med skiftande temperaturer (Bartl, 2014). Toxiska ämnen kan finnas i vardagliga 

fabrikat som kläder, elektronik och livsmedel och är därför extra viktigt att de separeras och inte 

slängs i brännbart då utsläppen minskas genom separat behandling. Även vid förbränning/ 

energiutvinning kan utsläppen minimeras om avfallsslagens separeras då olika ämnen förstörs/ 

omvandlas/oskadliggörs vid olika temperaturer och tryck (Zaman, 2014). 

 

 Uppströms 
Framställningen av produkter och material står generellt för de största avfallsmängderna, och de 

största utsläppen. Avfallsslag med mycket utsläpp ”i bagaget” är restavfall, elektronik, 

metallavfall, pappers och pappavfall samt batterier (IVL, 2010). Vanligt är att gruvdriften står för 

de största avfallsmängderna när det kommer till avfallsslag som innehåller metaller, vilket gäller 

näst intill all elektronik (se figur 4).  

 

 
Figur 4. Bilden visar att en bärbar dator som bara väger 3 kg genererar över ett ton avfall från gruvdrift 

och 210 kg CO2e som konsumenten aldrig ser. (Bilden är tagen från Avfall Sveriges rapport Produkters 

totala avfall, 2015. 
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Figur 5. Bilden visar att en vätskekartong på 9 gram genererar lika stor avfallsmängd under produktionen 

och hela 56 gram CO2e. Bilden är tagen från Avfall Sveriges rapport Produkters totala avfall, 2015. 

 

Bränsle och elproduktionen genererar också stora mängder avfall jämfört med de avfallsmängder 

som uppstår på fabriken som tillverkar exempelvis vätskekartonger (se figur 5). För kläder 

uppstår de största avfallsmängderna under produktionen då mycket vatten och många kemikalier 

används. Var under utvinning och produktionen den största andelen avfall uppstår är olika för 

olika avfallsslag men vanligen är avfallsmängden uppströms betydligt större än den är nedströms 

(Avfall Sverige, 2015).  

 

 Total miljöpåverkan 
Av de avfallsslag som studien innefattar med störst avfallsmängder är restavfall, avfall från 

förbränning, elektronik, metallavfall, papper och pappavfall, plast och batterier (IVL, 2010). 

Matavfallets utsläpp varierar beroende av avfallets sammansättning, då matavfall ofta består av 

både växter, papper och kött, och dessa avfallsslag får olika utsläpp vid olika behandlingar. Störst 

utsläpp ger matavfallet om det går till förbränning vilket gör det viktigt att det samlas in separat 

och omvandlas till biobränsle, så att materialet kan återbrukas. Matavfall som har animaliskt 

ursprung (jämfört med vegetabilier) kräver betydligt mer vatten och fossil energi för att tillverkas 

och ger även betydligt mer avfall under produktionen (IVL, 2010). De avfallsmängder figur 6 visar 

från tidningar och pappersförpackningar kan se små ut för varje förpackning, men då det dagligen 

produceras betydligt fler av dessa avfallsslag så blir dess totala avfallsmängder och bidragande 

utsläpp av en betydande storleksordning (Avfall Sverige, 2010). Bärbara datorer och 

mobiltelefoner genererar så stora avfallsmängder att deras staplar inte är skalenliga. Kläder och 

skor genererar flertalet sin egen vikt i avfall men det gäller även nötkött. Kycklingkött, Även en 

liter mjölk överskriver sin egen vikt i avfall när förpackningen och mjölkens avfallsmängder läggs 

samman (Avfall Sverige, 2015). 
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Figur 6. Bilden visar hur många kilogram avfall produktionen av olika produkter genererar. Bilden är tagen 

från Avfall Sveriges rapport Produkters totala avfall, 2015. 

 

Avfallsslagens CO2e värden i tabell 4 är en sammanställning av koldioxidekvivalenter från olika 

avfallstyper (IVL, 2019 ; IVL, 2010). Koldioxidekvivalenterna i båda rapporterna har beräknats i med 

bokförings LCA och har tagit hänsyn till avfallsslagets utsläpp i både i framställning av material, 

produktion samt under avfallshanteringen (uppströms och nedströms) samt använt medelvärden 

i beräknad energiåtgång. Elektronik genererar klart störst CO2e per kilogram avfall (se tabell 4), 

och genererar stora mängder avfall (se figur 6) samtidigt som produktionen av elektroniska 

produkter ökar för varje år (Esmaeilian, Wang, Lewis, Duarte, Ratti & Behdad, 2018). Elektronik 

innehåller generellt små mängder av flera tungmetaller men dessa är en av anledningarna till de 

stora avfallsmängderna som genereras vid utvinning av materialen då gruvdrift behövs. Några av 

metallerna; koppar, silver och antimon har stora fördelar vid återbruk vilket gör det viktigt att 

producenterna samlar in elektronik så att vissa delar kan användas igen (Woo, Lee, & Lim, 2015).  

 

Material som papper och trä innehåller också små mängder koppar och bly och impregnerat trä 

innehåller arsenik och dessa avfallsslag går i hög utsträckning till energiutvinning. Metallerna 

sprids inte lätt i naturen men de ackumuleras i näringskedjan hos djur på de platser de spridits, 

och blir toxiskt för många organismer vid höga doser/intag (Waste refinery, 2010). Bygg- och 

rivningsavfall genereras i stora mängder då det innefattar nybyggnation, rivning, renovering samt 

avfall från vägarbeten och det största problemet med några av de vanliga materialen som används 

är att de fortfarande går till deponering (Lam, Yu, Wu, & Poon, 2019). Papper, trä och muddermassor 

har låga värden i tabell 4 men de kan ändå ge stora mängder CO2e om de genereras i stora 

mängder. 

 

Tabellen nedan visar att även vitvaror och batterier leder till stora utsläpp vid produktion. Många 

avfallsslag ligger runt 2,2 CO2e men av olika anledningar. Lösningsmedel och plasters värden höjs 

då de ofta produceras av fossilt material medan metallprodukter höjs av gruvproduktionen. 
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Restavfall och brännbart/obrännbart avfall är avfallsslag av stor variation innehållsmässigt och 

är svårare att bedöma.  

 
 

a) Från ref IVL, 2019 

b) Från ref IVL, 2010 

c) Värdena är framtagna med förutsättningen att materialet i avfallet återvinns/rötas när så är 

möjligt, och ej går till förbränning. Om det går till förbränning ökar värdena, generellt sett.   

d) Värdet, från IVL 2019, är framtaget för kylskåp.  

