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Abstract
In Borlänge, source separation has been the basis for management of household waste for
over five years. This report reviews today’s system and gives a model for further follow-up
through waste grouping. In the basic system waste is separated into three fractions:
biodegradable, waste to energy and waste to landfill. All waste is packed in plastic bags, put in
separate containers for each fraction, and collected from the property. Separate analyses were
made of waste from single family houses and apartment buildings. The amount of waste per
household and week, number of non-sorted bags, purity, recovery rate and density of each
fraction was calculated. The amount of packaging collected together with the household waste
is given. Material collected under the Swedish law of Producers’ Responsibility is not covered
in this report.
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Sammanfattning 
Det är nu fem år sedan det i Borlänge infördes ett system för källsortering av hushållsavfall i 
hela kommunen. Idag finns ett behov av uppföljning och kartläggning av dagsläget: Hur fun-
gerar sorteringen vad det gäller deltagande, renhet och kvalitet på utsorterade fraktioner samt 
återvinningsgrad. Inom ramen för denna studie har vi tagit fram en m odell för plockanalys 
som kan användas som en del av denna uppföljning, samt testat densamma. 

I grundsystemet finns tre fraktioner: Komposterbart, brännbart och deponirest. Det avfall 
som dag omfattas av producent ansvaret ska konsumenterna själva transportera till uppsam-
lingsplats/ återvinningsstation. 

De krav Borlänge Energi ställde på provtagningen var:  

§ Provtagningsmodellen avser endast material som omfattas av det kommunala ansvaret 

§ Provtagningen skall ske vid behandlingsanläggningen 

§ Provtagning skall göras så att det är möjlig att jämföra hur en - och flerfamiljshushåll so r-
terar. 

Plockanalysen skulle visa hur: 

§ rena fraktionerna är och vad ev. föroreningar utgörs av. 

§ stor andel av påsarna som var helt osorterade/gravt felsorterade.  

§ stor andel av hushållsavfallet  som utgörs av material som omfattas av producentansvaret. 

§ viktfördelningen mellan elva fraktioner. 

Prov togs tre ggr per fraktion och områdestyp. Proverna delades ned till lämplig storlek för 
analys genom rutprovtagning vid behandlingsanläggningen. 

Skrymdensiteter för källsorterat hushållsavfall beräknade i samband med provtagning, vilket 
visade på skillnader i densiteter hos material från en - resp. flerfamiljshus. Brännbart: 58- 65 
kg/ m3 Komposterbart: 140- 240 kg/ m3 Deponirest 90-109 kg/m3. 

Hushållen producerade i snitt 7 (flerfamiljshus) resp. 12 (enfamiljshus) kg avfall per vecka, 
varav 3 (flerfamiljshus) resp. 7 (enfamiljshus) kg organiskt avfall. 

Det fanns vissa skillnader i (funktionell) renhet mellan en- och flerfamiljshushållen. Den fun k-
tionella renheten var högst i den brännbara fraktionen från enfamiljshus, drygt 98% att jämf ö-
ras med 96% för flerfamiljshushåll. Inom den komposterbara fraktionen var skillnaderna ännu 
större: 95% och 86% för en- resp. flerfamiljshushåll vilket inte kan anta s producera en an-
vändbar kompost/slutprodukt. Deponiresten från flerfamiljshushåll hade en rättsortering sgrad 
på 75%. Deponiresten från enfamiljshushåll, som vid analysen bedömdes efter något annor -
lunda kriterier, innehöll 38% rättsorterat material. 

Återvinningsgraden för komposterbart material låg mellan 88 - 95%, för brännbart på ca 90%.  
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Terminologi 
Enfamiljshushåll är ett bostadshus avsett för enbart ett hushåll, där normalt varje hushåll har 
sitt eget kärl för avfall.  

Felsorterat är sådant ovidkommande  material, som enligt anvisningar klart hör till en annan 
fraktion och/eller kan orsaka skada i behandlings processen avsedd för den fraktion det upp-
hittas i. 

Flerfamiljshushåll är bostadshus avsedda för fler än ett hushåll och där hushållen delar på 
insamlingsbehållarna, motsvarar i princip hyres - och bostadsrätter (vad som i vardagligt tal 
kallas lägenheter). En flytande gräns mellan en- och flerfamiljshushåll sattes vid fyra hushåll 
per fastighet (kärl). 

Fraktioner i anvisningarna till källsorteringssystem anges grunden för hur avfall ska sorteras 
inte genom att fraktionerna definieras utan istället genom att ge exempel på vad som ingår i 
resp. fraktion: 

Komposterbart (K) = matrester, blött hushållspapper, barnblöjor och blomavfall. D.v.s. 
det organiskt lättnedbrytbara avfallet.  

Brännbart (B) = trä, plast, papper, gummi, läder och dylikt. Även tidningar, plast- och 
pappersförpackningar sorteras i den brännbara fraktionen då de inte lämnas in för återvi n-
ning. 

Deponirest (D) = ”den här typen av avfall går f ör närvarande inte att återanvända eller 
återvinna och hamnar därför på tippen”, t.ex. glödlampor, porslin innan producent ansv a-
ret även konservburkar och tomma sprayflaskor. Kallades tidigare skadligt avfall. 

Funktionell renhet beräknas som renhet, men som ovidkommande räknas här bara material 
som är skadligt i den avsedda slutbehandlingen, vilket gör att t.ex. begränsade mängder retur-
papper eller pappersförpackningar i komposten inte anses räknas som ovidkommande eller 
felsorterat. 

Funktionellt rättsorterat  är sådant material, som enligt anvisningarna hör till en annan fra k-
tion än den där det återfinns, men som inte är skadligt för behandlingsprocessen, t.ex. pa p-
persförpackningar i brännbar fraktionen eller begränsade mängder tidningspapper i kompos-
terbara fraktionen. 

Miljöstation uppsamlingsplats för hushållens farliga avfall. Det finns 13 miljöstationerna i 
Borlänge kommun. Dessa utgörs av låsta container pl acerade i anslutning till bensinstationer. 

Plockanalys innebär att för hand gå igenom och sortera upp avfall i förutbestämda fraktioner, 
se även Metodbeskrivning (s. 14). 

Renhet (ΓΓ) är andelen material i respektive fraktion, som enligt anvisningarna är rättsorterad. 
T.ex. komposterbart i kompostfraktionen. Som ovidkommande räknas här sådant som enligt 
anvisningarna ska sorteras i annan fraktion. Kan beräknas ur: 

   Γ = 100- Φ (%) 

 där  Φ = föroreningsgraden, d.v.s. andelen ovidkommande material i det  
            återvu nna materialet i en viss fraktion (%) 

Rättsorterat är sådant som återfinns i rätt pås e/ kärl, d.v.s. hör enligt anvisningarna till den 
fraktion som sorteras (K, B eller D). Bedömningarna baserar på grundsystemets tre fraktioner 
d.v.s. hur avfallet ska sorteras om man valt att inte besöka åvs, det material som inte kan ko m-
posteras eller förbrännas (deponirest, glas- och metallförpackningar) räknas som rättsorterade i 
deponirest fraktionen (från flerfamiljshus).  
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Rättsorteringsgrad är andel av fraktionen som hamnat i rätt påse/kärl, dvs är enligt anvi s-
ningarna rättsorterat. Används i liknande betydelse där återvinningsgrad (se nedan) inte kan
anses en adekvat beteckning.

