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Abstract 

Economy and environment has for a long time been studied separately and seen as 

incompatible. With a growing society and increasing pressure on environmental issues the 

need of a new economy with the environment included is necessary. This study examine if 

European Union´s picture of the waste hierarchy match the reality. Since the purpose with the 

waste hierarchy is to benefit environmental and economy. A survey was made over 

Käppalaförbundets waste from 2013, to see where the waste falls in the waste hierarchy. The 

results shows that the waste falls on those steps that are favorable to the environment and the 

economy, but the environment aspect can be improved if some of the waste switch to a 

different step in the waste hierarchy. Better statistics on some waste areas is also necessary to 

get a result that is more certain. The conclusion in this study is that European Union´s picture 

of the waste hierarchy match the reality to a certain extent but in order to achieve sustainable 

development in the long run, several measures need to be taken. 
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management 
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Sammanfattning 

Ekonomi och miljö har länge studerats separat och setts som oförenliga. Med ett växande 

samhälle och ett ökat tryck på miljöfrågor och naturresurser behövs en ny ekonomi där miljön 

inkluderas. Med hjälp av avfallshierarkin ska denna studie undersöka ifall europeiska 

unionens avfallshierarkibild stämmer överens med verkligheten inom en verksamhet. Då 

avfallshierarkins syfte är att gynna både miljö och ekonomi. I studien har en kartläggning 

gjorts över Käppalaförbundets avfall från 2013, för att se vart i avfallshierarkin avfallet faller. 

Resultatet visar på att avfallet hamnar på trappsteg som är gynnsamma för miljön och 

ekonomin men att miljöaspekten kan förbättras om en del av avfallet blir omplacerad i 

avfallshierarkin. Det behövs även bättre statisktik över enstaka avfallsområden för att få ett 

säkrare resultat och siffror. Slutsatsen i denna uppsats är att europeiska unionens 

avfallshierarkibild stämmer överens med verkligheten till en viss del men för att en hållbar 

avfallshantering ska uppnås på långsikt behöver flera åtgärder vidtas. 

 

Nyckelord: Avfallshierarkin, ekonomi, miljö, hållbar utveckling, avfallshantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Förord 
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såklart tacka min andra handledare på Käppalaförbundet, Kristina Svinhufvud som har avsatt 
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1. Inledning 

Med en ökad befolkning och ett ökat resursuttag är det på tiden att försöka hitta en väg där 

både ekonomi och miljö gynnas. Enligt Ayres (1997) befinner sig ekonomin i en övergång 

från så kallade ”cowboy” ekonomi till en så kallad ”spaceship” ekonomi. I ”cowboy” 

ekonomin är tillväxten till största del byggd på de billiga och lättillgängliga naturresurserna 

där arbetskraften sätter gränserna. Namnet ”cowboy” förknippas med att människan 

exploaterar en plats och sedan går vidare när inget finns kvar (Ayres, 1997). Det har även gått 

att påvisa ett samband mellan den ekonomiska tillväxten och den ökande avfallsmängden 

genom åren. Den ekonomiska utvecklingen har haft en relativt stor effekt på mängden avfall 

som har blivit till. En viktig aspekt inom hållbar utveckling är ett effektivt resursutnyttjande. 

EU hoppas på att kunna frigöra dessa två faktorer inom en snar framtid (Lundmark & 

Samakovlis, 2011). ”Spaceship” ekonomin byggs på att de förnyelsebara resurserna 

(vindkraft, solenergi etc.) utnyttjas mer och att det sker en kraftig minskning av icke-

förnyelsebara resurser för att nå en hållbar ekonomi. På så sätt kan tillväxten fortskrida men 

då på ett mer hållbart sätt (Ayres, 1998). Ayres (1998) tar även upp att en ekonomi med en 

mer sluten cykel behövs, där vi utnyttjar resurserna till fullo genom att återanvända och 

återvinna dem. Idag anses naturresurserna vara den knappa faktorn och att det är den som 

sätter gränserna för tillväxten (Ayres, 1997). Därför behövs en ekonomisk övergång till en 

ekonomi som tar hänsyn till miljön och dess resursbegränsningar. Ett sätt att effektivisera 

naturresurserna är att minska uppkomsten av avfall och att öka bland annat återvinning. 