 
  

Tabell 4. Tabellen visar antalet kg koldioxidekvivalenter varje kg avfall av produkterna genererar.   
kg CO2e / 

kg avfall 

  kg CO2e / 

kg avfall 

Elektronik 36.5a  Färgade glasförpackningar 0.45a 

Vitvarord  7.5a  Ofärgade glasförpackningar 0.45a 

Lösningsmedel 2.3b  Metallförpackningar 0.4a 

Brännbart verksamhets- 

avfall 

2.3a  Wellpapp 0.3a 

Restavfall 2.1a  Pappersförpackningar 0.3a 

Matavfall 2.1a  Kontorspapper 0.2a 

Plastförpackningar 1.5a  Trä  -0.2a 

Plast som inte är 

förpackningar 

1.5a  Muddermassor 

Förorenade muddermassor 

0.0b 

0.15b 

Metallavfall 1.0a  Batterier 5.5b 
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6. Resultat 
 Kommunala avfallsmängder på skola, förskola och 

äldreboende 
Enligt Avfall Sveriges schablonvärden genererar förskolor dubbelt så mycket avfall som skolor, 

men äldreboenden genererar mer än tiodubbelt så mycket avfall som skolor (Avfall Sverige, 

2019a). Tabell 5 visar hur stora avfallsmängder verksamheterna skola, förskola och äldreboende 

generellt genererar per person och vecka. Skolor har lägst (2,8) totalt antal kg per person och 

vecka men förskolor har ungefär dubbelt så mycket. Äldreboenden genererar hela 32,5 kg avfall 

per person och vecka. Restavfall genereras i störst mängder för alla verksamheterna, speciellt 

för äldreboenden men även stora mängder matavfall slängs. Anmärkningsvärt är att skolors 

totala avfallsmängd ändå blir den högsta trots att de inte har öppet hela året (se tabell 6). 

Anledningen att verksamheternas årliga avfallsmängder blir av samma storleksordning är att det 

finns flest antal skolelever i kommunerna och minst antal äldreboendeplatser (se tabell 3). Några 

kommuner särskiljer sig från mönstret då de mindre kommunerna generellt genererar större 

avfallsmängder från äldreboenden jämfört med skolor då de har en lägre andel skolelever. Ser 

man till Stenungsund och Tjörn i tabell 6 är avfallsmängderna från äldreboenden av samma 

storleksordning medan Stenungsund har mer än dubbelt så stora avfallsmängder från skolor.  

 

Tabell 5. Tabellen visar schablonvärden över avfallsmängder som beräknats med hjälp av Avfalls 

Sveriges schablonvärden som presenteras i bilaga 2.  

  Kg/person 

och vecka 

Skolor 

Kg/person 

och vecka 

Förskolor 

Kg/person 

och vecka 

Äldreboenden 

Matavfall 0,748 1,84 4,83 

Restavfall 1,31 2,56 23.2 

Returpapper 0,275 0,305 0,793 

Pappersförpackningar 0,448 0,829 3,02 

Plastförpackningar 0,0132 0,022 0,176 

Metallförpackningar 0,0088 0,0352 0,066 

Färgade glasförpackningar 0 0,037 0,222 

Ofärgade glasförpackningar 0 0,037 0,148 

Totalt antal kg/person och vecka 2,80 5,67 32,5 

 

Restavfallet är det största avfallsslaget och det drar upp avfallsmängderna för alla 

verksamheterna. För skolor och förskolor är restavfallet ungefär dubbla mängden av matavfallet 

men för äldreboenden är restavfallets vikt fem gånger så stor (se tabell 6).  
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Matavfall är också ett vanligt avfallsslag som genereras i stora mängder, främst på äldreboenden, 

men alla kommunala verksamheter som serverar mat slänger tyvärr många kilogram ätbar mat 

varje vecka. Mängden matavfall har visat sig vara mindre för de äldreboende som GR kartlagt 

under 2019–2020 än vad som presenteras i tabell 6. Resultatet i form av hur stora mängder avfall 

skolor, förskolor och äldreboenden genererar kan verka väl högt, och borde endast användas för 

att jämföra avfallsslagens storleksordning i mängder och se grova skillnader mellan de olika 

verksamheterna. Å andra sidan visar tabell 6 endast avfallsmängder från avfallskategorierna 

Avfall jämförligt med hushållsavfall och förpackningar. Skolor, förskolor och äldreboenden har 

fler avfallsslag än så vilket kan exemplifieras med att en förskoleverksamhet i Lerums kommun 

besvarade enkäten och angav där även avfallsslagen: lysrör, lågenergilampor, glödlampor, 

halogenlampor, småbatterier, elektronik, toneravfall, plast som inte är förpackningar och 

brännbart verksamhetsavfall. Det är då troligt att verksamheternas totala avfallsmängd skulle 

öka när avfallskategorierna elavfall, farligt avfall och annat avfall läggs till. 

 

Tabell 6. Tabellen visar schablonberäknade avfallsmängder för kommunerna inom göteborgsregionens 

totala avfallsmängd för verksamheterna skola, förskola och äldreboende. I tabellen har avfallsvikten i 

tabell 5 har multiplicerats med antalet personer i tabell 3. 

 Kg avfall/vecka 

Skolor 

Kg avfall/vecka 

Förskolor 

Kg avfall/vecka 

Äldreboenden 

Ale 11 650 10 467 8 060 

Alingsås 15 473 10 308 12 740 

Göteborg 145 939 146 757 120 250 

Härryda 13 440 12 474 9 425 

Kungsbacka 38 506 22 459 20 150 

Kungälv 19 149 11 482 10 498 

Lerum 20 737 13 069 10 985 

Lilla Edet 3 752 3 890 4 323 

Mölndal 21 851 18 966 18 720 

Partille 16 159 11 414 7 800 

Stenungsund 13 160 6 628 6 500 

Tjörn 4 900 4 536 6 143 

Öckerö 2 665 2 036 3 900 

Totalt antal kg/vecka 327 381 264 019 239 494 

Totalt antal ton/år 14 405 12 673 12 454 
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 Enkätens resultat 

 Avfall jämförligt med hushållsavfall 
Nästan hälften av de svarande från fråga 1 (se figur 7) har blandat avfall medan resterande 

separerar matavfallet från restavfallet. Den slutsatsen dras då de svarande som har restavfall i 

regel även har matavfall (se figur 7) och det är också anledningen till att det är fler antal svar i 

fråga 1 än besvarade enkäter. Flera verksamheten har matavfall, restavfall och blandat avfall då 

verksamheten har olika insamlingsmöjligheter i verksamhetens olika lokaler.  