Skrymdensitet [kg/m3] även kallat volymvikt, alltså   densiteten i en behållare innan komprim e-
ring.

Återvinningscentral (åvc) är en större, bemannad  uppsamlingsplats för återvinningsmaterial,
och grovsopor. Ligger i Borlänge i anslutning till Fågelmyra avfallsanläggning.

 är andelen material som lämnats till avsedd slutbehandling. Beräknas
ur formeln:

R= Pi/ ∑ (Pi+Pa) där  Pi = mängden insamlat material av en viss klass/fraktion

       Pa = mängden material av samma klass utsorterat i de 
               resterande klasser/fraktionerna

Återvinningsmaterial (åvm) avser i denna rapport material som idag omfattas av produce n-
tansvaret: returpapper, wellpapp och förpackningar av papper, plast, glas och metall. Ska läm-
nas till åvs eller åvc.

Återvinningsstation (åvs) är en mindre avskild plats där konsumenterna kan lämna återvin-
ningsmaterial, i närheten av sina bostäder eller butiker.
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Inledning och syfte 
Det är idag mer än fem år sedan Borlänges kommunfullmäktige beslutade om att införa lång t-
gående källsortering av hushållsavfall i hela kommunen. För att ett sådant beslut ska kunna 
fullföljas i sin helhet krävs ett ständigt pågående informationsarbete sa mt en fastställd metod 
för kontinuerlig uppföljning. Huvudsyftet med denna studie var att utforma en modell1 för 
provtagning och plockanalys av hushållsavfall, samt att genomföra en första mätning av hur 
källsorteringen fungerar i kommunen. Plockanalysen ska utgöra grunden för den kontinuerliga 
uppföljning av kvalitén på de utsorterade fraktionerna. Analysen ska vidare visa viktförde l-
ningen mellan de olika fraktionerna och eventuella skillnader i hur en- och flerfamiljshushåll 
sorterar. Resultaten från en s ådan analys ger en bild av dagsläget samt information om event u-
ella behov av förändringar i insamlingsrutinerna och/eller ytterligare information och förnyade 
sorteringsanvisningar. 

År 1994 infördes producentansvaret på förpackningar, vilket inneburit att den kommunala 
renhållningens ansvar minskat. Producenterna är numera skyldiga att stå för insamling och 
omhändertagande av förpackningsfraktionerna. Producenterna köper insamlingstjänsterna av 
olika entreprenörer. I Borlänge har den kommunala renhållaren, Borlänge Energi AB, åtagit 
sig detta entreprenörskap. 

Trots producentansvaret hamnar en del av detta avfall i de kommunala insamlings- och av-
fallshanteringssystemen. Lagen om producentansvar för förpackningar innebär att en viss an-
del av förpackningarna tillåts gå till andra behandlingsalternativ än materialåtervinning. Mju k-
plastförpackningar från hushållen t.ex., ska enligt de anvisningar som ges ut i Borlänge ko m-
mun, inte samlas in separat utan källsorteras som brännbart. Skälet är att det idag saknas goda 
möjligheter att materialåtervinna denna fraktionen.  

Mot bakgrund av detta diskuteras frågan om kommunerna därför ska få del av den avgift som 
läggs på förpackningarna Syftet med avgiften ar är att bekosta avfallshantering och återvi n-
ningen. Ett delmål va r därför att undersöka hur stor andel av det hushållsavfall, insamlat u nder 
det kommunala ansvaret, som utgörs av förpackningar och returpapper, d.v.s. det material 
som idag omfattas av producentansvar. Att kartlägga flödet av småbatterier inom det totala 
avfallsflödet har varit ett annat delmål motiverat av akademisk kollegial itet2 

Rapporten inleds med en redogörelse för hur insamlingen av hushållsavfall 3 sköts inom Bor-
länge kommun idag. De delar av hanteringskedjan för av återvinningsmaterial som har bet y-
delse för metodvalet redovisas kort. Därefter följer en beskrivning av den metod som utveck-
lats och prövats. De genomförda analyserna och resultat från dessa presenteras tillsammans 
med en diskussion i slutet av rapporten. 

 

                                                 
1 Gemensam för Borlänge och Falun, se även ”Hushållsavfall i Falu kommun”, Berg & Mattsson, 2000  
2 Data kommer att ingå i ett utbyte mellan EKOS doktorander och en doktorand som forskar kring batteriers 
insamling och åte rvinning vid Högskolan i Kalmar. 
3 Då denna rapport beh andlar hushållsavfall som omfattas av det kommunal ansvaret (och hämtas vid fastigh e-
ten) kommer ordet avfall fortsättningsvis att användas i den betydelsen. 
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Borlänge kommun 

Borlänge kommun är till ytan 584 km2 och har 48 000 innevånare, av dessa bor ca 41 000 i 
centralorten. I kommunen finns totalt 23 300 lägenheter, varav nästan 50% i småhus 4. 

Källsortering av hushållsavfall 

Borlänge var en av de första kommunerna i landet som satsade på u tsortering vid källan av 
hushållens komposterbara material. Ett avgörande skäl för detta var den mindre lyckade ko m-
post som under 1980-talet producerades vid det kommunala avfallsverket i Fagersta By, där 
blandat kommunalt avfall separerades maskinellt för att sedan primärkomposteras i en trumma 
och efterkomposteras i bädd  

Försöksverksamheten påbörjade redan 1987, då hushållens intresse för källsortering undersö k-
tes och informationsmöten om det nya systemet hölls. Reaktionerna var till största delen posi-
tiva och man beslöt att testa fyra något olika system i ett bostadsområde. Under testper ioden 
gjordes utvärderingar av systemet och till följd av dessa gjordes vissa ändringar. Vid år sskiftet 
92/93 tyckte sig Borlänge Energi ha utarbetat ett användbart system. Detta omfattade då tre 
fraktioner: komposterbart material, brännbart material och deponirest. 

I april 1993 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att införa ett avfallshanteringssystem 
baserat på sortering vid källan i hela kommunen. Den 5:e maj samma år började personal från 
Borlänge Energi knacka dörr för att informera om det nya systemet och dela ut kärl att ha i 
köket och på gården. Man höll även informationsmöten vid ett flertal tillfällen. Källsortering s-
systemet infördes på liknande sätt i stadsde l efter stadsdel och var 1995 utbyggt i hela kom-
munen. 

I och med att producentansvaret infördes ökades antalet sorterings möjligheter och det finns 
nu möjlighet att lämna ytterligare fem fraktioner vid någon av kommunens 33 återvinningsst a-
tioner (åvs) elle r vid återvinningscentralen (åvc) på Fågelmyra. Dagens källsorteringssystem 
(inkl. återvi nningsmaterial) finns redovisat i Tabell 1. 