Avfallshierarkin som även kallas för avfallstrappan, är ett rangordningssystem för hur avfall 

ska behandlas (Naturvårdsverket, 2012b). Dess syfte är att minska miljöpåverkan och få 

resurseffektivisering. Avfallshierarkin måste även förhålla sig inom ekonomins ramar för att 

dess syfte ska uppnås (Naturvårdsverket, 2012a). Hierarkin har tagits fram av EU och används 

som ett stöd för att nå en hållbar avfallshantering (Naturvårdsverket, 2014a). 

Medlemsländerna måste ta fram olika program för att förbättra dagens avfallshantering, i 

Sverige är det Naturvårdsverket som tar fram dessa program (Naturvårdsverket, 2014b). 

Verksamheter äger sitt eget avfall och ansvarar därmed över avfallet och dess hantering. Det 

kan vara material som verksamheten till exempel har köpt in som sedan blir avfall 

(Naturvårdsverket, 2014d). Kretsloppssamhället har en stor betydelse i arbetet mot en hållbar 

utveckling som eftersträvas bland annat på den nationella nivån (Sveriges riksdag, 2013).  

Idén om kretsloppssamhället började redan på 1990-talet att användas i debatter i samband 

med hållbar utveckling (Corell & Söderberg, 2005). Tanken med kretsloppet är att de resurser 

vi människor tar från naturen ska återföras så mycket som möjligt. På så sätt ska den framtida 

generationen kunna få ta del av de resurser vi har utnyttjat. Exempel på resurser som ska 

återföras till naturen är bland annat slam och näringsämnen (Sveriges riksdag, 2013). Tillföljd 

av idén, kretsloppssamhälle togs kretsloppspropositionen (prop. 1992/93:180) fram. Med 

propositionen infördes behov av återvinning och återanvändning av bland annat 

förpackningar, för att nå en hållbar utveckling på långsikt. Käppalaförbundet är ett 

reningsverk som ligger på Lidingö, nordöst om Stockholm (Käppala, f). Reningsverket är en 

del av kretsloppet då de tar emot och renar avloppsvatten från verksamheter och hushåll. De 

utvinner även slam och biogas som återförs till kretsloppet. Käppalaförbundet är även en 

verksamhet som har ett ansvar för allt annat avfall som uppkommer. Att tillämpa 

avfallshierarkin kan ge verksamheten en bättre bild över var avfallet idag hamnar i de olika 
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stegen. Denna uppsats fokuserar på att besvara ifall en verksamhet, i det här fallet 

Käppalaförbundet, kan välja den bästa rangordningen av sitt avfall utan en alltför stor 

kostnad. På så sätt undersöks ifall ekonomi och miljö kan vara förenligt med hjälp av 

avfallshierarkin. 

1.1 Problemformulering 
Miljöfrågor börjar få alltmer uppmärksamhet idag och vi blir allt mer medvetna om de 

miljöproblem som uppstår av den mänskliga aktiviteten. Ekonomi och miljö har länge 

studerats separat och har setts som oförenliga. Problemställningen i denna uppsats är; går det 

att minska miljöpåverkan och fortfarande erhålla en god ekonomi inom en verksamhet genom 

att använda sig av avfallshierarkin? 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en fallstudie om Käppalaförbundet lyckas förena miljö och 

de kostnader som uppstår vid hanteringen av avfallet. Detta kommer göras med hjälp av en 

kartläggning över var verksamhetens avfall faller in i avfallshierarkin. Om kostnadsbilden inte 

stämmer in, hur de kan ändra utfallet av avfall för att kunna få en mer förenlig ekonomi och 

miljö. Den överskådliga bilden kommer även ge dem förutsättningar för att uppnå EU:s 

avfallshanteringskrav. 

1.3 Frågeställning 
- Stämmer kostnadsbilden i en verksamhet överens med europeiska unionens 

rangordning i avfallshierarkin? 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att kvantifiera allt avfall från Käppalaförbundet under år 2013. 

