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Utredning av avfallssystem för matavfallsinsamling i Ludvika kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens Avfallsenhet som numera ingår i 

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB (WBAB) har fått i uppdrag att 

utreda hur matavfallsinsamling ska kunna införas i Ludvika kommun.  

Nuvarande avfallssystem med insamling av ”blandsopa” (blandat matavfall och 

restavfall) uppfyller inte gällande nationella, regionala och kommunala mål för 

avfallshantering. Plockanalyser av hushållsavfallet visar att mer än en tredjedel 

av kärlavfallet utgörs av förpackningar och tidningar, det vill säga avfall med 

producentansvar.  

Det har tagits fram två förslag på hur matavfallsinsamling kan införas i 

kommunen. Det ena förslaget är matavfallsinsamling i separat kärl vilket 

innebär att matavfallet läggs i en ventilerad tunna och restavfallet läggs i en 

annan tunna. Det andra förslaget är matavfallsinsamling med möjlighet till 

fastighetsnära insamling (FNI) vilket innebär att hushållen får två kärl med 

vardera fyra fack och förutom mat- och restavfall även får möjlighet att lämna 

förpackningar, tidningar, batterier och lampor. Om kunden inte vill ha FNI går 

det att använda samma kärl genom att lyfta ur insatsbehållaren och på det sättet 

bara få två fack för matavfall och restavfall. 

Insamlat matavfall kommer omhändertas i Borlänge Energi AB:s planerade 

förbehandlingsanläggning i Borlänge. Substratet som produceras i anläggningen 

ska användas i en biogasanläggning för produktion av biogas med uppgradering 

till fordonsgas samt avsättning av rötrest till jordbruk.  

Matavfallsinsamling med möjlighet till FNI är dyrare att införa än 

matavfallsinsamling i separat kärl, men ger en högre återvinningsgrad och 

uppfyller därmed de gällande nationella, regionala och kommunala målen för 

avfallshantering. Högre återvinningsgrad innebär ett steg uppåt i avfallstrappan. 

En annan miljönytta med fyrfackssystemet är att varje hushåll inte behöver köra 

sitt avfall till återvinningsstationerna utan att det hämtas av sopbilen 

tillsammans med mat- och restavfallet. Erfarenheter från andra kommuner med 

fyrfackskärl är att kundnöjdheten är hög då systemet innebär hög servicenivå i 

och med att hushållen slipper mellanlagra stora volymer förpackningar och 

tidningar inomhus och sedan transportera det till en återvinningsstation.  

I kommuner som infört FNI har utsorteringen av förpackningar och tidningar 

ökat jämfört med kommuner där förpackningar och tidningar endast samlas in 

via återvinningstationer. Den brännbara fraktionen uppskattas kunna minska 

med cirka 45-60 %. Med matavfallsinsamling i separat kärl bedöms istället 

mängden restavfall som går till energiåtervinning öka med cirka 45 % jämfört 

med år 2015 då Björnhyttans sorterings- och homogeniseringsanläggning var i 

drift. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över behovet av att införa 

skatt på förbränning av avfall. Om det blir aktuellt med förbränningsskatt på 

avfall kommer förbränningskostnaderna att öka.  
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Utredning av avfallssystem för matavfallsinsamling i Ludvika kommun 

1 Inledning  

Samhällsbyggnadsförvaltningens Avfallsenhet som numera ingår i Wessman 

Barken Vatten och Återvinning AB (WBAB) har fått ett direktiv från 

förvaltningschef Göran Andersson att utreda hur kommunen i framtiden ska 

kunna införa fastighetsnära insamling av olika fraktioner av avfall. Detta i 

perspektivet för de nationella målen om återvinning av bland annat matavfall. 

Uppdraget har efterhand utökats till att även omfatta hur matavfallsinsamling i 

separata kärl ska kunna införas.   

Resultatet från utredningen presenteras i denna rapport och omfattar två 

avfallssystem för matavfallsinsamling: 

 Matavfallsinsamling i separat kärl, brunt och grönt kärl 

 Matavfallsinsamling med möjlighet till fastighetsnära insamling av 

förpackningar och tidningar – Fyrfackskärl 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2016 beslutades i § 134 

om ett inriktningsbeslut kring samverkan för behandling av matavfall i Dalarna. 

Kommunfullmäktige beslutade att Ludvika kommun ska skriva på 

inriktningsbeslutet där kommunen förbinder sig att ingå samverkansavtal för 

omhändertagande av matavfall vid en förbehandlingsanläggning som ska byggas 

och drivas av Borlänge Energi AB. Beslutet gäller om Ludvika kommun 

beslutar att övergå till matavfallsinsamling. 

Sorterings- och homogeniseringsanläggning vid Björnhyttans avfallsanläggning 

stängdes den 1 juni 2016 och allt insamlat hushållsavfall körs i dagsläget till 

energiåtervinning i enlighet med beslut § 68 vid samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde den 25 maj 2016. Anläggningen som varit i drift sedan 1979 

krävde återkommande reparations- och underhållsarbeten och var dyr att hålla i 

drift. Det fanns inte heller någon avsättning för det komposterbara avfallet som 

kom ut från anläggningen då det inte var tillräckligt rent för att användas för 

tillverkning av anläggningsjord eftersom komposten innehåller små glas- och 

plastbitar. 
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2 Nationella, regionala och kommunala mål för 

avfallshantering 

EU har beslutat om en avfallshierarki, även kallad avfallstrappa, och denna styr 

hur avfall ska hanteras i Sverige och resten av EU. Avfallstrappan är utformad 

på så sätt att man ska sträva att nå så högt upp i trappan som möjligt.  