Tabell 1 Fraktioner i Borlänge kommuns källsorteringssystem, 

 Kommunalt ansvar/  
(Hämtas vid fastighet) 

 Producent ansvar/  
Hämtas vid uppsamlingsplats 

1.  Komposterbart avfall 4.  Returpapper (tidningar, reklam, wellpapp) 

2.  Brännbart avfall 5.  Glasförpackningar (färgade och ofärgade) 

3.  Deponirest 6.  Pappersförpackningar 

9.  Farligt avfall5  7.  Plastförpackningar 

10.  Batterier6 8.  Metallförpackningar 

 

                                                 
4 Antal och fördelning antas vara de samma för hushåll  som för lägenheter. 
5 Kallades tidigare miljöfarligt avfall, ska lämnas till miljöstation, insamlingen omfattas inte av denna rapport. 
6 Kommunerna har skyldighet att organisera insamlingssystem, handeln har skyldighet att informera om var kan 
kasserade batterier kan lämnas. De som säljer varor med inbyggda miljöfarliga batterier är dessutom skyldiga att 
ta emot sådana varor när de är kasserade, samt att se till att dessa förs till av kommunen anvisad insa mlingsplats. 
Insamlingen omfattas inte av denna rapport.. 
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I Borlänge har man valt att i grundsystemet hämta komposterbart och brännbart material (1 
och 2) vid fastigheten. Avfallet ska enligt anvisningarna förpackas i plastpåsar, det komposte r-
bara materialet läggs sedan i gröna kärl och det brännbara i grå kärl.  

Vid enfamiljshus töms kärlen varannan vecka. I innerstan töms båda kärlen samma vecka, i 
ytterområdena växelvis komposterbart och brännbart.  

I flerfamiljshus är tidsintervallen mellan tömningarna beroende på vad uppsamlingsbehållarna 
vid källsorteringsgården är dimensionerade för (hämtning varje eller varannan vecka). Många 
flerfamiljshus har utökat servicen så att de boende också kan lämna deponirest på samma stä l-
le som brännbart och komposterbart. Påsarna med deponirest läggs då i vita kärl som töms 
med 1-4 veckors mellanrum. 

De resterande fraktionerna (3- 10) ska av hushållen transporteras till en särskild uppsamling s-
plats. Fraktion 3- 8 och 10 lämnas till åvs eller åvc (Fågelmyra) och det farliga a vfallet (9) till 
miljöstation eller åvc.  

Efter uppsamling transporteras det komposterbara materialet till Fågelmyra återvinningsa n-
läggning, där det rötas och sedan efterkomposteras. Det finns även möjligheter att avstå från 
rötningen och enbart kompostera materialet. Det brännbara materialet balas och mellanlagras 
på Fågelmyra för att senare transporteras till förbränningsanläggningen i Bäckelund 7. Deponi-
resten transporterat till Fågelmyra för slutdep onering. 

De fraktioner som faller under producentansvaret levereras till representanter för de olika 
materialbolagen, varefter de går vidare till mellanlagring och bearbetning (på annan ort).  

Återvinningsstationer 

Inom Borlänge kommun finns 33 åvs, vilket innebär att det i genomsnitt finns en station per 
1500 invånare eller 640 hushåll, vilket ger en normalgod service jämfört med andra kommuner 
i Borlänges storlek8. 

På återvinningsstationerna finns kärl och containrar för returpapper och förpackningar av 
papper, plaster, glas och metaller. Borlänge Energi har, som nämnts ovan, även valt att ställa 
ut vita kärl för deponiresten på återvinningsstationerna.  

Kärl och containrar töms med intervall beroende på stationens belastning, som längsta två 
veckor och som kortaste två dagar.  

Vid hälften av alla åvs finns dessuto m behållare för uppsamling av textilier. Uppsamlingen 
sköts av en ideell organisation. 

Det finns som nämnts endast en återvinningscentral 9 i kommunen där man förutom de frak-
tioner som omfattas av producentansvaret även kan lämna annat återvinningsmaterial och 
grovsopor. 

Miljöstationer 

Miljöstationer är uppsamlingsplatser för hushållens farliga avfall. En miljöstationerna består av 
en låst container som ligger i anslutning till en bemannad bensinstation, nyckeln finns i ben-
sinstationens kassa. I containern finns plastbackar för burkar och flaskor samt papptunnor för 
lysrör och fat för spillolja mm. I Borlänge finns 13 miljöstationer. Insamlingen från miljöst a-
tionerna sköts av Dala Specialavfall. 

                                                 
7 Direkt transport till förbränning sker vintertid, då anläggningen är igång  
8 Naturvårdsverket. Insamling av kommunerna, http://www.environ.se/laget.avfall/iskomm.htm  
9 Fågelmyra återvinningsanläggning, Gamla Faluvägen.  
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Krav på modellen

Provtagningen i hushållsavfall skulle enligt kommunens krav

- Göras i det material som omfattas av det kommunala ansvaret/hämtas vid fastigheten.

- Göras på det material efter leverans till behandlingsanläggningen.

- Möjliggöra en jämförelse mellan hur hushållen i en- och flerfamiljshus sorterar.

 

 Plockanalysen skulle visa:

- Hur ren den komposterbara, brännbara respektive deponirest fraktionen var och vad som

- Hur stor andel av påsarna som var helt osorterade/gravt felsorterade (med kommunens
sorteringsanvisningar som grund)

- Hur stor andel av hushållsavfallet som utgörs av material som omfattas av producen-
tansvaret

- (Vikt)fördelningen mellan de elva olika fraktionerna i Tabell 2.

Tabell 2 Fraktioner för plockanalysmodell, Borlänge (och Falun) 1999,

Fraktioner

1. Komposterbart

2. Brännbart

3. Deponirest

4. Returpapper

5. Glasförpackningar

6. Pappersförpackningar

7. Metallförpackningar

8. Plastförpackningar

9. Farligt avfall

10. Blöjor
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Metodbeskrivning

Insamling av material för provtagning

Kraven var, som nämnts ovan, att analysen göra så det skulle vara möjligt att se ev. skillnader i
hur boende i en- respektive flerfamiljshus sorterar. Detta kräver en viss begränsning när mate-
rial för provtagning hämtas.

Valet av område avgjordes av Borlänge Energis körschema 10. I regel töms kärl vid enfamiljs-
hus, med sidlastande fordon och vid flerfamiljshus med baklastande fordon. Turerna ligger
alltså normalt så att de omfattade en- eller flerfamiljshus. Under de turer prover togs utelämna-
des i möjligaste mån kärl vid daghem, skolor och annan (utifrån synlig) näringsverksamhet.

Tre prov togs av varje fraktion, dagarna för provtagning lades så att material från en fraktion
inte samlades in från exakt samma område två gånger.

Som tidigare nämnts måste enfamiljshushållen transportera deponiresten till återvinningsstatio-
nen (medan de flesta flerfamiljshushållen kan lämna densamma vid fastighetens källsortering s-
gård). För att få  ut prov som motsvarade deponiresten från enfamiljshushåll valdes sju återvin-
ningsstationer i områden med övervägande enfamiljshus.

Tabell 3 Provtagningsområden Borlänge 1999,

Enfamiljshus Flerfamiljshus

Komposterbart Skräddarbacken,
Mats Knuts

31/3 Tjärna Ängar, centrum,
Studievägen.