Dock kommer inte avfallet att delas upp i ”farligt avfall” och ”icke-farligt avfall”, utan 

avfallet kommer att behandlas tillsammans utan dessa två uppdelningar. Uppsatsen kommer 

att redogöra om avfallshierarkin, syftet med den samt dess uppbyggnad.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Vad är avfall och avfallshierarkin? 
Avfall har tidigare varit något som vi enkelt och smidigt vill göra oss av med, gärna det 

alternativet som ger det minsta utfallet på miljön. Förr var deponering det dominerande 

alternativet för hantering av avfallet. På senare tid har återvinning, återanvändning och 

energiutvinning ansetts som ett bättre alternativ, då synen på avfall har ändrats. Idag ses de 

mesta av avfallet som en resurs som kan utnyttjas (Lundmark & Samakovlis, 2011). Avfall 

har en ganska bred definition men i miljöbalken definieras avfall som: ”Varje föremål, ämne 

eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser 

eller är skyldig att göra sig av med” (SFS 1998:808).  

Modeller för avfallshantering är inget nytt, de började utvecklades redan på 1970-talet. Det 

var bland annat livscykelanalys och multikriterieanalys som togs fram som avfallsmodeller. 

De var dock ganska ofullständiga som modeller för avfallshantering, då de vanligen sågs ur 

ett kort tidsperspektiv. Modellerna var även gjorda för att i huvudsyfte minska de ekonomiska 

kostnaderna som medfördes genom hanteringen av avfall. Dimensionerna, som de 

sociokulturella och de ekologiska var inte till en början inräknade. Idag eftersträvas alla de tre 

dimensionerna att inkluderas för att kunna nå en hållbar avfallshantering (Morrissey & 

Browne, 2004).  

Avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är som den låter ett rangordningssystem för hur 

avfall ska behandlas (Naturvårdsverket, 2012 b). Dess rangordning är följande, (Se Figur 1 

nedan). 

 

Figur 1. Bilden visar avfallshierarkins uppbyggnad. Bilden är tagen ifrån Miljö och Vatten i 

Örnsköldsvik AB
 1
. 

De två första stegen i trappan, avfallsminimering och återanvändning bygger på att 

uppkomsten av avfallen ska minska eller återanvändas. Materialåtervinning och 

energiutvinning bygger på att avfallet ska återvinnas, antingen till nytt material eller i form av 

energi (Naturvårdsverket, 2012b). Materialåtervinning innebär att delar av nya produkter 

                                                           
1
 Miljö och vatten i Örnsköldsvik AB, 

http://miva.se/download/18.1319473313660f5ebdfcdb/1354916319878/Informationsblad+avfallstrappa.pdf 
2014-02-25 

http://miva.se/download/18.1319473313660f5ebdfcdb/1354916319878/Informationsblad+avfallstrappa.pdf
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tillverkas med återvunnet material. Till exempel kan plastavfall användas till att producera en 

ny vara som består av plast. Plast, stål och papper är några av de avfallstyper som vanligen 

går till materialåtervinning. Energiutvinning betyder att huvudsyftet med förbränningen av 

avfallet är utvinningen av energi. Det kan dock ske förbränning utan det syftet men att energi 

trots allt utvinns, behandlingen kallas då för ”bortskaffning genom förbränning”. Avfallet som 

dominerar i den här kategorin är träavfallet, andra exempel på avfall som även går under den 

här kategorin är lösningsmedel och kemikalier (Lundmark & Samakovlis, 2011). Det sista 

steget är deponi, det är det steg som ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt vid 

hantering av avfall (Naturvårdsverket, 2012b). Inom deponi hamnar de avfall som inte kan tas 

till vara på något annat sätt. Exempel på avfall som hamnar på deponi är förorenad jord 

(Lundmark & Samakovlis, 2011). 

Apitz (2010) har i sin studie skrivit om muddermassor som avfall, där hon bland annat 

föreslår ett poängsystem för att lättare kunna sätta in avfallet i respektive trappsteg. 

Poängsystemet väger samman de kostnader, risker och nyttor avfallet ger. Med ett 

poängsystem skulle dessa olika poäng sättas utefter väldefinierade kriterier för att sedan 

kunna ta beslut om vad som anses vara det lämpligaste för avfallen inom respektive 

avfallsmetod. För att på ett bättre sätt väga samman risker och nyttor för miljö respektive 

ekonomi. Detta förslag skulle även kunna göras på andra avfallsmaterial (Apitz, 2010). 