  

Bild 1. Avfallstrappan, Avfall Sverige 

Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Det bästa alternativet och 

därför det översta steget i avfallstrappan är att förebygga och minimera 

avfallsmängderna. Detta kan göras genom att exempelvis laga sådant som är 

trasigt och att inte köpa saker i onödan. När avfallet väl finns är det bästa att 

återanvända avfallet så långt som möjligt genom exempelvis att skänka eller 

sälja saker på loppis. Om detta inte är möjligt är materialåtervinning genom till 

exempel återvinning av förpackningar till nya produkter och därefter 

energiåtervinning nästa steg i avfallstrappan. Längst ned i avfallstrappan som 

det sämsta alternativet är deponering.  

Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål. För avfallshantering 

är det främst miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och 

”Begränsad klimatpåverkan” som är aktuella. Regeringen har fastställt två 

etappmål för att öka resurshållningen inom avfallsområdet. Etappmålen handlar 

om ökad resurshållning i livsmedelskedjan och i byggsektorn. Målet för 

livsmedelskedjan är formulerat enligt följande:  

”Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från 

hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas 

tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.” 

I Ludvika kommuns avfallsplan finns flera antagna mål som berör avfall. Ett av 

målen är det nationella etappmålet om resurshållning för livsmedel som är 

citerat ovan. Målet är antaget som ett mål för Dalarnas län till år 2017 och 

uppföljning av målet kommer att ske på länsnivå. I avfallsplanen har strategin 
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”Matavfall bör behandlas till biogödsel och biogasproduktion” antagits. Ett 

annat mål i kommunens avfallsplan för år 2017 är att mängden förpacknings- 

och tidningsmaterial i kärlavfall ska understiga 30 kg/person och år.  

Kommunen har en vision ”Ludvika är framtidens, tillväxtens och 

möjligheternas kommun” som har beslutats i kommunfullmäktige. I visionen 

finns det flera kommunövergripande mål för år 2016-2020 varav ett av målen är 

”En miljövänlig kommun”. Som ett resultatmått för målet ska andelen 

hushållsavfall som återvinns följas upp. Som förslag på målvärde år 2020 är att 

65 % av hushållsavfallet ska återvinnas.  

2.1 Kommande mål för avfallshantering 

Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande 

åren. Alla medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. I 

Sverige kommer programmet att ingå i den nya avfallsplanen som ska tas fram 

för åren 2018-2023.  

Naturvårdsverket har föreslagit regeringen fyra nya etappmål för avfall. 

Etappmålen är ett led att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Ett av 

etappmålen gäller ökad förberedelse för återvändning och materialåtervinning 

med syftet att leda Sveriges avfallshantering högre upp i avfallstrappan och att 

nå ökad resurseffektivitet. Det andra etappmålet handlar om textil och 

textilavfall och Naturvårdsverket föreslår att producentansvar för textil införas. 

Det tredje etappmålet gäller minskad mängd matavfall och det fjärde 

etappmålet handlar om att minska exponeringen för kadmium via livsmedel.  

EU-direktivet om producentansvar har införts i svensk lagstiftning genom 

förordningen om producentansvar för förpackningar. I EU-direktivet finns 

målnivåer för återvinningsgrad av olika materialslag. Sverige har redan tidigare 

haft mål om återvinningsgrad för olika typer av förpackningar men de kommer 

att höjas år 2020. Sverige har beslutat om högre återvinningsmål än EU-

direktivet. 

3 Beskrivning av nuläge – Ludvika kommun 

Ludvika kommun har 26 230 invånare (uppgift från SCB 2015-10-31). Enligt 

datasystemet EDP (utdrag 2015-10-28) där alla avfallsabonnemang är 

registrerade finns det 7169 villahushåll, 6904 flerfamiljshushåll och 1660 

fritidshus i kommunen. Utöver det finns det 669 verksamheter som har 

avfallsabonnemang (varav cirka 120 verksamheter endast betalar grundavgift).  

Under år 2015 samlades det in cirka 6500 ton hushållsavfall i Ludvika kommun.  

Den senaste plockanalysen av hushållsavfall genomfördes i oktober 2015. 

Plockanalysen utfördes av företaget Envir Plockanalyser AB och gjordes 

samtidigt för 14 av Dalarnas kommuner. I plockanalysen för Ludvika 

analyserades hushållsavfall från tre olika typer av hushåll; villor i tätort, villor 

med gemensamma hämtplatser och flerfamiljshus i tätort.  
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Resultatet från plockanalysen visar att hushållen slänger mycket förpackningar 

och tidningar i den vanliga soptunnan istället för att lämna det vid 

återvinningsstationerna. Mer än en tredjedel av det brännbara avfallet (40 % för 

villor i tätort, 36 % för villor med gemensamma hämtplatser och 35 % för 

flerfamiljshus) utgörs av förpackningar och tidningar, det vill säga avfall som 

det finns producentansvar för. Detta motsvarar 3,14 kg/vecka och 163 kg/år 

för villahushåll i tätort, 3,78 kg/vecka och 197 kg/år för villahushåll med 

gemensamma hämtplatser samt 2,54 kg/vecka och 132 kg/år för 

flerfamiljshushåll.  