22/4

Domnarvet,
Hönsarvet

6/4 Forssa, Bullermyren,
Över Tjärna, Kvarnsveden

28/4

Åselby, Råg åker 8/4 Jakobsgårdarna 6/5

Brännbart Lergärdet, Ö. Tjärna 13/9 Centrum, Bullermyren 27/9

Mats Knuts,
Skräddarbacken

15/9 Hagalund 29/9

Åselby, Rågåker               23/9 Domnarvet 5/10

Deponirest Skräddarbacken, Jakobs
gårdarna, Buskåker..…

10/11

Gylle, Forssa, Kvarnsveden… 19/11Åvs i enfam. områden.
Se Bilaga 1

15/11

Gylle, Bysjön, Kvarnsveden,
Forssa

26/11

                                                
10 Ytterområdena valdes bort då  de representerar en relativt liten del av befolkningen och tar relativt stor tid i anspråk
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Under turerna i områ  den med enfamiljshus tömdes 144-505 kärl det exakta antalet avgjordes
av chauffören, d.v.s. lasset tömdes när ett område var avklarad. Lassens totalvikt varierade
mellan 2.7 och 3.5 ton. Då  deponirest fraktionen samlades in tömdes 11 kärl, vars innehå  ll vä g-
de totalt 320 kg (egen vägning).

Inom områ den med flerfamiljshus, där kärlen var större och fullare, tömdes 32-154 kärl r e-
spektive 11 containrar11, lassen vägde 0.6- 5.6 ton.

Skrymdensitet

Insamlingen av material för plockanalysen gjorde det även möjligt att beräkna skrymdensiteten

Då tömningen sköttes med baklastande fordon (flerfamiljshus) uppskattades fyllnadshöjden

När tömdes i sidlastande fordon (enfamiljshus) fanns inte möjlighet att mäta fyllnadshöjden i
alla kärl. Istället mättes fyllnadshöjden i ett 50-tal kärl vid ett senare tillfälle och från dessa
mätningar beräknades en genomsnittlig fyllnadshöjd och därav fyllnadsgrad. Antalet tömda
kärl av respektive storlek noterades sedan under turerna och från detta beräknades insamlad
volym.

Fordonet vägdes, med och utan last, efter varje tur. Total insamlad volym och densiteten be-
räknades.

                                                
11 Antalet var beroende på fraktionens densitet. Lägsta antalet och lägsta vikten gäller för deponiresten som inte
hämtas hos alla hushåll, det var därför omöjligt att få större lass.
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Provtagning

För provtagning behövs:

§ 1 st (trä)ram 0.5 x 0.5 m 12

§ plastsäckar, 120-240 l, 20 st/ provtagning

§ (industri)våg ( ≤ 150 kg, delning 50 g)

§ (anteckningsmaterial: blyertspenna och formulär)

§ (vattenfast penna som fäster även på våta plastpåsar)

§ hårdgjord yta

Tidsåtgången beror på hur många som deltar i arbetet. Man bör avsätta minst två  personer och två
arbetsdagar per provomgång (en morgon/förmiddag för att hämta in lasset, 1-2 h för provta g-
ning och 1-1½  dag för plockanalysen).

Komposterbart och brännbart samt deponirest från flerfamiljshus

Proverna för plockanalys togs genom rutprovtagning. Lasset tömdes på en hårdgjord (asfalt e-
rad) yta och drogs ut till ett någorlunda jämnt och rektangulärt lager med hjälp av en frontla s-
tare och skyffel (se Figur 1). Rektangeln delades sedan in i 4 x 5 rutor och ett prov togs från
mitten av varje ruta. En provtagningsram på  0.5 x 0.5 m användes för att avgränsa delprovet
(se ). Varje delprov sparades för sig i en plastsäck fram till plockanalysen.

Avsikten vara att analysera minst 5% av lasset vid varje plockanalys. Vid de två första provta g-
ningarna i den brännbara fraktionen underskattades dock vikten på materialet vilket resulterade
i att endast 4 respektive 3% av lasset analyserades.

Deponirest från återvinningsstationer

Eftersom denna fraktion är så varierande och innehåller relativt mycket stora föremål skulle
rutprovtagning vara svå  r att genomföra och slumpen på  verka resultatet i allt för hög utsträc k-
ning. Istället tömdes alla kärl (11 st) på  de å  tervinningsstationer som ligger i anslutning till o m-
rå  den med enfamiljshus ( Bilaga 1) i ett fordon och hela lasset analyserades.

                                                
12 Ramens storleken avgörs av hur många fraktioner som ingår i ett lass. Då  Borlänge använder separat kärl bestå    r    
ett lass av en fraktion och en ram på 0.5 x 0.5 m ger ett lagom stort prov.
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Figur 1 Hushållsavfall utbrett för provtagning. Tjockleken på avfallslagret bör inte vara mer ön 0.5 m, stor-
leken minst 5 x 10 m.

Figur 2 Träram 0.5 x
0.5m utplacerad för
provtagning.
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Plockanalys 

För plockanalys behövs: 

§ Väl ventilerad lokal/möjlighet att arbeta utomhus under tak. 

§ Bord med möjlighet att fästa platssäckar i. 

§ Anteckningmaterial (blyertspennor, formulär och block) 

§ Våg  

§ Kniv 

§ Slickepott 

§ Skyddskläder och vattentäta arbetshandskar 
 

Proverna vägdes i säck före sortering och de sorterade fraktionerna vägdes sedan fem prov-
säckar sorterats. Totalvikten, andelen löst material och antalet påsar i varje säck noterades i 
Formulär 1(Bilaga 4). I beräkningsarket i datorn kan mätnoggrannheten i varje uppsättning av 
fem säckar kontrolleras. 

Sorteringen gjordes så att påsarna skars upp (en i taget), hela innehållet tömdes ut på bordet 
för att kunna avgöra om påsen var (o)sorterad. Antalet helt osorterade på sar per säck notera-
des i Formulär 2. För plockanalysen användes bord där plastsäckar kan fästas längs ena sidan. 

För att kunna svara på de frågor som ställt upp i kraven på modellen sorterades innehållet i 
påsarna i fraktioner enligt Tabell 4.

 

 

 

 

 



 

 15

5 

Tabell 4 Fraktioner för plockanalysmodell, Borlänge (och Falun) 1999, 

 
Fraktioner 

Kommentar/ 
Enligt sorteringsanvisningar: 

1. Komposterbart  

   1a) Kompostförpackningar  

2. Brännbart annat pappersavfall (än förp.), plastfolie, dammsugarpåsar m.m.  

3. Deponirest övrigt glas, läder, skruv, kastruller, glödlampor m.m. 

4. Returpapper tidningar, wellpapp och reklam. 

5. Glasförpackningar  

6. Pappersförpackningar  

7. Metallförpackningar  

8. Plastförpackningar enbart hårda plastförpackning ar 

9. Farligt avfall lämnas på miljöstation  

10. Blöjor brännbart eller komposterbart 

11. Små batterier  lämnas på åvs eller miljöstation  
 
 

Då den komposterbara fraktionen analyserades infördes en extra rubrik ”Kompost -
förpackningar” (1a). Med detta menas de plastpåsar som komposterbart material ska läggas i. 
Påsarna utgör en förorening i behandlingsprocessen men är enligt anvisningarna helt rättsort e-
rade (”förpacka avfallet i plastpåsar eller dylikt”). Påsen lades i fraktion (1a) om den innehöll 
komposterbart och i brännbart (3) om den var osorterad. 