 

Förvaltningarna i stort har en jämn fördelning över andelen restavfall/matavfall, men kultur och 

fritid har endast matavfall i 13 procent av verksamheterna medan 50 procent har restavfall (se 

tabell 7). Om det innebär att få verksamheter inom förvaltningarna har matavfall är svårt att 

avgöra men då de även är vanligt med avfallsfraktionen blandat avfall inom förvaltningarna 

indikerar det att matavfall sorteras ut i låg utsträckning.  

 

Svaren som inkom från de kommunala bolagen och Samhällsbyggnadsförvaltningarna har en 

lägre andel blandat avfall jämfört med svaren som inkom för förvaltningarna Arbete, trygghet och 

omsorg, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen då de har blandat avfall i 

majoriteten av sina verksamheter (se tabell 7, 8). Arbete, trygghet och omsorgsförvaltningarna 

har högst andel blandat avfall och är dessutom den enda förvaltningskategori som har högre andel 

blandat avfall än restavfall (se tabell 7). 

 

         
Figur 7. Fråga 1 i enkäten. Till vänster presentas antal svar respektive avfallstyp fått medan bilden till höger 

visar fördelningen mellan svaren. Blandat avfall innebär att restavfall och matavfall inte separeras.  
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Tabell 7. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från varje förvaltning, dels hur många 

kommuner av de tolv tillfrågade kommunerna som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som 

besvarat att verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin avfall jämförligt med hushållsavfall.  

 

 

Tabell 8. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från kommunala bolag, dels hur många av de 

tolv tillfrågade kommunerna som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin avfall jämförligt med hushållsavfall. 

 

 

 

 

 
 

 

 Förpackningar  
Pappersförpackningar, wellpapp och plastförpackningar är de vanligaste förpackningarna följt av 

metallförpackningar och glasförpackningar som är det ovanligaste avfallsslaget för både bolagen 

och förvaltningarna som besvarat fråga 2 (se figur 8) i enkäten. Drygt hälften av de svarande 

förvaltningarna genererar glasförpackningar men Kommunstyrelseförvaltningarna har lägst 

andel med 29 procent och Arbete, trygghet och omsorgsförvaltningarna har högst andel med 64 

procent (se tabell 9). Plast- och pappersförpackningar samt wellpapp genereras av nästan dubbelt 

så många verksamheter hos förvaltningarna. Även metallförpackningar är ett vanligt avfall men 

skiljer sig mer mellan de olika förvaltningarna då Kommunstyrelsens andel är lägst och 

förvaltningarna Service och Arbete, trygghet oh omsorg har högst andel metallförpackningar (se 

tabell 9).  

 

 

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Utbildning Kultur 

och 

fritid 

Arbete, 

trygghet 

och 

omsorg 

Service  

Antal svar  7 23 12 8 14 5 

Kommuner 

som svarat  

7 8 7 7 5 4 

Matavfall 86% 61% 58% 13% 50% 60% 

Restavfall 86% 70% 58% 50% 42% 60% 

Blandat avfall 57% 30% 67% 63% 71% 40% 

 Kommunala 

Bolag 

Antal svar från kommunala bolag 18 

Antal kommuner som svarat  11 

Matavfall 83% 

Restavfall 67% 

Blandat avfall 39% 
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Svaren från Serviceförvaltningarna visar att de har en lägre andel plastförpackningar och en 

högre andel andra förpackningsmaterial vilket skulle kunna indikera på en medveten lägre 

plastanvändning (se tabell 9). Serviceförvaltningen är dock den förvaltning som besvarats av få 

kommuner och har få inkomna svar vilket gör att siffrorna i dess resultat inte är lika tillförlitliga 

eftersom varje enkätsvar representerar 20 procent. Bolagen har den högsta andelen 

förpackningar då alla avfallsslag har högst värden för de kommunala bolagen (se tabell 10).  

 

 

 
Figur 8. Fråga 2 i enkäten. X-axeln visar de olika avfallsfraktionerna och y-axeln visar antal svar.  

 

Tabell 9. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från varje förvaltning, dels hur många 

kommuner av de tolv tillfrågade som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin förpackningar. 

 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Utbildning Kultur 

och 

fritid 

Arbete, 

trygghet 

och 

omsorg 

Service  

Antal svar 7 23 12 8 14 5 

Kommuner 

som svarat  

7 8 7 7 5 4 

Plast- 

förpackningar 

86% 87% 83% 100% 100% 60% 

Pappers- 

förpackningar 

100% 91% 92% 88% 100% 100% 

Metall-

förpackningar 

57% 78% 67% 63% 86% 100% 

Wellpapp 71% 78% 75% 88% 100% 100% 

Färgade glas-

förpackningar 

29% 48% 50% 50% 64% 40% 

Ofärgade glas-

förpackningar 

29% 48% 58% 50% 64% 40% 

Antal svar 
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Tabell 10. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från kommunala bolag, dels hur många av de 

tolv tillfrågade kommunerna som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin förpackningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Returpapper 
Kontorspapper är väldigt vanliga avfallsslag och används av nästan alla verksamheter då 84 av 

87 svarande på fråga 3 (se figur 9) genererar kontorspapper. En klar majoritet genererar även 

tidningar men det är något ovanligare, vilket gör att Serviceförvaltningarna skiljer sig då alla 

verksamheter genererade även tidningar (se tabell 11). Både kontorspapper och tidningar är 

vanliga avfallsslag hos de svarande bolagen och förvaltningarna men svaren från Arbete, trygghet 

och omsorg visar en liten mindre andel returpapper då en svarande verksamhet inte genererade 

kontorspapper, och är även den förvaltning med lägst andel tidningar. 

 

             
Figur 9. Fråga 3 i enkäten. Till vänster presentas antal svar respektive avfallstyp fått medan bilden till 

höger visar fördelningen mellan svaren.  

  

 

 

Kommunala 

Bolag 

Antal svar från kommunala bolag 18 

Antal kommuner som svarat  11 

Plastförpackningar 78% 

Pappersförpackningar 78% 

Metallförpackningar 89% 

Wellpapp 100% 

Färgade glasförpackningar 67% 

Ofärgade glasförpackningar 67% 
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Tabell 11. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från varje förvaltning, dels hur många 

kommuner av de tolv tillfrågade som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin returpapper. 

 

Tabell 12. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från kommunala bolag, dels hur många av de 

tolv tillfrågade kommunerna som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin returpapper.  