Avfall kan både ses som en tillgång och ett problem. Som tillgång är det då en produkt kan 

utnyttjas på andra sätt. Med rätt avfallshantering kan avfallet bli en tillgång genom till 

exempel återvinning eller återanvändning av produkten. Avfall blir till ett problem för både 

människan och miljön ifall det inte omhändertas på rätt sätt (Sopor, 2013). När avfall har 

kommit till ska det slutbehandlas. Beroende på avfallets avfallskategori skickas det antingen 

till förbehandling, där det sorteras innan det kommer till slutbehandlingen eller så går det 

direkt till slutbehandlingen. Exempel på slutbehandlingsmetoder kan bland annat vara 

deponering eller materialåtervinning (Lundmark & Samakovlis, 2011). 

Tanken med avfallshierarkin är att den ska erbjuda olika valmöjligheter som är gynnsamma 

för att underlätta utvecklingen till en hållbar avfallshantering. Den har blivit ett stöd för att 

komma närmare en hållbar avfallshantering (Price & Joseph, 2000). Price och Joseph (2000) 

har gjort en kritisk granskning av de begränsningar som finns med att tillämpa 

avfallshierarkin. Tanken och idén om avfallshierarkin kan låta positiv men enligt författarna 

har en mycket liten ansträngning gjorts för att verkligen minska avfallet, dvs. det alternativet 

som är det allra lämpligast för miljön. De skriver vidare att samordnade tillvägagångssätt för 

avfallshanteringen är lösningen till att hållbar avfallshantering ska kunna uppnås. De säger 

samtidigt att det finns en miljövinst i att fortsätta återvinna och återanvända resurserna men 

det måste leda till en total nytta (Price & Joseph, 2000). 

 

 

 



11 
 

2.2 Kretsloppssamhället 
Avfallshantering är ett område som associeras med kretslopp, då återvinning och 

återanvändning eftersträvas i ett hållbart samhälle (Corell & Söderberg, 2005). Ämnen som 

till exempel syre, kol etc. går runt naturligt i naturen som ett kretslopp. När människan börjar 

utnyttja olika resurser från naturen, uppstår olika ämnen som inte ingår i kretsloppet. Dessa 

ämnen hamnar istället på sophögar eller sprids via till exempel vattnet och kan förorena 

miljön. För att förhindra detta eftersträvas ett kretsloppssamhälle. I ett kretsloppssamhälle ska 

resurserna återanvändas så mycket som möjligt, på så sätt effektiviseras resursanvändningen 

och uttaget av nya ämnen behöver inte ske i lika stor utsträckning. De resurser människan tar 

från naturen ska följaktligen kunna återanvändas eller återvinnas. Alternativt omhändertas på 

det sätt som skadar miljön så lite som möjligt (Sveriges riksdag, 2013). Dock eftersträvas inte 

alla ämnen att ingå i kretsloppet, som till exempel tungmetaller som är ett farligt ämne och 

skulle skada både människan och miljön ifall det fanns med i kretsloppet (Corell & 

Söderberg, 2005). 

2.3  Ett annat sätt att försöka förena miljö och ekonomi 
Författarna Farber, Costanza och Wilson (2002) har gjort en undersökning för att se om det 

går att sätta ett värde på miljön ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. De vill alltså se 

om ett värde på miljön kan gynna både miljön och ekonomin för att nå ett hållbart samhälle. 

Det författarna har gjort i undersökningen är att gå igenom hur ekonomi respektive ekologi 

definierar begreppet värde, för att se om det finns något förenligt hos dem två. Syftet med att 

kunna sätta ett värde på miljön är att det ska hjälpa människan att fatta goda beslut när de står 

inför ett val som involverar ekosystemet och miljön. Farber et al. (2002) tror att om ett värde 

går att sätta på miljön, kan det finnas en möjlighet till en ”win-win”- situation mellan 

mänskliga verksamheter och miljö. Om människors välfärd ökar på ett hållbart sätt vill säga. 

Farber et al. (2002) definierar värdering som en process som uttrycker ett värde för en åtgärd. 