Alla förpackningar tömdes i möjligaste mån (med en slickepott). Begränsade mängder (kla d-
digt) returpapper i kompostpåsarna räknades som rättsorterat/ komposterbart. Oöppnade 
konservburkar, krossat glas (ej förpackningar) räknades till deponirest. 

Under sorteringsarbetet gjordes markeringar i formuläret för vilken typ av förorening som 
fanns i påsen (kryss i kolumn d - n/o för resp. säck) och anteckningar om vad de helt osortera-
de påsarna innehöll.  

Att redovisa mängden (små) Batterier (Fraktion 11) var inte ett krav från Borlänge Energi. I 
denna plockanalys togs de upp som en egen fraktion för att resultaten skulle kunna användas i 
en kartläggning av små batterier i avfallsflödet som görs på Högskolan i Kalmar. Batterierna 
kan annars räknas in under rubriken ”Farligt avfall” men eftersom de samlas in och behandlas 
som en egen fraktion rekommenderas en egen rubrik även under framtida plockanalyser. 
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Resultat

Skrymdensiteter

En sammanställning av de insamlade vikterna, volymerna och skrymdensiteterna för de olika
fraktionerna presenteras i Tabell 5 . De studerade fraktionernas densitet i kärl varierade mellan
50 kg/m3 och 318 kg/m3. Spridningen inom varje fraktion var måttlig, se Tabell 5 .

Tabell 5 Densiter (och komprimeringsgrad) för källsorterat hushållsavfall, Borlänge 1999,

Fraktion Skrym- Komprimerings-
Vikt volym densitet grad densitet
(kg) (m3) (kg/m3) (ggr) (kg/m3)

Komposterbart
Enfamiljshus 3540 12.6 282

2720 8.6 317

3460 9.8 355

Medel: 318±36 - -

Flerfamiljshus 2900 15.5 188

5620 18.6 302

2500 11.2 223

Medel: 238±58 1.1 272
Brännbart
Enfamiljshus 3700 83.1 45

4420 83.1 53

3240 60.6 53

Medel: 50±5 5.6 280

Flerfamiljshus 2980 51.8 58

3100 52.7 59

3200 55.6 58

Medel: 58±1 4.0 229

Deponirest

Enfamiljshus 260/320 3.7 73- 9013 - -

Flerfamiljshus 620 5.9 105

900 8.1 110

1140 10.2 111

Medel: 109±3 - -

- indicerar att insamlad volym var mindre än fordonets volym

                                                
13  Tidigare mätningar från åvs: skrymdensitet-129 kg/m 3,, komprimeringsdensitet- 300 kg/m3.
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Fyllnadsgraden i enfamiljshusens kärl beräknades till 30% för komposterbart och 90% för
brännbart material. Beräkningen är baserad på antagandet att kärlen har samma proportioner
d.v.s. att en viss fyllnadshöjd ger samma fyllnadsgrad även om kärlen är av olika storlek.

I samband med tömningen komprimeras materialet. Samtliga fraktioner tömdes i komprime-
rande fordon som rymmer totalt 13.5 m3. Baserat på  de, från fyllnadshöjden, beräknade vol y-
merna komprimeras vissa fraktioner mer än fyra gånger och den faktiska transportdensiteten
blir därmed betydligt högre än densiteten i kärl. Komprimeringen beräknades på de största
insamlade volymen för respektive fraktion (Tabell 5 ). Det bör tilläggas att insamlingsfordonet
aldrig var helt fyllt och samtliga fraktioner bör gå  att komprimera något y tterligare.
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Resultat från plockanalys 

Totala mängder och sammansättning 

Provtagning och analys gjordes av en fraktion i taget. För att få värden på totala avfallsmän g-
den14 per hushåll och vecka samt viktförhållandena mellan de olika fraktionerna gjordes en 
sammanställning av resultaten från provtagningarna Sammanställningen redovisas tillsammans 
med andelen osorterade påsar i Tabell 6. Beräkning innehåller en viss felaktighet
i och med att prover inte har tagits från samma område samma dag. Totala lassvikter 
ficks, för alla fraktioner utom deponirest från åvs/enfamiljshus, från invägningarna p å Fåge l-
myra. Beräkningen av antalet hushåll i flerfamiljshusen gjordes (i möjligaste mån) under insa m-
lingsturerna vilket tillför ännu en osäkerhetsfaktor (av mindre betydelse). 

 

Tabell 6  Avfallsmängder, beräkningar baserade på hur avfallet sorterats i 
hushållen, Borlänge 1999, 

  Komposter 
bart 

Bränn 
bart 

Deponi 
rest 

Totalt  

Enfamiljshushåll      

 Vikt 6.7 4.2 0.6 11.5 kg/hh&v 

 Osorterade på sar 7 8 54 13 % (antal) 

Flerfamiljshushåll      

 Vikt 2.81)/ 3.22) 3.3 0.5 6.6- 7.0 kg/hh&v 

 Osorterade på sar 21 27 22 23 % (antal) 

1) beräknat från två invägningar  

2)  beräknat från volym från de fastigheter där antalet. hushåll var känt.. Medelvärdet för 1) och 2) används fortsättningsvis.  

Från provtagningsresultaten beräknades också den genoms nittliga vikten för en påse från r e-
spektive fraktion (Tabell 7). Resultaten är relativt lika för hushåll från en - och 
flerfamiljshus. Skillnaderna kan förklaras av att materialet från enfamiljshus hade en något 
högre rättsorteringsgrad, vilket gör kompostpåsarna tyngre och påsarna som innehåller brän n-
bart material lättare. 

Tabell 7 Genomsnittlig påsvikt för respektive fraktion, Borlänge 1999, 

 Komposter 
bart 

Bränn-
bart 

Deponi-
rest 

 

Enfamiljshushåll 1.7 0.77 0.6 kg/påse 

Flerfamiljshushåll 1.6 0.96 0.5 kg/påse 

 
                                                 
14 Exklusive material lämnat till återvinningsstationer.  
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I Tabell 8 presenteras en jämförelse mellan hur avfallet sorterats i hushållen och fördelningen
mellan fraktionerna efter plockanalysen. Resultaten från plockanalysen baseras på  den funktio-
nella rättsorteringen d.v.s. till Brännbart räknas även tidningar, pappers- och plastförpackning-
ar och hälften av blöjorna, Komposterbart omfattar organiskt avfall och andra hälften av blöjor -
na, medan deponirest, glas- och metallförpackningar räknades till Övrigt.