 

 

 

 

 

 

 Elavfall 
Av de verksamheter som besvarat fråga 4 (se figur 10) är elavfallet den avfallsfraktion där 

resultatet skiljer sig som mest mellan de olika förvaltningarna. Småbatterier är det vanligaste 

elavfallet för de kommunala bolagen (se tabell 14) och för förvaltningarna Kultur och fritid samt 

Samhällsbyggnad, men hos Utbildningsförvaltningarna har endast 45 procent av de svarande 

verksamheterna småbatterier (tabell 13). Serviceförvaltningarna särskiljer sig med sin höga andel 

vitvaror och även generellt som den förvaltning som genererar elavfall. Serviceförvaltningens 

höga andel bör dock tas med en nypa salt då förvaltningarna har lägst svarsfrekvens på enkäten.  

 

Hos Kommunstyrelsens och Serviceförvaltningens verksamheter genereras elektronikavfall med 

100 procent, medan endast 50 procent av verksamheterna inom Kultur och fritid samt 

Utbildningsförvaltningen genererar elektronikavfall (se tabell 13). Utbildningsförvaltningarnas 

andel elavfall är förvånande då de borde ha mycket elektronik och olika ljuskällor i sina 

skolverksamheter. Elavfall samlas ofta in av vaktmästare eller annan ansvarig på arbetsplatsen 

eller hämtas upp av entreprenör vilket kan ha varit en bidragande orsak till att några som 

 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Utbildning Kultur 

och 

fritid 

Arbete, 

trygghet 

och 

omsorg 

Service  

Antal svar  7 23 12 8 14 5 

Kommuner 

som svarat  

7 8 7 7 5 4 

Kontorspapper 100% 100% 100% 100% 93% 100% 

Tidningar 71% 78% 67% 88% 64% 100% 

 Kommunala 

Bolag 

Antal svar från kommunala bolag 18 

Antal kommuner som svarat  11 

Kontorspapper 94% 

Tidningar 67% 
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besvarat enkäten för utbildningsförvaltningen inte angett att de genererar något elavfall alls. 

Utbildningsförvaltningens svar visar också att dess verksamheter inte genererar några vitvaror 

alls vilket inte verkar helt rimligt. Att de olika ljuskällorna ligger på låga siffror i fråga 4 (se figur 

10) behöver dock inte betyda att de är ovanliga, då det finns fyra olika typer av ljuskällor som kan 

användas i olika verksamheter eller i olika lokaler inom samma verksamhet. Runt hälften av de 

svarande använder fortfarande glödlampor i sina verksamheter (se tabell 13, 14). Lågenergilampor 

och lysrör används i högst utsträckning av bolagen (se tabell 14) och av Arbete, trygghet och 

omsorgsförvaltningen (se tabell 13) medan endast 25 procent av de svarande från Kultur och 

fritidsförvaltningarna genererar lysrör. Lysrör kräver dock speciell avfallshantering vilket gör att 

verksamhetens vaktmästare eventuellt samlar in lysrören och resultatet blir då att den övriga 

personalen på verksamheten inte reflekterar över de avfallet de inte behöver hantera.  

 

Vitvaror genereras hos 39 procent av de kommunala bolagen vilket kan förklaras av att 

majoriteten av bolagen är bostadsbolag. Att Kommunstyrelsen har högre andel vitvaror än 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och att utbildningsförvaltningen inte genererar några vitvaror är 

däremot förvånande. 

 

 

 
Figur 10. Fråga 4 i enkäten. X-axeln visar de olika avfallsfraktionerna och y-axeln visar antal svar.  

  

                     Antal svar 
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Tabell 13. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från varje förvaltning, dels hur många 

kommuner av de tolv tillfrågade som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin elavfall.  

 

 

Tabell 14. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från kommunala bolag, dels hur många av de 

tolv tillfrågade kommunerna som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin elavfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Utbildning Kultur 

och 

fritid 

Arbete, 

trygghet 

och 

omsorg 

Service  

Antal svar  7 23 12 8 14 5 

Kommuner 

som svarat  

7 8 7 7 5 4 

Lysrör 57% 44% 50% 25% 79% 100% 

Lågenergi- 

lampor 

43% 48% 42% 50% 86% 100% 

Glödlampor 43% 35% 33% 75% 57% 80% 

Halogen- 

lampor 

29% 30% 17% 50% 50% 60% 

Småbatterier 67% 72% 45% 100% 78% 100% 

Vitvaror 33% 26% 0% 13% 10% 60% 

Elektronik 100% 65% 55% 50% 70% 100% 

 Kommunala 

Bolag 

Antal svar  18 

Antal kommuner som svarat  11 

Lysrör 78% 

Lågenergilampor 78% 

Glödlampor 50% 

Halogenlampor 39% 

Småbatterier 89% 

Vitvaror 39% 

Elektronik 61% 
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 Farligt avfall 
Toneravfall är det vanligaste avfallsslaget av de som ingick i kategorin farligt avfall i fråga 5 (se 

figur 11) vilket syns i bolagens och förvaltningarnas Arbete, trygghet och omsorg, 

Kommunstyrelsen samt Kultur och fritids värden (se tabell 15, 16). Utbildningsförvaltningen och 

framförallt Samhällsbyggnad har betydligt lägre värden men att Serviceförvaltningen inte 

genererar något toneravfall alls verkar inte helt troligt då de säkerligen har en kopiator (se tabell 

15). 

 

Lösningsmedel är det enda avfallsslag som Serviceförvaltningarna genererar inom kategorin 

farligt avfall, men då med hela 40 procent vilket gör att den ligger högst av förvaltningarna 

tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningens (se tabell 15). Bolagen står för den största 

andelen lösningsmedel på 72 procent (se tabell 16). 

 

Av de bolagen som besvarat enkäten genererar 22 procent förorenade massor (se tabell 16) medan 

Samhällsbyggnad är den enda förvaltning med förorenade massor, och endast med 13 procent (se 

tabell 15). Bolagen genererar 28 procent riskavfall men endast verksamheter inom 

förvaltningarna Arbete, trygghet och omsorg har angivit att de genererar riskavfall.  

 

Sju förvaltningar/bolag har svarat att det finns fler sorters avfall än enkäten täcker/frågar efter. 

Avfall som enkäten inte tagit upp men som svarande har upplevt att deras verksamhet genererar 

är: Textilier, Läkemedel, Aska från biobränsleanläggningar, Sand från sandfång samt Rens från 

mekanisk rening.  

 

                 
Figur 11. Fråga 5 i enkäten. Till vänster presentas antal svar respektive avfallstyp fått medan bilden till 

höger visar fördelningen mellan svaren.  
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Tabell 15. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från varje förvaltning, dels hur många 

kommuner av de 12 tillfrågade som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin farligt avfall.  

 

Tabell 16. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från kommunala bolag, dels hur många av de 

tolv tillfrågade kommunerna som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin farligt avfall.  