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) bor det i snitt 2,6 personer i ett villahushåll 

och 1,6 personer i ett lägenhetshushåll. Omräknat till årlig mängd förpackningar 

och tidningar per person ger detta 63 kg/person i villa i tätort, 76 kg/person i 

villa med gemensam hämtplats och 83 kg/person i flerfamiljshus. Detta kan 

jämföras med målet i den kommunala avfallsplanen om att mängden 

förpackningar och tidningar i hushållsavfallet ska understiga 30 kg/person och 

år. 

Andelen förpackningar och tidningar i det brännbara avfallet var högre vid den 

senaste plockanalysen jämfört med plockanalysen som genomfördes av Sakab 

AllFa 2013. Vid plockanalysen 2013 var andelen förpackningar och tidningar i 

det brännbara avfallet från villor 32 % och från flerfamiljshus 33 %. Även om 

urvalet av hushåll i de två plockanalyserna inte är identiskt går det tolka 

resultaten som att hushållen har blivit något sämre på att sortera ut 

förpackningar och tidningar från det brännbara avfallet.  

Andelen matavfall från hushållen i den senaste plockanalysen var 32 % för 

villor i tätort, 34 % för villor med gemensamma hämtplatser och 28 % för 

flerfamiljshus. Detta motsvarar 2,54 kg/vecka och 132 kg/år för villahushåll i 

tätort, 3,51 kg/vecka och 183 kg/år för villahushåll med gemensamma 

hämtplatser samt 2,07 kg/vecka och 108 kg/år för flerfamiljshushåll.  

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har 22 återvinningsstationer 

(ÅVS) med insamling av glas-, metall-, plast- och pappersförpackningar samt 

tidningar på olika platser i kommunen. Utöver återvinningstationerna finns det 

ytterligare 15 mindre stationer med insamling av glas- och metallförpackningar 

som kommunen ansvarar för.  

Under hösten 2015 gjordes en kundenkät om hur hushållen upplever 

avfallshanteringen i Ludvika kommun. Enkäten utfördes av företaget Prifloat 

AB. Ett frågeområde i kundenkäten handlade om återvinningsstationer. 77 % 

av de tillfrågade tyckte att det är ”ganska enkelt” eller ”mycket enkelt” att lämna 

förpackningar och tidningar till återvinning. Mer än hälften av de tillfrågade var 

dock missnöjda med hur ofta behållarna töms (57% har svarat ”mycket 

missnöjd”, ”ganska missnöjd” eller ”varken eller”) och hur rent och snyggt det 

är på återvinningsstationerna (65% har svarat ”mycket missnöjd”, ”ganska 

missnöjd” eller ”varken eller”). 
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3.1 Nuvarande avfallssystem 

Hushållsavfallet i Ludvika kommun sorteras och samlas idag in som 

”blandsopa”, det vill säga en blandning av restavfall (brännbart avfall) och 

matavfall. Hushållsavfallet samlas in i egen regi och kommunen kör i dagsläget 

med fyra baklastande enfacksopbilar. Sopbilarna körs för det mesta 

dubbelbemannade och antalet anställda chaufförer är totalt 6-7 personer (6 fast 

anställda, 1 säsongsanställd). Det är mer hämtning sommartid eftersom 

fritidshusen endast har hämtning 15 maj – 15 september. 

Det är möjligt för två hushåll att dela kärl och om man är minst tre hushåll kan 

man välja att ha gemensamt hämtställe för hushållsavfallet. Det är idag cirka 

2500 hushåll (både permanentboende och fritidshus) som har valt att ha delat 

kärl eller gemensamt hämtställe. Det finns 425 gemensamma hämtplatser och 

det är i snitt 4-5 hushåll som delar kärlen. Det finns några större hämtplatser 

med mellan 40-70 hushåll som har gemensamma avfallskärl.  

De flesta hushåll har 240 liters avfallskärl. På de större gemensamma 

hämtplatserna finns djupbehållare eller containers. Vid hushållen hämtas 

hushållsavfallet en gång varannan vecka. För flerbostadshus sker hämtning 

minst en gång per vecka och det går att välja mellan olika storlekar på 

avfallskärlen (240 liter; 370 liter och 660 liter). Även verksamheter kan välja 

olika storlek på avfallskärlen och intervall för hämtning. 

Insamlat hushållsavfall körs till Björnhyttans avfallsanläggning. På Björnhyttan 

har hushållsavfallet fram till den 1 juni 2016 behandlats i en sorterings- och 

homogeniseringsanläggning där komposterbart material genom flera 

behandlingssteg sorterats ut från annat avfall. Sorterings- och 

homogeniseringsanläggningen som varit i drift sedan 1979 krävde 

återkommande reparations- och underhållsarbeten och var dyr att hålla i drift. 