Tabell 8 Avfallets sammansättning (%vikt), jämförelse mellan sortering i hushållen
ysen, Borlänge 1999,

Sortering i hushåll Efter plockanalys
Fraktion % %

Komposterbart 58 59

Brännbart 37 37

E
nf

am
ilj

s-
hu

sh
åll

Deponirest 5 4

Komposterbart 44 42

Brännbart 49 46

F
le

rf
am

ilj
s-

hu
sh

åll

Deponirest 7 12

I Tabell 8 kan man se att både sorteringen i hushållen och fördelningen efter plockanalys är
något olika för en- och flerfamiljshushåll. Det skiljer sig också  hur väl avfallet sorterats i hushå l-
len vilket kan utläsas i Tabell 9. En noggrannare genomgång av varje fraktionerna finns i de
avsnitt som följer.
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Tabell { SEQ Tabell \* ARABIC } Sammanställning av plockanalysresultat, Borlänge 1999, (fetstil visar andelen som enligt anvisningarna hör till respektive fraktion 
kursiv material som räknat som funktionellt rättsorterat), 

  Sammansättning hushållsavfall, viktfördelning mellan fraktioner i Tabell 2 efter plockanalys 

 Sorterad frak-
tion 

Komposter-
bart  

Brännbart Deponirest Blöjor Farligt 
avfall 

Pappersför-
packningar 

Plastför-
packningar 

Metallför-
packningar  

Glasför-
packningar 

Papper 

Komposter 
bart 

91% 3% 2% 3% 0% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 1% 

Brännbart 7% 55% 1% 9% 0% 13% 3% 0.3% 0.2% 12% 

E
nf

am
ilj

sh
us

 

Deponi rest 7% 29% 38% 0% 2% 2% 3% 9% 6% 3% 

Komposter 
bart 

77% 5% 9% 6.9% 0% 0.7% 0.4% 0.3% 0.4% 1% 

Brännbart 10% 47% 2% 9% 0.2% 11% 4% 0.6% 1% 15% 

F
le

rf
am

ilj
sh

us
 

Deponi rest 5% 11% 40% 0.5% 1% 1% 3% 14% 20% 4% 
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Komposterbar fraktion 

Enfamiljshushåll 
I genomsnitt hade varje enfamiljshushåll producerat 13.4 kg organiskt avfall sen senaste tö m-
ningen vilket motsvarar 6.7 kg/ hh&v. 

Påsa rna vägde i snitt 1.7 kg och 7% av dem var helt osorterade eller gravt felsorterade. Det ej 
förpackade materialet utgjorde 14% av totalvikten och bestod till stor del av trädgårdsavfall.  

Återvinningsgraden var hög för komposterbart material, 95%. Men av den totala vikten i på-
sarna var endast 91% rent komposterbart material15. För att få den funktionella renheten i n-
kluderas blöjor16, returpapper och pappersförpackningar, d.v.s. sådant material som kan brytas 
ned inom rimlig tid/inte orsakar skada i behandlingsprocessen. Andelen funktionellt rättsorte-
rat material är 95% av totalvikten. 

Mycket små mängder glas och metallförpackningar återfanns i komposten. Som syns i Figur 3,
utgjordes föroreningarna främst av brännbart material: mjuka plastförpackningar, frigolit m.m.
Grövre trädgårdsavfall, kvistar och grenar, räknades som brännbart, även om de i 
hushållet kan ha uppfattats som komposterbart. 
Deponirest, som utgjorde den näst största förorenings-klassen innefattade lite glaskross (icke 
förpackningar) och metallskrot men bestod till allra största delen, ca 90%, av kattsand. Totalt 
klassades nästan 11 kg, av de 639 kg komposterbart material som analyserades, som 
tillhörande deponirestfraktion. 

 

Flerfamiljshushåll 
I genomsnitt hade varje flerfamiljshushåll producerat ca 3 kg organiskt avfall sen senaste töm-
ningen, som bör ha ägt rum en vecka tidigare. Siffran är dock något osäker då den baseras på 
att antalet hushåll beräknades under tömningsturerna, vilket detta kunde bara göras  någorlu n-
da tillfredsställande under Tur 1.  

Påsarna vägde i genomsnitt 1.6 kg och 21% av dem var helt osorterade/gravt felsorterade. 8% 
av materialet var inte förpackat. 

Återvinningsgraden var även här hög, 88% av det komposterbara materialet återfanns i kom-
postfraktionen. 

Av den totala vikten i proverna var 77% rent komposterbart material. Även om man, som 
ovan, räknar med blöjor, returpapper och pappersförpackningar är andelen funktionellt rätt-
sorterat material bara 86% av vikten (se Figur 4). 

Föroreningarna bestod även i den komposterbara fraktionen från flerfamiljshushåll mest av 
deponirest som i sin tur till största delen utgjordes av kattsand (72 kg kattsand av totalt 86 kg 
klassat som deponirest). Andelen brännbart (mjuka plast förpackningar etc.) är också något 
högre än för enfamiljshushåll. Komposten innehöll mycket små mängder glas - och metallför-
packningar och de som fanns innehöll ofta eller hade innehållit matrester (t.ex. sylt eller ko n-
servburkar). 

Resultaten i Figur 3 och Figur 4 är presenterade som procent  av totalvikten i kärlen för 
komposterbart avfall. 
                                                 
15 Inkl. de plastpåsar materialet var förpackat i, som i enfamiljshusens avfall utgjorde drygt 2% av totalvi kten. 
16 Engångsblöjor hör enligt Lilla Sorteringsguiden till Kompost om de ä r ”kladdiga” till brännbart om de är ”bara 
lite blöta”, så noggrann analys gjordes inte av de upphittade blöjorna utan de sorterades som en egen kategori 
och samtliga räknas som rätt sorterade i såväl komposterbart som brännbart material.  



[] Rätt [] Funktionelit rätt [] Ovidkommande

Dep.rest
1,7%

Komp.
91,4%

Figur 3 Renhet komposterbar fraktion från enfamiljshushåll (6.7 kg/hh&v), Borlänge.

-Plastft\rp.
0,4%

'-- Metallft\rp.

0,3%

Komp.

76.7%

Glasft\rp
0,4%

Figur 4 Renhet komposterbar fraktion från flerfamiljshushåll (3.0 kg/hh&v), Borlänge.
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Brännbar fraktion 

Enfamiljshushåll 
I genomsnitt hade varje enfamiljshushåll producerat 8.4 kg brännbart avfall sedan senaste 
tömningen vilket motsvarar 4.2 kg/ hh&v. 

Påsarna vägde i genomsnitt 0.77 kg och 8% av dem var helt osorterade eller gravt felsorterade. 
Av totalt vikten i provet var 35% inte förpackat. 

Av den totala vikten i proverna var 55% brännbart icke återvinningsbart material. Räknar man 
dessutom med blöjor, returpapper, komposterbart, plast- och pappersförpackningar (d.v.s. 
sådant material som inte orsakar skada i behandlingsprocessen och naturligt kan uppfattas 
som brännbart, d.v.s. funktionellt renheten, är andelen rättsorterat material 98% (se Figur 5). 
Det brännbara återvi nningsmaterialet stod för 28% av totalvikten. 

Återvinningsgraden var hög, av allt utsorterat brännbart material, inklusive förpackningar, 
återfanns 89% i rätt påse/fraktion.  