I det här fallet är ekosystemet processen och till exempel biodiversiteten är åtgärden. Vilket 

betyder att biodiversiteten får ett värde för att människan ska kunna värdera dess betydelse i 

ekosystemet. Vid värdering finns två viktiga begrepp, egenvärde och instrumentellt värde. 

Egenvärde betyder att vissa människor kan tycka att ekosystemet och dess arter har ett 

egenvärde, där deras rättigheter till ett värdigt liv är nästintill likvärdigt som människans. 

Instrumentellt värde innebär motsatsen, då ekosystemet och dess arter bara är till för att 

tillfredsställa de mänskliga preferenserna (våra önskningar). Författarna går sedan in på hur 

ekonomi respektive ekologi har definierat ”värde” genom åren. Ekonomins och ekologins 

synsätt att definiera och mäta värde på är stundtals väldigt olika. Adam Smith har inom 

ekonomins sätt att definiera begreppet kopplat värde till arbetskraften. Hans exempel om 

värde kopplat till arbetskraft är om djur A tar arbetskraften som skulle ha gett två stycken av 

djur B, blir kontentan att djur A har ett högre värde än djur B. Däremot är det inte önskvärt att 

sätta ett värde på miljön inom ekologin. Då miljö är icke-linjärt och det är svårt att förutsäga 

hur den beter sig, blir det svårt att sätta ett värde på miljö. Det finns vissa undantag inom 

ekologin där ett värde kan mätas, om värde ses ur ett mindre perspektiv. Ett mindre perspektiv 

skulle kunna vara till exempel, hur en art fyller sin funktion i ekosystemet. Då får denna art ett 

värde inom ekologin utefter den funktionen den fyller i ekosystemet. Ekonomi och ekologi är 

dock inte helt oförenliga även om definitionen av begreppet, värde skiljs åt stundtals. Detta då 
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vissa ekosystemtjänster fyller en funktion för människan, till exempel så skyddar regnskogen 

från översvämningar när det kommer våldsamma regnperioder, då har regnskogen både ett 

ekologiskt och ekonomiskt värde. Ur det ekonomiska perspektivet att bevara regnskogen 

slipper människan stora kostnader för vad översvämningen skulle medföra människan och ur 

det ekologiska värdet fyller regnskogen en funktion för arter m.m. (Farber et al., 2002). 

Författarna avslutar med att det är mycket arbete som kvarstår i att sammanföra ekonomin och 

ekologi till ett liknande synsätt på begreppet värde, för att kunna nå ett mer hållbart samhälle. 

De anser även att begreppet värde är under utveckling för att vi ska kunna ta bättre beslut som 

är hållbara på långsikt (Farber et al., 2002). 

2.4 Styrmedel 
Avfallsmängderna fortsätter att öka och för att nå en hållbar avfallshantering som är gynnsam 

för både ekonomin och miljön behövs styrmedel (Naturvårdsverket, 2013b). För att förhindra 

att avfall hamnar på deponi, har det införts bland annat förbud och skatter (Naturvårdsverket, 

2012b). Till exempel är det sedan år 2002 förbjudet att utsorterat brännbart avfall hamnar på 

deponi. Skatten som har införts för deponi har en kostnad på 435 kronor per ton. Skatten har 

ökat sedan den infördes år 2000 (Lundmark & Samakovlis, 2011). Detta gör att avfall som går 

till materialåtervinning och energiutvinning blir mer ekonomiskt lönsamma och de är ett 

bättre alternativ för miljön än vad deponi är. Dock har inte några bra styrmedel införts för att 

attrahera stegen, minimera uppkomst av avfall och återanvändning, som är de optimala stegen 

för miljön (Naturvårdsverket, 2012b). Dagens styrmedel påverkar mer att avfallsmängden på 

de lägre trappstegen (deponi) i avfallshierarkin ska minskas eller ska omhändertas bättre 

(materialåtervinning) (Lundmark & Samakovlis, 2011). Det är svårt att införa ett styrmedel 

som ska minimera uppkomsten av avfall, Naturvårdsverket tror inte på att ett styrmedel är 

svaret utan det behövs olika kombinationer av styrmedel för att nå en hållbar avfallshantering 

(Naturvårdsverket, 2013b). När Naturvårdsverket har tagit fram ett eller flera styrmedel som 