Detta i kombination med att det inte längre fanns någon avsättning för det 

komposterbara avfallet som kom ut från anläggningen gjorde att 

samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträde den 25 maj 2016, § 68, beslutade 

att stänga sorterings- och homogeniseringsanläggningen. I och med den 

planerade matavfallsinsamlingen bedömde nämnden att allt insamlat 

hushållsavfall fram till dess att införandet är genomfört ska gå till 

energiåtervinning.  

Sedan den 1 juni 2016 körs därför allt insamlat hushållsavfall till E-On 

förbränningsanläggningar i Norrköping eller Mora. Förbränningskostnaden 

(inklusive transport) är 550 kr/ton enligt nuvarande avtal som gäller till och 

med år 2017. Under år 2015 skickades 3104 ton hushållsavfall till förbränning 

(energiåtervinning). I och med stängningen av sorterings- och 

homogeniseringsanläggning kommer mängden avfall till energiåtervinning 

tillfälligt att öka.  

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över behovet av att införa skatt 

på förbränning av avfall. Utredningen ska vara klar senast 1 juni 2017. Om det 
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blir aktuellt med förbränningsskatt på avfall kommer förbränningskostnaderna 

att öka.  

3.1.1 Måluppfyllelse 

Nuvarande avfallssystem uppfyller inte det nationella eller regionala målet för 

matavfall. Även om matavfallet tidigare har sorterats ut i sorterings- och 

homogeniseringsanläggningen har varken växtnäring eller energi tagits tillvara.  

Nuvarande avfallssystem uppfyller inte heller målet om att mängden 

förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall ska understiga 30 kg/person och 

år. Genomförda plockanalyser visar att det slängs för mycket förpackningar och 

tidningar i den vanliga soptunnan istället för att lämnas till 

återvinningsstationen. Mängderna i den senaste plockanalysen var 63 kg/person 

i villa i tätort, 76 kg/person i villa med gemensam hämtplats och 83 kg/person i 

flerfamiljshus. 

Inte heller målet ”En miljövänlig kommun” i kommunens vision uppfylls med 

nuvarande avfallssystem. År 2015 återvanns 49 % av hushållsavfallet att jämföra 

med målvärdet för år 2020 om att 65 % av hushållsavfallet ska återvinnas.  

4 Olika avfallssystem för matavfallsinsamling 

Ungefär 200 kommuner i Sverige har matavfallsinsamling. I Dalarna har alla 

kommuner förutom Ludvika och Säter insamling av matavfall.  

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 29 augusti 2016, § 134, om 

ett inriktningsbeslut kring samverkan för behandling av matavfall i Dalarna. 

Kommunfullmäktige beslutade att Ludvika kommun ska skriva på 

inriktningsbeslutet där kommunen förbinder sig att ingå samverkansavtal för 

omhändertagande av matavfall vid en förbehandlingsanläggning som ska byggas 

och drivas av Borlänge Energi AB. Beslutet gäller om Ludvika kommun 

beslutar att övergå till matavfallsinsamling. 

Förbehandlingsanläggningen vid Fågelmyra avfallsanläggning i Borlänge 

beräknas tas i drift under 2017. Substratet som produceras i anläggningen ska 

behandlas i en planerad lokal biogasanläggning för produktion av biogas med 

uppgradering till fordonsgas samt avsättning av rötrest till lokalt jordbruk. 

Innan en lokal biogasanläggning är klar kommer producerat substrat köras från 

Borlänge till andra befintliga biogasanläggningar. 

Förbehandlingsanläggningen kommer endast att kunna ta emot matavfallet i 

papperspåsar. Det är inte möjligt att ta emot plast- eller bioplastpåsar i 

anläggningen. Dala Avfall har genom Borlänge Energi AB ett ramavtal för 

inköp av papperspåsar.  

Enligt Borlänge Energis beräkningar antas den totala mängden matavfall från 

hushållen i Ludvika kommun vara cirka 38 ton/vecka, det vill säga cirka 2000 

ton/år. Matavfallet kommer att mellanlagras på Björnhyttan för att sedan köras 

till Borlänge. Det beräknas bli en lastbilstransport matavfall i veckan till 

Borlänge Om extern transportör anlitas är kostnaden cirka 3800 kr per 



WessmanBarken Vatten och Återvinning AB 
Datum 

2016-10-07 
      

SBN 2015/583 
Sida 

10(18) 

 

Utredning av avfallssystem för matavfallsinsamling i Ludvika kommun 

transport (cirka 100 kr/ton). Kalkylerad behandlingskostnad för matavfallet vid 

förbehandlingsanläggningen är 500 kr/ton.  

4.1 Separata kärl – brunt kärl för matavfall och grönt kärl för 

restavfall 

Det vanligaste systemet för matavfallsinsamling är att matavfallet samlas in ett 

separat kärl. Detta innebär att alla villahushåll och fritidshus får två nya mindre 

avfallskärl; ett brunt ventilerat kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall. 

Anledningen till att de nuvarande 240 liters kärlen föreslås bytas ut mot mindre 

kärl är att de är för stora. Ett mindre kärl för restavfall innebär indirekt att 

hushållen styrs till bättre utsortering av förpackningar och tidningar, så kallad 

”nudging”1 .  