Föroreningarna bestod mest av deponirest: glödlampor, metallskrot och liknande, men det 
rörde sig inte om några större mängder. Flera av de påsar som bedömdes som felsorterade 
gjorde det p.g.a. att de innehöll material som inte var direkt skadligt men klart hörde hemma i 
en annan fraktion, alltså organiskt material/kompo sterbart. 

 

 

Flerfamiljshushåll 
Vid det tillfälle det var möjligt att beräkna antalet hushåll hade hushållen i genomsnitt prod u-
cerat 3.3 kg brännbart avfall sedan senaste tömningen, som bör ha ägt rum en vecka tidigare. 

Påsarna vägde i genomsnitt 0.96 kg och 27% av dem var helt osorterade/gravt felsorterade. 
Det ej förpackade materialet utgjorde 26% av total vikten i provet. 

Totalt var 47% rent brännbart, icke återvinningsmaterial. Räknar man dessutom med blöjor, 
returpapper, komposterbart, plast- och pappersförpackningar är andelen funktionellt rätt sor-
terat material uppe i 96%, d.v.s. det fanns 4% icke brännbart material i påsarna. Det brännb ara 
återvinningsmaterialet stod för 30% av totalvikten.  

Inkluderat brännbara förpackningar (papper&plast) och tidningar låg återvinningsgrad på 
90%. 

Det brännbara materialet från flerfamiljshushåll innehåller (Figur 6) en större andel glas
och metallförpackningar än materialet från enf amiljshushåll, men den större delen föroreningar
 klassades som deponirest (glödlampor, kattsand, mindre metallskrot). 
En liten mängd FA återfanns: Pyrex (insektsmedel klassas som 
”Måttligt hälsoskadlig” av KemI), väteperoxid, also lsprit, klorhexidinsprit. 

 



[] Rätt EJ Funktionelit rätt D Ovidkommande

Tidningar
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Br.bart
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Figur 5 Renhet brännbar fraktion från enfamiljshushåll (4.2 kg/hh&v), Borlänge
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Figur 6 Renhet brännbar fraktion från flerfamiljshushushåll (3.3 kg/hh&v), Borlänge
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Deponirest 

Enfamiljshushåll 
Som tidigare beskrivits, samlades det material som antogs motsvara deponirester från enf a-
miljshushåll in från återvinningsstationerna. Det går inte att bestämt säga hur stort område och 
hur stor andel av de boende i detta område som nyttjar just de utvalda stationerna. För att få  
ett mått på mängden deponirest per enfamiljshushåll och vecka gjordes en beräkning utgående 
från tömningsfrekvensen på återvinningsstationerna. Från totala antalet kärl tömda kärl per 
vecka och medelvikten för dessa beräknades en trolig veckomängd deponirest, som sedan kan 
fördelades per hushåll. Enligt denna beräkningsmetod skulle enfamiljshushållen producera 
0.4-0.6 kg deponirest avfall per hushåll och vecka. (Den högre siffran baserad på antagandet 
att allt material insamlat från åvs kommer från enfamil jshushåll, det lägre på  att hälften av fle r-
familjshushåll lämnat deponirest till åvs. Den högre siffran borde vara att för edra då även 
återvinningscentralen har ett stort antal bes ökare). 

Av den mängd som lämnats i deponirestkärlen på återvinningsstationer na var 59% material 
som kunde brännas (37%), komposteras (7%) eller på annat sätt återvinnas (glas& metall 
15%), se Figur 7.

20- 30% av materialet var vid analysen inte förpackat. Många påsar hade antagligen gått sö n-
der vid hämtningen och den därmed något underskattade medelvikten låg på 0.6 kg per påse.  

Då dessa påsar redan hade transporterats till återvinningsstationen bedömdes påsarna före 
uppsortering i tre kategorier: Rätt sorterad, felsorterad, osorterad. Felsorterad innebär att nå-
gon utsortering hade gjorts men inte helt enligt anvisningarna, t.ex. glas och metall blandat 
och lämnat som deponirest. Den hårdare bedömningen gav en andelen fel - eller osorterade 
påsar på 54%.  

Resultatet tyder på att många inte förstått eller tagit ti ll sig vad som omfattas av begreppet 
deponirest, utan istället uppfattar fraktionen som blandat/osorterat avfall. Av det material som 
i plockanalysen klassades som deponirest återfanns 64% i rätt fraktion. En stor del av depon i-
resten utgjordes av sådant so m kan återvinnas men inte inom producentansvarets r amar (t.ex. 
metallskrot). 

 

Flerfamiljshushåll 
Då tömningsintervallen varierar för flerfamiljshusens deponirest (1 -4 v) går det inte att som 
för den komposterbara fraktionen direkt beräkna den producerade mängden per vecka. 

Vikten per hushåll och vecka har istället beräknats, via den insamlade volymen (för de fasti g-
heter där antalet hushåll var känt) och skrymdensiteten. På så vis erhölls en mängd deponirest 
om 0.5 kg/ hh&v. Mer än hälften av materialet (52%) var vid analysen inte förpackat. 

Påsarna vägde i snitt 0.96 kg och 22% av dem var felsort erade. 

Vid plockanalysen var 58% sådant som kunde brännas (19%), komposteras (5%) eller på a n-
nat sätt återvinnas (glas& metall 34%). Då 1% var FA innebär detta att e ndast 41% av vikten 
var sådant material som i anvisningarna definieras som deponirest (se Figur 8).
Mer än hälften av det material som klassades som deponirest återfanns i andra fraktioner. 

Det FA som återfanns var mest ej helt tomma sprejflaskor och lysrör (plus ett oljefilter, lite 
fogskum, bilschampo, och plastic padding). 
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Figur 7 Rättsorteringsgrad i deponirest fraktionen från enfamiljshushåll (7 åvs, 0.6 kg/hh&v), Borlänge.

Figur 8 Rättsorteringsgrad i deponirest fraktion från flerfamiljshushåll (0.5 kg/hh&v), Borlänge.
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Diskussion 
Både mängderna och fördelningen mellan fraktionerna stämmer väl överens med beräkningar 
enligt Naturvårdsverkets manual för beräkning av avfallsmängder (Berg, 1993):18 kg totalt och 
7 kg komposterbart avfall per vecka och hushåll för enfamiljshus samt 7 kg totalt och 3 kg 
komposterbart avfall per vecka och hushåll för flerfamiljshus. Skillnaderna kan delvis förklaras 
av att återvinningsmaterialen som idag samlas in separat finns med i  de totala avfallsmängder-
na i beräkningsmanualen. 

Beräknat från mätningar som gjorts i en tidigare studie och Borlänge Energis årsrapport 1998 
(glasförpackningar) lämnas ca 2.56 kg återvinningsmaterial till återvinningsstationer per hu s-
håll och vecka. Den beräknade fördelningen mellan materialslagen finns redovisad i  
Tabell 10. En sammanställning av totala mängderna hushåll savfall och material  lämnat till
återvinning sstation finns i Figur 9. 