är lämpliga för att förbättra hanteringen av avfall, föreslås dessa till regeringen som sedan 

fattar ett beslut (Naturvårdsverket, 2014 b). 
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2.5 Livscykelanalys och avfallshierarkin 

När avfall ska omhändertas anses återvinning som det lämpligaste valet för både miljön och 

ekonomin. Det man dock kanske inte tänker på är att även denna process har en viss 

miljöpåverkan då avfallet ska samlas in, sorteras och därefter bearbetas (Craighill & Powell, 

1996). I denna studie har författarna undersökt vad processen av återvinning respektive 

deponi har för påverkan på miljö. Med hjälp av metoden, livscykelanalys och en ekonomisk 

värdering som komplettering är tanken att kunna se vilken av återvinning och deponi som är 

att föredra ur ett ekonomiskt och miljöperspektiv. Livscykelanalysen visar den miljöpåverkan 

respektive behandlingsmetod medför och med en ekonomisk värdering kan även de olika 

miljöeffekterna värderas ur en ekonomisksyn. Den ekonomiska värderingen baseras på 

individers uppskattande värde av icke-marknadsvaror (ekosystemtjänster etc.). När dessa två 

metoder kombineras kallas det för en livscykelsutvärdering. Enligt författarna kan denna 

metod hantera olika sorters frågor som berör avfallshanteringen. Studien har gjorts i England 

och avfallet är hushållsavfall såsom plast, glas, papper etc. Craighill och Powell (1996) säger 

att avfallshierarkin som EU använder sig av inte tar hänsyn till de faktiska miljöeffekterna och 

att dess rangordningssystem inte har någon vetenskaplig bedömning i avfallshierarki, därför 

anser de att en livscykelsutvärdering är att föredra. De miljöeffekter som författarna tittar på 

är global uppvärmning, övergödning till ytvattnet och försurning. I studien har de inkluderat 

bland annat transporterna (sträckorna och även om det sker på vägar, på räls etc.) som 

medförs av att omhänderta avfallet som ska till återvinning respektive deponering. Till 

exempel plastflaskor som går till återvinning i England skickas till Nederländerna, de har 

alltså en lång transportsträcka som även kan medföra trafikolyckor som är inräknat i denna 

studie. Deponi kan medföra; deponigas som bildar metan, otrevlig lukt, att närmiljön förlorar 

ett ekologiskt värde etc. Det som Craighill och Powell (1996) kom fram till i sin undersökning 

var att deponi bidrar mer till försurning och den globala uppvärmningen än vad återvinning 

gör i de olika hushållsavfallen (papper, stål och glas etc.) på grund av dess metanutsläpp. 

Dock visar denna studie att plast inte är det miljövänligaste avfallet att återvinna då den bidrar 

mer till försurning. Det kan dock bero på att författarna jämförde varje avfall per ton, plast 

som är lättare än till exempel glas fick ett högre omfång i förhållande till vikten. Det som 

återvinns i övrigt bidrar till energibesparingar och anses kompensera bland annat de 

transportsträckor som medförs. Författarna vill även påpeka på den bristande data och att mer 

forskning behövs för att säkert kunna säga vilken behandlingsmetod (deponi eller återvinning) 

som är att föredra för att erhålla en god miljö och ekonomi. 
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3. Avfallshierarkin i praktiken 

3.1 Vad säger EU och Sverige? 
Regleringar kring avfall regleras av EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) som styr inom 

avfallsområdet, där avfallshierarkin lyfts fram som en prioriteringsordning för bland annat 

politiken (Naturvårdsverket, 2014a). 

Avfallsdirektivet ställer krav på medlemsländerna i EU att de ska ta fram nationella program. 

Inom dessa program ska det finnas med olika mål och hur uppkomsten av avfall ska minskas 

(Naturvårdsverket, 2014b). I Sverige finns både miljöbalken (SFS 1998:808) och 

avfallsförordningen (SFS 2011:927) som vi följer. Naturvårdsverket har huvudansvaret kring 

avfallsområdet och tar bland annat fram vägledning inom området (Naturvårdsverket, 2013a). 