På de gemensamma hämtplatserna som finns idag föreslås att befintliga kärl för 

restavfall behålls och att hämtplatserna kompletteras med kärl för matavfall. De 

större hämtplatserna med containers eller markbehållare för restavfallet kan 

kompletteras med en mindre markbehållare för matavfallet. Även för 

flerfamiljshus och verksamheter föreslås att de befintliga kärlen för restavfall 

behålls och kompletteras med kärl för matavfall alternativt markbehållare.  

Matavfallsinsamlingen kan införas succesivt. Montering och utkörning av kärlen 

bedöms kunna ske i egen regi. Befintlig struktur på hämtningsdistrikten kan 

behållas. 

För hushållen planeras att hämtning sker varannan vecka för båda kärlen. I 

utredningen projekteras för tre nya sopbilar (två sidolastande tvåfacksopbilar 

och en baklastande tvåfacksopbil) och en begagnad sopbil som reservbil 

(baklastande tvåfacksopbil). Eftersom de sidolastande sopbilarna är 

enmansbetjänade innebär detta system ett behov av fem chaufförer.  

Insamlat mat- och restavfall kommer att köras till Björnhyttan för 

mellanlagring. Matavfallet transporteras sedan till förbehandlingsanläggningen i 

Borlänge och restavfallet till energiåtervinning. Mängden restavfall som går till 

energiåtervinning beräknas bli cirka 4500 ton och därmed öka med cirka 45 % 

jämfört med år 2015. Mängden restavfall till energiåtervinning är beräknad 

utifrån uppskattad mängd matavfall (2000 ton/år) som kommer att samlas in 

jämfört med den totala mängden hushållsavfall som samlades in år 2015 (6500 

ton). Den ökade mängden restavfall till förbränning skulle för Ludvika innebära 

en årlig ökning av förbränningskostnader på cirka 0,75 mnkr jämfört med år 

2015 då Björnhyttans sorterings- och homogeniseringsanläggning var i drift 

(utifrån nuvarande avtalspris 550 kr/ton).  

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över behovet av att införa skatt 

på förbränning av avfall. Utredningen ska vara klar senast 1 juni 2017. Om det 

                                                           
1 Ordet "Nudge" kommer engelskans "knuff" - att putta någon i rätt riktning. Nudging som 
metod handlar om att påverka folks beteende i en önskvärd riktning utan att använda piska eller 
morot. Istället arrangeras valsituationen så att det blir lätt att göra rätt 
(www.awinwinworld.com) 
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Utredning av avfallssystem för matavfallsinsamling i Ludvika kommun 

blir aktuellt med förbränningsskatt på avfall kommer förbränningskostnaderna 

att öka.  

4.1.1 Måluppfyllelse 

Utsortering av matavfall och efterföljande biogasproduktion innebär att det 

nationella och regionala målet för matavfall uppfylls.  

Utsorteringen av förpackningar och tidningar kommer troligtvis att öka 

eftersom det blir ett mindre kärl och därmed mindre plats för restavfall. Det är 

dock tveksamt om utsorteringen förbättras så mycket att målet om att årliga 

mängden förpackningar och tidningar i hushållsavfallet ska understiga 30 

kg/person nås.  

Med detta system bedöms återvinningsgraden av hushållsavfall kunna öka men 

troligtvis inte så mycket att målet i kommunens vision om att 65 % av 

hushållsavfallet ska återvinnas år 2020 nås. 

4.2 Fastighetsnära insamling (FNI) 

Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att förpackningar och tidningar samlas 

in hos hushållen. Detta innebär utökad service för hushållen då de inte längre 

behöver åka till en återvinningsstation för att lämna sina förpackningar och 

tidningar. Det finns flera olika system för FNI. De vanligaste systemen är 

”Fyrfackskärl” och ”Optisk sortering”.  

Det är 34 kommuner i landet som har fastighetsnära insamling via fyrfackskärl. 

Tre kommuner har optisk sortering för förpacknings- och tidningsmaterial och 

ca 20 kommuner har optisk sortering för endast mat- och restavfall.  

Det finns även en variant av insamling som kallas ”Kvartersnära insamling”. I 

detta system samlas avfallshanteringen på ett ställe för flera hushåll. Ludvika har 

redan i dag en form av kvartersnära insamling för mat- och restavfall i de 

bostadsområden (exempelvis Åkerkullen, Dröverka och Vallen) där 

avfallsinsamlingen sker i gemensam djupbehållare istället för sopkärl vid varje 

hushåll. Falu Energi & Vatten AB genomför just nu ett testprojekt i några 

bostadsområden med kvartersnära insamling av matavfall, restavfall, 

förpackningar och tidningar i gemensamma insamlingsbehållare med flera fack. 

4.2.1 Fyrfackskärl 

Detta system innebär att villahushållen och fritidshushållen sorterar sitt 

hushållsavfall i två kärl med vardera fyra fack. Kärlen finns i storlekarna 240 

liter, 370 liter och 660 liter. Batterier och lampor läggs i en separat mindre 

behållare och hängs fast på det större kärlet vid hämtning. Det finns totalt 10 

fack för de olika avfallstyperna; matavfall, restavfall, plastförpackningar, färgade 

glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, 

pappersförpackningar, tidningar, batterier och lampor. Sorteringen av 

förpackningar och tidningar kan göras direkt i tunnorna istället för att ta plats 

inomhus.  