 

Tabell 10 Totalt avfallsmängder, material lämnat till återvinningsstationer 
och vid fastigheten Borlänge 1999,(all deponirest räknas som lämnad vid hushåll),  

Lämnat vid fastighet  
(fördelning efter plockanalys) Fraktion 

Till  
återvinningsstation 

Enfamiljs 
hushåll 

Flerfamiljs 
hushåll 

 (kg/ hh&v) (kg/ hh&v) (kg/ hh&v) 

Deponirest  0.38 0.54 

Papper 1.97 0.55 0.56 

Pappersförpackningar 0.03 0.56 0.38 

Plastförpackningar 0.03 0.18 0.15 

Metallförpackningar 0.08 0.07 0.10 

Glasförpackningar 0.45* 0.06 0.15 

* siffror från Borlänge Energis årsrapport 1998.  
 

Andra studier i kommuner med liknande avfallshanteringssystem visar också på jämförbara 
mängder. Borås rapporterar ~14 kg totalt varav 6.7 kg organiskt avfall/ hh&v i villor och ~5 
kg totalt varav 2- 2.5 kg organiskt avfall/ hh&v. (Assarsson och Berg, 1990 från Berg 1993) 
Siffrorna har, liksom manualen, några år på nacken. Förpackningarnas vikt per kg innehåll har 
i regel minskat sen 1993, men total förefaller konsumtionen ha ökat. 

Återvinningsgraden var i dessa studier inte högre än 86% och 50% för komposterbart från 
villor respektive flerfamiljshus. I Borlänge 95% reps. 88% för en- resp. flerfamiljshus. 

Återvinningsgraden för producent ansvars (PA) material framgår av Tabell 10.
Det bör tilläggas att de papper och förpackningar som återfinns i avfalls påsarna alltid är mer 
eller mindre fuktigt, varför de presenterad siffrorna är något missvisande (för höga). Mängden 
glasförpackningar är beräknad ur den totala mängden insamlat glas (från Borlänge Energis 
årsredovi sning), delar av detta kan från andra källor än hushållen.  
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Renheten var å andras sidan 97 -99% för villor och 95-98% för flerfamiljshushåll i Borås - stu-
dien. I materialet från Borlänge är renheten i komposterbar t material från enfamiljshus och 
den brännbart acceptabel (95 resp 98% för komposterbart och brännbart från enfamiljshus 
och 96% för brännbart från flerfamiljshus). Den komposterbara fraktionen från flerfamiljsh u-
sen kan inte antas ge en användbar slutprodukt då den funktionella renheten inte är mer än 
86%. En plockanalys gjord 1996 i Stora Vika på komposterbart material från Borlänge (bla n-
dat villor och flerfamiljshus) gav liknande resultat d.v.s. en renhet på 88.5% (inkl. blöjor, r e-
turpapper och pappersförpackningar) (Berg m.fl., 1998). 

Det bör dock påpekas att stora delar av föroreningarna i den komposterbara fraktionen u tgörs 
av kattsand. Kattsand klassas som deponirest i dagens sorteringsanvisningar, som utgår från 
att organiskt material ska rötas (och efterkomposteras). I de första anvisningarna som gavs 
klassades kattsand som komposterbart. Vid den tiden komposterades det organiska materialet 
bara, det vill säga processen var relativt torr, och kattsanden var inget problem utan kunde 
t.o.m. fungera som strukturmaterial. Förutom att kattsanden i dagens våta behan dlingsprocess 
klumpar ihop sig till aggregat som stör omrörare m.m. finns det rapporter om att vissa typer 
av kattsand innehåller tungmetaller varför det är en god idé att hålla den avskild från k ompost-
fraktionen. Med (den noterade) kattsanden borträknad uppnås en funktionell renhet på 96 och 
92% för en- resp. flerfamiljshus.17 

Den (relativt) höga återvinningsgraden och låga renhet tyder på att Borlängesystemet för käl l-
sortering bara har uppnått del ar av sitt mål: största delen av det organiska materialet har sort e-
rats ur avfalls/restfraktionen och gått till behandling för recirkulation. Förutsatt att mot ivet för 
sortera ut komposterbart material var att det verkligen skulle vara möjlig att återföra till od-
lingsmark har dock informationen haft fel prioriteringar d.v.s. kvantitet har satts före kvalitet. 

Trots att exemplet med kattsanden visar på att det är inte lätt att få ut ny information/ än d-
ringar i sorteringanvisningarna är det ett måste för att få en acceptabel slutprodukt.  

Det krävs antagligen en stor nysatsning på information för att få en slutprodukt med avsät t-
ningsmöjligheter och minimera mängderna till deponi. 

 

 

 

                                                 
17 Extra information om att kattsand inte ska slängas i komposten har efter plockanalysen gått ut till hushållen 
men ännu ingen uppföljning av dess effekt. 14/2 2000 
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Figur { SEQ Figur \* ARABIC } Avfallsmängder per hushåll och vecka i Borlänge kommun (tätort). 

 

 

Figur 9  Avfallsmängder och fördelning mellan fraktioner, Borlänge 1999.  
Brännbart, kompsterbart och deponi rest från en- resp. flerfamilsjhushåll och producentansvars material från en- och flerfamiljshushåll 
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Bilagor 

Bilaga 1 Provtagning deponirest, enfamiljshushåll 

Tabell B 1 Återvinningsstationer inom enfamiljshusområden i Borlänge kommun, 1999,

 Station Ant. kärl Kommentar 

1.  Ekorrstigen 1(2)1) Y. flerbost.område  

2.  Gös Eriks väg 1 Y Utfartsväg från bost.område  

3.  Kalles väg 1 Y. Bostadsområde  

4.  Mjälgavägen 2 Y. enfam.omr. utfart mot Borlänge/ Falun 

5.  Paketgatan, Islingby 2 Y. bost. och industriområde.  

6.  Pligg Eriks väg 2 Y. utfartsväg från bost.område  

7.  Uppfartsvägen/ Medväga 2 Y. flerbost.område.  

 Summa 11 (12)  

1) P.g.a. problem med hämtningsfordonet hämtades/ analyserades bara 11 av planerade 12 kärl. 
 

 

Bilaga 2 Sammanställning från provtagning, Borlänge 1999,

Enfamiljshus Total lassvikt Plockanalys 

  Påsar  Vikt (kg) 

Kompost  9740 323 639 

Brännbart 11360 381 453 

Deponirest 260 92 260 

 21360 796 1352 

Flerfamiljshus Total lassvikt Plockanalys 

  Påsar  Vikt (kg) 

Kompost  11020 445 1008 

Brännbart 9280 529 693 

Deponirest 2660 328 491 

 22960 1302 2192 
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Bilaga 4  Formulär- mallar (diskett) 

 

1. Rapport 

2. Mallar för formulär (Word) 

Plockanalys 

Formulär 1 Plockanalys, komposterbar fraktion. 

Formulär 2 Plockanalys, brännbar och deponirest fraktion. 

 

3. Beräkningar (Excel) 

Formulär 1X Beräknar renhet komposterbar fraktion. 

Formulär 2X Beräknar renhet brännbar fraktion/ rättsorteringsgrad deponirest fraktion. 
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