De har tagit fram ett förebyggande program till det nationella programmet som berör fyra 

områden: elektronik, bygg- och rivningsavfall, matsvinn och textilavfall (Naturvårdsverket, 

2014b). Området bygg- och rivningsavfall är det som kommer beröra Käppalaförbundet då 

det sker en pågående utbyggnad av reningsverket. Inom bygg- och rivningsavfall uppkommer 

det bland annat farligt avfall. Syftet med att området ska ingå i den nationella avfallsplanen är 

att minska avfallet som uppstår och att dagens byggmaterial ska bli produkter som är 

återvinningsbara i framtiden. De farliga ämnena i byggmaterialet ska vara lättare att 

kontrollera, för att underlätta avfallshantering när en byggnad rivs eller ska byggas om 

(Naturvårdverket, 2014c).  

3.2 Käppalaförbundet 
Käppalaförbundet består av elva kommuner runt om i Stockholmslän och är kommunalägt 

(Käppala, a). Käppalaförbundet renar inte bara avloppsvatten från ca en halv miljon 

människor, utan de tar även hand om den energi och näring som finns i avloppsvattnet. 

Resurserna som tas till vara är slam och biogas som återförs till samhällets kretslopp 

(Käppala, b). Under reningsprocessen i reningsverket finns en stor mängd näringsämnen i de 

slam som bildas. Det framställs ungefär 27 000 ton slam varje år som bland annat används på 

åkermarker. Käppalaförbundets slam är REVAQ-certifierat och har så pass god kvalitet att det 

används som gödsel inom jordbruket, på så sätt återförs slammet till kretsloppet. Certifikatet 

är till för kommunala reningsverk som utnyttjar slammet som resurs och återför det till 

åkermarker. För att få certifikatet måste reningsverket uppfylla de höga kvalitetskraven som 

slammet måste ha. Det får bland annat inte finnas för höga halter av tungmetaller, detta 

uppfyller Käppalaförbundets slam med goda marginaler. Verksamheter som har ett REVAQ-

certifikat kontrolleras av en oberoende kontrollant varje år (Käppala, d). Biogas är ett annat 

avfall som Käppalaförbundet tar till vara på. Under reningsprocessen uppstår biogas i 

slammet. Ur ett miljöperspektiv är biogas ett väldigt bra energislag. Det är en resurs som ger 

mycket energi och en liten miljöpåverkan. Biogasen är ett annat drivmedelsalternativ än till 

exempel bensin. Biogasen kan även ge värme och el. Från år 2010 började Käppalaförbundet 

framställa fordonsgas utav biogasen som de sedan har ett avtal med Storstockholms 

Lokaltrafik (SL). Fordonsgasen från Käppalaförbundet har med SL:s avtal resulterat till att 

100 SL-bussar drivs med deras förnyelsebara resurs (Käppala, e). I Stockholms län beräknas 

befolkningen i samtliga kommuner att öka stadigt till år 2022 (Stockholms läns landsting, 
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2013). För Käppalaförbundet som tar emot avloppsvatten och utvinner resurser från elva av 

de 26 kommuner som ingår i Stockholms län betyder även det en befolkningsökning, som i 

sin tur kräver en ännu större kapacitet av reningsverket. Reningsverket bygger därför ut sin 

verksamhet för att klara av tillväxtökningen (Käppala, 2014). Under utbyggnaden kommer 

Käppalaförbundets avfall att öka, speciellt byggavfall under denna period. De som ger upphov 

till avfall har en skyldighet att ta hand om det enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 

Förpackningar, elektroniska produkter och returpapper är exempel på avfall som 

producenterna har ett ansvar över att de tas om hand på rätt sätt. Detta innebär att de ska 

samla in och behandla avfallet av de produkter som de till exempel har köpt in 

(Naturvårdsverket, 2014d). För att få en hållbar avfallshantering lämpar sig avfallshierarkin 

väldigt bra att tillämpa för att på ett lättare sätt se var avfallet hamnar i de olika stegen (Price 

& Joseph, 2000). Därför är det passande att tillämpa avfallshierarkin när Käppalaförbundets 

avfall för 2013 ska studeras och ge en bild över vart avfallet har hamnat. Då 

Käppalaförbundet eftersträvar en hållbar verksamhet (Käppala, c), kan det lättare få en bild 

över avfallshanteringen. Denna kartläggning kommer underlätta ifall dagens placering av 

avfall behöver en omstrukturering ur ett ekonomiskt- eller miljöperspektiv. 