Kärlen har en mellanvägg och en insatsbehållare med två fack, totalt fyra fack. 

Kommunen kan själv välja placering av mellanvägg och storlek på 
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Utredning av avfallssystem för matavfallsinsamling i Ludvika kommun 

insatsbehållaren och på det viset själva styra utformningen. Det ena kärlet 

(”Kärl 2) töms två gånger i månaden och i det kärlet läggs matavfall, restavfall 

och två typer av förpackningar. Det andra kärlet (”Kärl 1”) med fyra 

förpackningstyper töms en gång i månaden.  

Genom att endast ha mellanväggen och inte någon insatsbehållare i 

fyrfackskärlet, det vill säga bara två fack, är det möjligt att använda kärlet för 

insamling av matavfall och restavfall om kunden väljer att inte ha FNI. Vid en 

eventuell övergång till FNI är det bara är att sätta i insatsbehållaren för att få ett 

fyrfackskärl.  

PWS Nordic AB är ensam tillverkare av fyrfackskärlen och de kallar systemet 

”Quattro-Select” (QS). Vid införande av systemet kan en tjänst köpas som 

innebär att företaget står för montering och utställning av kärlen. De samlar då 

även in de gamla avfallskärlen som körs till en återvinningsanläggning där 

plastmaterialet i kärlen återvinns.  

Fyrfackskärlen töms av ett insamlingsfordon med fyra fack. Det finns idag två 

leverantörer av denna typ av fordon. AB NTM har många år varit ensam på 

marknaden med deras ”Quattro-bil” men nu har även Geesink-Norba tagit 

fram en egen modell ”Flexi4”. Tömningen av fyrfackskärlen tar längre tid 

jämfört med dagens tömning med de baklastande enfacksopbilarna. Tömning 

med Quattro-bilen tar cirka 20 sekunder att jämföra med dagens tömning som 

tar cirka 10 sekunder. Det går att samla in avfall från cirka 300-350 hushåll 

innan de olika facken i bilen är fulla vilket innebär att bilarna klarar att köra ett 

arbetsskift innan det är dags för tömning.  

Utifrån framtaget förslag på körschema behöver kommunen fyra fyrfacksbilar 

för att klara hämtningen av hushållsavfall från villor och fritidshus. Personalen 

behöver utökas med cirka 5 chaufförer för att förutom tömning av 

fyrfackskärlen även tömma djupbehållare och hämta mat- och restavfall från 

flerfamiljshus och verksamheter.  

Det insamlade avfallet kommer att mellanlagras på Björnhyttans 

avfallsanläggning. I dagsläget bedöms det inte vara nödvändigt med någon 

ytterligare omlastningsstation för avfallet eftersom bilarna bara behöver 

tömmas en gång per arbetsskift. Eftersom de olika materialslagen ska förvaras 

separerade från varandra krävs en viss ombyggnation vid Björnhyttan. 

Förpackningsmaterialet kan förvaras i facken under befintligt skärmtak om 

mellanväggar mellan facken sätts upp. Matavfall och restavfall kan förvaras inne 

i anläggningen eller läggas direkt i containers.  

Även med detta system är det möjligt att behålla de gemensamma 

hämtplatserna som finns idag. På en del av dessa platser kan det finnas andra 

alternativ än att ställa ut flera fyrfackskärl. Ett alternativ kan vara att ställa ut 

gemensamma insamlingsbehållare som är uppdelade i flera fack, ett fack per 

avfallstyp. Där det redan idag finns djupbehållare kan dessa kompletteras med 

en mindre djupbehållare för matavfall och ytterligare behållare uppdelade i flera 

fack för förpackningar. Falu Energi & Vatten AB genomför just nu ett 
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testprojekt i några bostadsområden med kvartersnära insamling av matavfall, 

restavfall, förpackningar och tidningar i gemensamma insamlingsbehållare med 

flera fack. Kvartersnära insamling skulle kunna vara aktuellt i bostadsområden 

som idag har djupbehållare, exempelvis Åkerkullen, Dröverka och Vallen.  

Bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och verksamheter kan teckna avtal för 

hämtning av förpackningsmaterial med vilken entreprenör som helst. 

Kommunens skyldighet är att tillse att hämtning av restavfall och matavfall 

sker.  I detta utredningsskede är därför bara matavfallsinsamling utan FNI 

planerad för flerfamiljshus och verksamheter. För denna separata mat- och 

restavfallshämtning kommer en ny sopbil (baklastande tvåfacksopbil) behövas.  

Det finns många olika lösningar på hur FNI kan utformas för flerfamiljshus. I 

flerfamiljshusen kan antingen flera 370 liters fyrfackskärl eller de större 660 

liters fyrfackskärlen användas. Det går även att använda sig av olika system med 

helt eller delvis underjordiska storbehållare.  