 

 

 Annat avfall 
Kategorin annat avfall är väldigt bred då den innehåller många olika typer av avfallsslag med 

olika sammansättning. Bolagens enkätsvar i fråga 6 (se figur 11) visar att de genererar de flesta 

avfallsslagen inom kategorin annat avfall, och att hälften av avfallsslagen genereras till mer än 

50 procent. Få förvaltningar kommer upp i 50 procent på några avfallsslag inom kategorin annat 

avfall (se tabell 17, 18). Vanligaste avfallsslaget hos kommunerna är sekretessavfall (se figur 11), 

men det är också ett verksamhetsavfall som enligt lag behöver sorteras ut. Sekretessavfall 

genereras av alla stödboenden och är lagstadgat vilket förklarar dels att det genereras i hög 

utsträckning, dels att kunskapen om avfallsslaget är stort. Förvaltningarna Arbete, trygghet och 

omsorg genererar sekretessavfall med 100 procent medan resterande förvaltningar har svarat 

 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Utbildning Kultur 

och 

fritid 

Arbete, 

trygghet 

och 

omsorg 

Service  

Antal svar  7 23 12 8 14 5 

Kommuner 

som svarat  

7 8 7 7 5 4 

Lösnings-

medel 

17% 34% 9% 38% 14% 40% 

Toneravfall 83% 34% 64% 88% 93% 0% 

Riskavfall 0% 0% 0% 0% 21% 0% 

Förorenade 

massor 

0% 13% 0% 0% 0% 0% 

 Kommunala 

Bolag 

Antal svar  18 

Antal kommuner som svarat  11 

Lösningsmedel 72% 

Toneravfall 72% 

Riskavfall 28% 

Förorenade massor 22% 
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mellan 13–60 procent sekretessavfall (se tabell 17). Bolagen behöver inget sekretessavfall i sina 

verksamheter men mindre troligt är att de inte genererar några möbler som avfall (se tabell 18). 

Förhoppningsvis återbrukas möblerna men mer troligt är att de slängts i avfallsfraktionen 

brännbart verksamhetsavfall.  

 

 
 

 

 
 Figur 12. Fråga 6 i enkäten.  X-axeln visar de olika avfallsfraktionerna och y-axeln visar antal svar. 

 

Vanliga avfallsslag är också brännbart verksamhetsavfall och plast som inte är förpackningar. 

Kommunstyrelsen genererar minst andel brännbart verksamhetsavfall med 28 procent men hos 

bolagen och hos Serviceförvaltningen är dessa avfallsslag dubbelt så vanliga. Plast som inte är 

förpackningar är vanligast hos bolagen, men genereras även av alla förvaltningarna med 28–40 

procent (se tabell 17). Obrännbart avfall har 30–40 procent av verksamheterna både för bolagen 

men också för de flesta förvaltningarna. Kultur och fritidsförvaltningen har något högre med 50 

procent medan Utbildningsförvaltningen har lägst andel med endast 9 procent (se tabell 17).  

  

Antal svar 
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Tabell 17. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från varje förvaltning, dels hur många 

kommuner av de 12 tillfrågade som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin annat avfall.  

 

Förvaltningarna för Arbete, trygghet och omsorg, Utbildning och Kommunstyrelsen genererar 

inget bygg- och rivningsavfall i sina verksamheter medan 60 procent av bolagen har det (se tabell 

17, 18). Kommunstyrelsen och Utbildningsförvaltningen genererar heller inget park- och 

trädgårdsavfall men hos de andra förvaltningarna genererar 13–40 procent av verksamheterna 

det och även 50 procent av de kommunala bolagen. Samhällsbyggnad, Kultur och fritid samt 

Serviceförvaltningen genererar alla bygg- och rivningsavfall men med 13–40 procent (se tabell 

17).  

 

 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Utbildning Kultur 

och 

fritid 

Arbete, 

trygghet 

och 

omsorg 

Service  

Antal svar  7 23 12 8 14 5 

Kommuner 

som svarat  

7 8 7 7 5 4 

Plast som  

Inte är 

förpackningar 

28% 40% 33% 38% 38% 40% 

Möbler 40% 30% 18% 38% 23% 40% 

Brännbart 

Verksamhets- 

avfall 

28% 35% 36% 50% 38% 60% 

Obrännbart 

avfall 

33% 30% 9% 50% 38% 40% 

Sekretess- 

avfall 

28% 26% 50% 13% 100% 60% 

Bygg- och 

rivningsavfall 

0% 13% 0% 25% 0% 40% 

Trädgård- och  

parkavfall 

0% 26% 0% 13% 30% 20% 

Metallskrot 50% 30% 0% 13% 7% 60% 

Trä 33% 26% 18% 0% 0% 40% 

Avfall från 

Fettavskiljare 

33% 26% 0% 0% 14% 60% 

Asfaltsavfall 14% 17% 0% 0% 0% 0% 

Schaktmassor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Metallskrot genereras främst från bolagen och från kommunstyrelsen och Serviceförvaltningen 

följt av Samhällsbyggnad med 30 procent (se tabell 17, 18). En svarande har angett metallskrot 

som avfall inom förvaltningarna Arbete, trygghet och omsorg samt Kultur och fritid vilket gör att 

deras andel hamnar på 13 respektive 7 procent. Utbildningsförvaltningen är de enda 

förvaltningarna som inte genererar metallskrot i sina verksamheter (se tabell 17).  

 

Tabell 18. Tabellen visar dels hur många svar som inkommit från kommunala bolag, dels hur många av de 

tolv tillfrågade kommunerna som besvarat enkäten. Nedan visar tabellen den andel som besvarat att 

verksamheten genererar olika avfallsslag inom kategorin annat avfall.  

 Kommunala 

Bolag 

  Kommunala 

Bolag 

Antal svar  18  Antal svar  18 

Antal kommuner 

som svarat  

11  Antal kommuner 

som svarat  

11 

Plast som  

Inte är 

förpackningar 

61%  Trädgård- och  

parkavfall 

50% 

Möbler 0%  Metallskrot 50% 

Brännbart 

Verksamhetsavfall 

61%  Trä 56% 

Obrännbart avfall 39%  Avfall från 

Fettavskiljare 

56% 

Sekretessavfall 0%  Slam från 

slamavskiljare 

28% 

Bygg- och 

rivningsavfall 

61%  Asfaltsavfall 33% 

   Schaktmassor 44% 

 

Bolagen genererar 56 procent träavfall samt avfall från fettavskiljare medan Kommunstyrelsen, 

Samhällsbyggnad, Utbildning och Socialförvaltningen har trä som avfall i 18–40 procent av 

verksamheterna (se tabell 17, 18). Förvaltningarna Kultur och fritid samt Arbete, trygghet och 

omsorg genererar inget träavfall (tabell 17). Utbildningsförvaltningen och Kultur och fritid 

genererar inget avfall från fettavskiljare medan kommunstyrelsen och Samhällsbyggnad har det 

med 26–33 procent (se tabell 17). Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnad genererar asfaltsavfall 

med 16–17 procent och är de enda förvaltningarna med det avfallsslaget. Bolagen genererar dock 

asfaltsavfall med 33 procent (se tabell 18).  