Kundnöjdheten i kommuner som infört FNI via fyrfackskärl är hög. En 

utvärdering mellan olika kommuner i SAMSA-området (Skåne och Blekinge) 

visar att kundnöjdheten hos kunder i kommuner som har FNI via fyrfackskärl 

är högre jämfört med kunder i kommuner som inte har fastighetsnära insamling 

av förpackningar (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2016). Som 

förklaring till den höga kundnöjdheten anges den höga servicenivån som 

fyrfackssystemet innebär. Hushållen slipper mellanlagra stora volymer 

förpackningar och tidningar inomhus och sedan transportera det till en 

återvinningsstation.  

I kommuner som infört FNI har man sett att utsorteringen och insamlingen av 

förpackningar och tidningar har ökat jämfört med kommuner där förpackningar 

och tidningar endast samlas in via återvinningstationer. Ludvikas senaste 

plockanalys visade att det fanns 35-40 % förpackningar och tidningar i 

kärlavfallet. Utifrån resultat från andra kommuner som infört fyrfackssystemet 

uppskattas den brännbara fraktionen kunna minska med cirka 45-60 %. Detta 

skulle för Ludvika innebära en årlig minskning av förbränningskostnader på 

cirka 0,75– 1 mnkr jämfört med år 2015 (utifrån nuvarande avtalspris 550 

kr/ton).  

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över behovet av att införa skatt 

på förbränning av avfall. Utredningen ska vara klar senast 1 juni 2017. Om det 

blir aktuellt med förbränningsskatt på avfall kommer förbränningskostnaderna 

att öka.  

Ökad utsortering av förpackningar och tidningar innebär att en högre andel 

avfall går till materialåtervinning stället för till förbränning (energiåtervinning). 

Detta medför att avfallshanteringen tar ett steg uppåt i EU:s avfallstrappa (se 

sida 5). En annan miljönytta med fyrfackssystemet är att varje hushåll inte 

behöver köra sitt avfall till återvinningsstationerna utan att det hämtas av 

sopbilen tillsammans med mat- och restavfallet.  
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Kommunen kan teckna avtal med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) 

och få ersättning för det insamlade förpacknings- och tidningsmaterialet. 

Ersättning (prisuppgift november 2015) ges per ton och varierar mellan 

materialen (tidningar 400 kr/ton; pappersförpackningar 425 kr/ton; 

glasförpackningar 100 kr/ton; metallförpackningar 1400 kr/ton; 

plastförpackningar 500 kr/ton). Enligt uppgift från FTI kan Björnhyttans 

avfallsanläggning bli aktuell som omlastningsplats för förpacknings- och 

tidningsmaterial. 

4.2.2 Måluppfyllelse 

Utsortering av matavfall och efterföljande biogasproduktion innebär att det 

nationella och regionala målet för matavfall uppfylls.  

Kommuner som infört fastighetsnära insamling med fyrfackskärl har sett att 

utsorteringen förpackningar och tidningar har förbättrats. Genom detta system 

bedöms därför målet om att den årliga mängden förpackningar och tidningar i 

kärlavfallet ska understiga 30 kg/person kunna nås.  

Ökad utsortering av förpackningar och tidningar ger ökad återvinningsgrad och 

målet i kommunens vision om att 65 % av hushållsavfallet ska återvinnas år 

2020 bedöms därför kunna uppfyllas.  

4.2.3 Optisk sortering 

En annan metod för FNI är optisk sortering. Detta innebär att avfallet sorteras 

i olikfärgade plastpåsar, en färg per avfallsslag. De olikfärgade påsarna slängs i 

samma kärl och hämtas samtidigt av sopbilen. Påsarna körs sedan till en 

sorteringsanläggning där de optiskt färgsorteras. Metoden klarar inte insamling 

av metall- och glasförpackningar eftersom avfallet skär sönder plastpåsarna.  

Optisk sortering bedöms av flera anledningar inte vara något alternativ för 

Ludvika kommun. En anledning är att kommunen inte kan samla in matavfallet 

i plastpåsar utan insamlingen behöver ske i papperspåsar för att kunna tas emot 

i förbehandlingsanläggningen i Borlänge. Detta skulle innebära att matavfallet 

inte kan läggas i samma kärl som det övriga avfallet utan behöver hanteras 

separat.  

Det finns inte heller någon optisk sorteringsanläggning i närheten. Den 

närmaste sorteringsanläggningen finns i Eskilstuna. Ludvika kommun har inte 

tillräckligt underlag av hushållsavfall för att själv kunna driva en optisk 

sorteringsanläggning. 
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5 Sammanställning måluppfyllelse för olika 

avfallssystem 

Nedan finns en sammanställning över hur de olika insamlingssystemen 

uppfyller de nationella, regionala och kommunala målen som finns i beskrivna i 

rapporten.  

 Nuvarande 

system  

- blandsopa 

Separat kärl för 

matavfall 

Matavfall med 

FNI 

- fyrfackskärl 

Etappmål  

Matavfall 
 

X X 

Matavfall → 

biogödsel/biogas 
 

X X 

Förpackningar/tidningar 

i kärlavfallet:  

<30 kg/person  

 
 X 

Återvinning av 65 % av 

hushållsavfallet 
 

 X 

6 Förändring av renhållningsordning och avfallstaxa 

En ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter ska tas fram innan 

ett nytt avfallssystem införs.  