 

7. Diskussion 
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Restavfall genereras i stora mängder och matavfall i betydligt mindre mängder, men matavfallet 

har hög miljöpåverkan och kan enklare förebyggas då det finns framtagna metoder (Salemdeeb, 

Vivanco, Al-Tabbaa, & Ermgassen, 2017 ; Kretslopp och vatten 2013). Avfallsfraktionen blandat 

avfall är många gånger onödig då avfallet istället kan separeras till restavfall och matavfall vilket 

minskar utsläppen (UNDP, 2015). Då förvaltningarna Arbete, trygghet och omsorg samt Utbildning 

både har störst mängder restavfall (Kretslopp och vatten, 2013) är det viktigast att dessa 

förvaltningars restavfall minskas. Enkätsvaren visar att dessa förvaltningar även har den högsta 

andelen blandat avfall vilket innebär att det troligen finns stora mängder matavfall som skulle 

kunna separeras ut. Och användas bättre.  

 

Enligt Göteborgs kartläggning hade de kommunala bostadsbolagen samt förvaltningarna med 

ansvar för äldreomsorg och utbildning de största avfallsmängderna för restavfall, vilket 

förklaras av antalet personer som vistas i lokalerna (Kretslopp och vatten, 2013). 

Verksamheterna förskola och skola sköts av Utbildningsförvaltningen medan förvaltningarna för 

Arbete, trygghet och omsorg sköter äldreboenden vilka genererar stora mängder restavfall. 

Äldreboenden har betydligt större avfallsmängd/person medan skolor har lägre avfallsmängd 

per person men istället så många fler elever att skolors totala avfallsmängd överskrider 

äldreboendens i de stora kommunerna (se tabell 6).  

 

Sammanslaget är kommunernas årliga avfallsmängd av samma storleksordning men alla 

kommuner bör ändå ha äldreboendens avfallsminskning som högsta prioritet av de tre 

verksamheterna då verksamheternas stora mängder restavfall behöver begränsas. 

Äldreboendens restavfall och matavfall behöver minskas och det arbetet har redan påbörjats 

(Göteborgsregionen, 2020) men kan utvecklas med Göteborgs Stads metoder och checklistor för 

avfallssnåla äldreboenden (Kretslopp och vatten, 2019). Göteborgsregionen har utifrån det 

materialet vidareutvecklat en metod för resurssmarta äldreboenden som arbetas med i 

kommunerna idag (Göteborgsregionen, 2020). Kommunerna behöver dock se över hur stora 

avfallsmängder de har från skolor, förskolor och äldreboende då mindre kommuner generellt 

har färre skolelever i relation till antal äldreboendeplatser (se tabell 3). De kommuner med 

högre invånarantal har så många elever att skolornas avfallsmängder är dubbelt så stora som 

de är från äldreboenden (se tabell 5). Kretslopp och vatten har tagit fram avfallsförebyggande 

metoder och checklostor för även förskolor och skolor vilket underlättar kommunernas framtida 

avfallsminskning (Kretslopp och vatten, 2019).  

 

Flera kommunala verksamheter serverar mat och skulle kunna minska både avfallsmängd och 

flera utgifter genom att minska matsvinnet (Hebrok & Heidenstrøm, 2019). Att förebygga matavfall 

sparar hela tio gånger så mycket koldioxidutsläpp jämfört med att använda det till biobränsle då 

de största utsläppen, och den största miljöpåverkan redan har skett när livsmedelsprodukten når 

konsumenten. Matsvinn är matavfall som skulle kunna ätits om råvaran hanterats annorlunda 

innan eller efter tillagning, men utgör ändå i genomsnitt 60 procent av matavfallets totala mängd 
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(Salemdeeb, Vivanco, Al-Tabbaa & Ermgassen, 2017). Det matavfall som uppstår bör sorteras ut 

och återanvändas genom omvandling till både biobränsle och gödsel. Matavfallet innehåller 

värdefulla näringsämnen som fosfor vilket är en bristvara som påverkar jordbrukets expandering 

negativt (Cordell & White, 2014).  Matavfall och batterier ses som de avfallstyperna med högst 

potential för att lyckas med stora minskningar genom att arbeta avfallsförebyggande (Sakai m.fl., 

2017). Figur 7 visar fem effektiva metoder som får matsvinnet att minska drastiskt men bilden 

visar även komplexiteten i avfallsminskning då det är flera bitar inom mathanteringen som 

behöver förändras. Enskilt beteende, fysisk planering och kunskapsnivå är tre påverkande 

faktorer men även samhällsnormer behöver ändras för att minde mat skall slängas. Figur 7 ger 

fem exempel på hur matsvinn kan minskas genom att planera inköp och matlagning, förvara 

maten korrekt och synlig, lukta och smaka istället för att kolla bäst före datum, värdera redan 

inköpt mat högre samt att portionera maten (Hebrok & Heidenstrøm, 2019).  

 

 
Figur 7. Bilden visar fem knep för minskat matsvinn. (Hebrok & Heidenstrøm, 2019). 

 

Papper i form av pappersförpackningar, wellpapp, kontorspapper och tidningar är troligen lika 

vanliga avfallsslag som restavfall och matavfall vilket gör att det genereras i relativt stora 

mängder vilket ger en betydande miljöpåverkan, trots att utsläppen från varje 

papper/förpackning/tidning är väldigt liten (IVL, 2010). Kartläggningen av avfallsmängder i 

Göteborgs kommun visade störst mängd returpapper från Utbildningsförvaltningen (Kretslopp och 

vatten, 2013). Kontorspapper genereras vid utskrift vilket kan minskas med identifiering innan 

utskrift och en minskning av kontorspapper leder då även till minskning av toneravfall, vilket är 

positivt då det är farligt avfall.  

 

Elektronik och batterier är väldigt vanliga avfallsslag hos både de svarande bolagen och alla 

förvaltningarna (används minst av Utbildningsförvaltningarna). Serviceförvaltningarnas och 

bolagens resultat visar att de genererar mest vitvaror enligt enkäten men serviceförvaltningens 
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resultat är osäkert då svarsfrekvensen är låg. Elavfall kan förebyggas genom färre inköp då de 

produkter som köps är av hög kvalité samt går att reparera vilket förlänger livstiden markant. Att 

välja uppladdningsbart för batterier och elektronik samt alltid välja reparerbara produkter, som 

är enkla att ta isär ökar också möjligheterna till återbruk och till att delar av produkten kan 

materialåtervinnas istället för att energiåtervinnas (Kretslopp och vatten, 2020 ; Europeiska 

kommissionen, 2015 ; Woo, Lee, & Lim, 2015). Väl många verksamheter använder fortfarande 

glödlampor vilket gör att enkla inköpsförändringar till LED-lampor minskar avfallsmängden och 

dess farlighet då de lyser betydligt längre.  

 

Endast bolagen och förvaltningarna Kommunstyrelsen, Utbildning och Service genererar 

byggavfall. Inom bygg- och rivningsbranschen uppstår väldigt stora mängder avfall (se figur 8) 

men vanligt är att entreprenör upphandlas för byggnationen, och då är avfallet inte längre 

kommunens ansvar att ta hand om (Naturvårdsverket, 2017). Kommunerna bör därför se över 

utbudet av entreprenörer som använder återbrukat material och även återbrukar stora delar av 

materialet som samlas in vid rivning eller påminna byggentreprenörerna att avfallsförebyggande 

enligt avfallstrappan appliceras även på deras verksamheter (Naturvårdsverket, 2020). För att 

minska avfallet från bygg- och rivningsbranschen behöver kommunerna även se över hur ofta 

ombyggnation egentligen behövs och vilka material som kan undvikas respektive är nödvändiga 

att använda. Om bolag inte beställer mer material än de behöver samt återbrukar skyddande 

plastemballage kan byggföretagen minska sina avfallsmängder (Woo, Lee, & Lim, 2015). Flera 

vägledande handböcker har tagits fram av Naturvårdsverket med vilka avfallsslag som bör 

undvikas och vilka som med fördel kan återbrukas (Naturvårdsverket, 2020).  

 
Figur 8. Antal ton avfall som olika branscher genererat år 2014 samt 2016. Byggverksamhet i Sverige har 

sedan år 2014 genererat över 9 miljoner ton avfall årligen! Bilden är tagen från Naturvårdsverkets rapport 

Avfallsstatistik för utvalda branscher, 2020. 
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Resultatet från de kommunala bolagen visar att de använder betydligt fler avfallsslag inom 

kategorin farligt avfall jämfört med de kommunala förvaltningarna. Göteborgs Stads kartläggning 

visar att hamnavfall kan stå för hela 97 procent av kommunens farliga avfall i form av oljehaltiga 

avfall. Hamnavfall bör därför räknas bort ur eventuella gemensamma insatser om 

avfallsminskning då det inte finns några framtagna metoder för minskning och det inte är ett 

vanligt avfallsslag sett till alla kommuner. Lösningsmedel och toneravfall är enkätens vanligaste 

avfallsslag men mängden farligt avfall från kontorsverksamheter och liknande är liten (Kretslopp 

och vatten, 2013). Förorenade massor är troligen av tyngre vikt och kan också ingå i 

kartläggningen av kommunala mängder då det genereras av flera bolag och två förvaltningar (se 

tabell 17, 18).  

 

Avfallskategorin annat avfall innehåller många olika avfallsslag av olika material och 

sammansättning vilket försvårar analys och åtgärdsförslag och bör därför delas in i mindre mer 

hanterbara delar då bolagen och förvaltningarna genererar olika avfallsslag. Metallskrot och plast 

som inte är förpackningar genereras av många svarande bolag men även i betydande del av 

förvaltningarnas verksamheter, för dessa avfallsslag finns inte förebyggande metoder men de har 

hög miljöpåverkan och bör ses över, framförallt för de kommunala bolagen. Samhällsbyggnads-

förvaltningen genererade stora mängder brännbart verksamhetsavfall, asfaltsavfall, impregnerat 

trä samt park- och trädgårdsavfall i Göteborgs kommun (Kretslopp och vatten, 2013) vilket gör att 

resterande kommuner bör jämföra avfallsmängderna de olika förvaltningarna genererar då de 

eventuellt genererar olika avfallsslag i olika mängder. Brännbart verksamhetsavfall 

kategoriseras som annat avfall men liknar mer restavfall i sammansättning och genereras i stora 

mängder av bolagen och i varierande andel hos de olika förvaltningarna (se tabell 19, 20). Möbler 

och liknande bör inte längre gå till energiåtervinning utan bör förebyggas, repareras, återbrukas 

eller materialutvinnas som en del i förändringen mot en cirkulär ekonomi (Hernández & Sergio, 

2018).   

 

För att kunna främja att kvalité och reparerbarhet är av hög prioritet vid inköp av produkter 

behöver förebyggande som avfallsminskande metod finnas med i planerandet redan från 

upphandling. Möjligheten att upphandla tjänster istället för produkter bör alltid övervägas då det 

minskar både avfallsmängden samt avfallshanteringen för kommunens verksamheter (Avfall 

Sverige, 2018). Det finns givetvis många kommuner som redan arbetar förebyggande genom att 

köpa begagnade möbler och utrustning, använder bilpooler och återbrukar redan inköpta 

produkter men mer behöver göras då avfallet ska minska med 40 procent till år 2030. För att nå 

målet behöver man hitta vägar för att göra det enkelt att minska även de avfallsslag som 

kategoriserats som miljöfarliga samt de stora avfallsströmmarna från bolagen. Det finns därför 

en stor vinning i att investera i kunskapshöjande och inspirerande insatser mot en 

beteendeförändring. För att nå en beteendeförändring behövs en informationskampanj som ger 

konkreta verktyg för att dels förebygga avfall, dels göra miljövänligare inköp där produkters 
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livslängd och möjlighet att kunna materialåtervinnas är i fokus (Hebrok & Heidenstrøm, 2019 ; 

UNDP, 2015).  

 

Genom att dela på produkter, resurser, tjänster och ytor inom kommunerna kan avfallsmängden 

och behovet av nyinköp minska. Viktigt är också att engagemang kommer från flera håll och att 

hjälpande erfarenheter delas inom och mellan kommunerna (Esmaeilian, Wang, Lewis, Duarte, 

Ratti & Behdad, 2018). Idag är för många projekt kring återbruk i kommunerna beroende av så 

kallade eldsjälar och ideella organisationer som håller glöd i verksamheten (Avfall Sverige, 2015) 

vilket indikerar att kommunerna kan behöva utöka resurserna inom området. Göteborgs Stad har 

tagit fram vägledningar och checklistor för att minska avfallet inom kommunala verksamheter 

(Kretslopp och vatten, 2019). Med konkreta tips för avfallsförebyggande inom kontor, skola, 

förskola, äldreboende och restauranger kan alla verksamheter göra någon förändring. Speciellt 

fokus har lagts på IT-avfall, engångsprodukter och matsvinn då dessa avfallstyper ofta används 

på ett slösaktigt vis och ger onödigt stora avfallsmängder (Kretslopp och vatten, 2020).  