Det är möjligt att införa obligatorisk insamling av matavfall från alla hushåll och 

verksamheter då det ligger i linje med gällande miljömål. Sweco har år 2015 

gjort en nationell jämförelse på taxenivåer mellan kommuner med och utan 

utsortering av matavfall. Kommuner med utsortering av matavfall har cirka 20 

% högre avfallstaxa jämfört med kommuner utan utsortering.   

Det är inte möjligt att införa obligatorisk FNI eftersom konsumenterna redan 

betalar för förpackningarnas retursystem när de köper en produkt. Det är dock 

genom att ha miljöstyrande avfallstaxa möjligt att styra avfallshanteringen mot 

en mer hållbar utveckling. Miljöstyrande avfallstaxa innebär att avgiften är lägre 

för det avfallsabonnemang som har mindre påverkan på miljön. Om 

förpackningar och tidningar sorteras ut och återvinns istället för att tillsammans 

med restavfallet gå till energiåtervinning innebär det ett steg uppåt i 

avfallstrappan. Lägre förbränningskostnader innebär lägre omkostnader för 

kommunen vilket även det skulle kunna vägas in som skäl till att motivera lägre 

avfallstaxa för FNI jämfört med enbart matavfallsinsamling. 

Erfarenheter från kommuner som har infört FNI visar att anslutningsgraden är 

högre vid miljöstyrande taxa. Ju mer FNI premieras med lägre avfallstaxa desto 

högre blir anslutningsgraden av hushåll som väljer FNI.  

Enligt antagen strategi i avfallsplanen bör matavfall behandlas till biogödsel eller 

biogas. Enligt dagens avfallstaxa är det möjligt att teckna ett särskilt 
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abonnemang för att hemkompostera sitt matavfall i egen varmkompost och ha 

tömning av restavfall en gång i kvartalet. Ett fåtal hushåll har valt 

abonnemanget (2 villahushåll och 7 fritidshus) men det är 15-20 hushåll som 

anmält att de har hemkompostering till miljö- och byggenheten. Några hushåll 

med hemkompostering har troligtvis valt att ha kvar det vanliga abonnemanget 

med tömning varannan vecka.  

Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt för hushållen att välja 

hemkompostering. Abonnemanget kommer dock inte som idag premieras med 

lägre avfallstaxa då det miljömässigt är bättre om matavfall används till biogas i 

stället för kompostering.  

7 Ekonomisk kalkyl för olika system för 

matavfallsinsamling  

Ekonomiska kalkyler har tagits fram för de två olika avfallssystemen för 

matavfallsinsamling2. Som underlag till kalkylen har budgetprisuppgifter från 

leverantörer och framtaget arbetsmaterial inom utredningen använts. Priserna 

kommer troligen att förändras vid upphandling.  

De årliga kostnaderna är uträknade i jämförelse med nuvarande avfallssystem 

innan sorterings- och homogeniseringsanläggningen vid Björnhyttan stängdes. 

Befintliga sopbilar kommer att säljas vid införande av nytt avfallssystem, intäkt 

från försäljning är inte medräknad i kalkylen.  

Kommunens kalkylerade kostnadsökning baseras på 9000 abonnenter då FNI 

endast är planerat för villahushållen och fritidshushållen (cirka 9000 

abonnenter). Eftersom även flerfamiljshushållen och verksamheter (cirka 7500 

abonnenter) får matavfallsinsamling oavsett vilket av avfallssystemen som 

införs kommer en del av den kalkylerade kostnadsökningen fördelas på samtliga 

abonnenter. Detta medför att kommunens kalkylerade kostnadsökning för FNI 

bör bli mindre än 81 kr/mån.  

En översyn av avfallstaxan kommer att göras närmare genomförandet. I 

avfallstaxan kommer abonnemangsavgifterna presenteras. Avfallstaxan fastställs 

i kommunfullmäktige.  

  

                                                           
2 Kalkylen beräknad med annuitetsfaktorer utifrån SKL internränta 2,4 % (2016), 
avskrivningstider för sopbil på 7 år samt för kärl och införande på 10 år.  



WessmanBarken Vatten och Återvinning AB 
Datum 

2016-10-07 
      

SBN 2015/583 
Sida 

17(18) 

 

Utredning av avfallssystem för matavfallsinsamling i Ludvika kommun 

 

Kalkyl, Separat kärl för matavfall 

Investering tkr 

Fordon 8 400 

Kärl 6 175 

Införande (utställning och utbyte av kärl, 

information) 
2 544 

Totalt 17 119 

Årliga kostnader  

Ökning kapitalkostnad och införande 2 309 tkr/år 

Ökning driftkostnad 186 tkr/år 

Ökning kostnad/abonnent (9000 st) 277 kr/år eller 23 kr/mån 

 

 

Kalkyl, Fastighetsnära insamling (FNI) – Fyrfackskärl 

Investering tkr 

Fordon 15 100 

Kärl 27 910 

Införande (utställning och utbyte av kärl, 

information) 

7 700 

Totalt 50 710 

Årliga kostnader  

Ökning kapitalkostnad och införande 6 435 tkr/år 

Ökning driftkostnad 2 304 tkr/år 

Ökning kostnad/abonnent (9000 st) 971 kr/år eller 81 kr/mån 
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