 

Fysiska hinder och bristande resurser är en lika stor del av utmaningen i avfallsminskningen som 

beteendeförändringen då kommunala verksamheter inte alltid har förutsättningarna för en 

miljövänlig avfallshantering (Kretslopp och vatten, 2013 ; Bartl, 2014). För att kunna arbeta 

avfallsförebyggande och öka återbruket efterfrågar kommunerna i Göteborgsregionen cirkulära 

handelsplatser med verkstäder och möbelrestaurerare, kretsloppsparker och bytesrum. För ökad 

återvinning efterfrågar kommunerna även sorteringsanläggningar, mobil återvinningscentral och 

nya mellanlagringstationer för bland annat förpackningar (Göteborgsregionen, 2020). Forskning 

kring avfallsförebyggande problematiserar att Sverige lämnar betydligt större avfallsmängder i 

andra länder då produktionen sällan sker i Sverige samt att det finns en intressekonflikt med 

näringslivet kring minskad/förändrad konsumtion och minskade avfallsmängder (Bartl, 2014). Om 

kommunerna inom Göteborgsregionen känner av intressekonflikter, fysiska hinder och bristande 

kunskap som en del av varför avfallsförebyggandet går trögt bör dessa problem hanteras innan 

avfallsförebyggande åtgärder appliceras på verksamheterna för att undvika konflikter.  

 

Att kunna samla in och presentera aktuella mängder avfall som genereras ses som en av de 

viktigaste förutsättningarna för att nå framtida avfallsmål då kunskap om mängder är en 

förutsättning för mätbara mål och det första steget i beteendeförändringen som ger mindre avfall 

(Zaman, 2014 ; Formoso, Soibelman, Cesare & Isatto, 2002). Kartläggningen av Göteborg som 

gjordes år 2013 belyser den bristande kunskap om det farliga avfallet som uppkommer i alla 

kommunala verksamheter då mängder avfall inte är kända trots de lagkrav om rapportering som 

finns för både elavfall och annat farligt avfall. I rapporten presenteras även statistik över andelen 

kommunala verksamheter som har en avfallsansvarig (Kretslopp och vatten, 2013). Andelen med 

avfallsansvarig var låg vilket kan tolkas som en del av anledningen till bristande rapportering.  
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8. Slutsats  
Att göra förändringar redan i upphandling är den effektivaste insatsen för avfallsminskning i 

kommunerna, samtidigt som det ger god effekt på de mest miljöfarliga avfallet. De nio avfallsslag 

som ger störst miljöpåverkan och dessutom har framtagna metoder för avfallsförebyggande är 

Elektronik, Batterier, Toneravfall, Matavfall, Kontorspapper, Bygg- och rivningsavfall, Möbler samt 

Plastförpackningar och Plast som inte är förpackningar. Dessa avfallsslag genereras av alla bolag 

och de flesta förvaltningar vilket gör dem till högt prioriterade avfallsslag att minska då det kan 

ske med relativt enkla medel. Den absolut enklaste förändringen som många verksamheter kan 

göra direkt är att arbeta med att minska andelen matsvinn! Att byta ut avfallsfraktionen blandat 

avfall till restavfall respektive matavfall är också en självklarhet.  

 

Äldreboendens restavfall och matavfall behöver fortsätta minska med de framtagna metoderna i 

avfallsförebyggande då relativt små förändringar kan ge både avfallsminskningar och 

besparingar. Skolor har dock goda förutsättningar för att göra stora avfallsminskningar med 

liknande checklistor, vilket kommer ge stora avfallsminskningar i de större kommunerna.  

 

Ökad sortering minskar generellt inte avfallsmängden men avfallsfraktionen brännbart 

verksamhetsavfall är ett bra exempel på avfallsslag som skulle minska om återbruk och 

materialåtervinning användes i högre utsträckning.  Dessa insatser är viktiga men de kräver 

resurser i form av personal, lokaler och kunskapshöjande kring avfallsförebyggande inom 

kommunens verksamheter. 

 

Ökad kännedom om vilka mängder avfall som genereras från olika verksamheter är en viktig 

förutsättning för att nå de framtida målen om avfallsminskning. Inrapportering och kunskap om 

avfallsmängder är idag bristfällig i många kommuner vilket delvis kan åtgärdas genom att 

använda de kundportaler som många avfallsentreprenörer erbjuder.  

 

Kommunala energibolag och hamnverksamheter genererar för stora mängder avfall som det inte 

finns framtagna metoder för avfallsförebyggande av. Aska från förbränning, oljehaltigt avfall eller 

slam är exempel på avfallsslag som inte bör ingå i avfallsminskningen med 40 procent. Dessa 

avfallsslag bör dock undersökas vidare tillsammans med avfallsslagen muddermassor och 

asfaltsavfall då alla avfallsslagen genereras i stora mängder, och innehåller miljöfarliga ämnen 

som kräver speciell avfallshantering.  
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frågor. Mina handledare Göran Wallin från Göteborgs Universitet och Hanna Hellström från 

Göteborgsregionen har varit fantastiska och helt ovärderliga under arbetets gång. 
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Bilaga 1 
Enkäten: 
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Bilaga 2 
Använda värden vid beräkningar från liter till kilogram 

Använda värden av liter/person och vecka (Avfall Sverige, 2019a). 
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Nedan visas de använda värden för densitet vid omvandling från liter/person och vecka till 

kg/person och vecka (Avfall Sverige, 2013). 

 

Matavfall:  680 kg/m3 (värdet för matavfall från storkök) 

Restavfall: 180 kg/m3 (medelvärdet för restavfall) 

Returpapper: 305 kg/m3 (värdet för okomprimerat med 20 mätningar) 

Pappersförpackningar: 112 kg/m3 (värdet för papper och kartong okomprimerat) 

Plastförpackningar: 22 kg/m3 (värdet för blandad plast utan folie med 33 mätningar) 

Metallförpackningar: 44 kg/m3 (värdet för mätningen med sex burkars högsta värde. Motiveras 

med att medelvärdet var närmast det valda värdet) 

Färgat glas: 370 kg/m3 (medelvärdet från rapporten 2020) 

Ofärgat glas: 370 kg/m3 (medelvärdet från rapporten 2020) 