5. Metod  

5.1 Kvantitativ metod 
Denna metod används främst när det är siffror som ska analyseras. Metoden handlar många 

gånger om att den ska visa på ifall flera företeelser hänger samman. Den visar, utefter de 

variabler som mäts om det finns ett samband (Eliassson, 2010). Fördelen med kvantitativ 

metod är att den kan förklara olika företeelser, även generaliseringar kan göras med hjälp av 

statistik (Holme & Solvang, 1997). En annan fördel med metoden är att självaste 

utformningen av data kan göras innan undersökningen påbörjas och kan ganska lätt bearbetas 

efteråt (Eliasson, 2010). Dock finns ett stort förtroende hos människor när det gäller siffror 

och dess trovärdighet, det gör att informationen kan utnyttjas. Bara för att en kvantitativ 

metod byggs på siffror behövs även bakgrund som rör kunskaper (Holme & Solvang, 1997). 

Därför kompletteras uppsatsen med en litteraturstudie. 

En kvantitativ metod lämpar sig bra i denna uppsats då statistik kommer att vara grunden till 

resultatet. Den kvantitativa studien använder sig av avfallsstatistik från Käppalaförbundet 

under året 2013 för att undersöka hur väl miljö och ekonomi kan kombineras. 

Avfallsstatistiken samlas in från Käppalaförbundets entreprenörer. Med statistiken ska 

avfallsmängden (kilo), kostnader (kronor) samt behandlingsmetoden (materialåtervinning, 

energiåtervinning etc.) analyseras. 

  



16 
 

5.2 Litteraturstudie och dokumentgranskning 
För att bli insatt i ämnet har en litteraturstudie och en dokumentgranskning gjorts. 

Informationen kommer till största del att tas från Naturvårdsverket och deras rapporter då de 

har huvudansvaret i Sverige kring det som berör avfall. Annan relevant litteratur som bland 

annat rör avfall, avfallshierarkin och hållbar utveckling kommer även att användas till 

uppsatsen. Vid sökning av lämpliga vetenskapliga artiklar har sökord som, ”waste 

management” och ”waste hierarchy” använts samt ord som ”sustainable”, ”environment”, 

”economy”, ”ecological economy” för att sökningarna ska passa uppsatsen bättre och för att 

lättare hitta det som kan vara relevant i denna studie. Därefter har jag sorterat sökningen efter 

artiklar som har citerats flest gånger för att få fram de artiklar som har används mest tidigare. 

5.3 Insamling av statistik 
Insamling av statistiken av avfallet skedde på Käppalaverket som ligger på Lidingö. Med det 

”vanliga” avfallet menas de avfall som uppstår oavsett år för Käppalaförbundet, oberoende av 

den pågående utbyggnaden och med projektavfall menas de avfall som har uppkommit i 

samband med Käppalaförbundets utbyggnad. Insamlingen av det ”vanliga” avfallet gjordes 

genom att ta kontakt med Käppalaförbundets entreprenörer via e-post och telefon. 

Avfallsstatistik från projektavfall samt biogas och slam samlades in från anställda på 

Käppalaförbundet. Därefter sammanställde jag de olika avfallen och lade dem under 

överskrifterna: ”material”, ”kilo”, ”kostnad”, ”behandlingskod” och ”behandlingsmetod” (se 

rådata i Bilaga 1). Med hjälp av Excel har jag bearbetat och tagit fram olika sorter av stapel- 

och cirkeldiagram för att på enklaste sättet presentera resultatet. Resultatet är uppdelat i tre 

delar, det ”vanliga” avfallet, projektavfall samt slam och biogasavfall. Detta på grund av att 

det dels blir tydligare att visa vart det kan finnas brister i dagens avfallshantering för 

Käppalaförbundet och dels för att Käppalaförbundets siffror för biogas och slam i kilo och 

kostnader är så pass stora till skillnader från det ”vanliga” avfallet. Vilket gjorde att det inte 

blev något bra att presentera resultatet med de diagram som togs fram när de ingick i samma. 

De små siffrorna från ”vanliga” avfallet försvann i de stora slam och biogassiffrorna. Biogas 

stod i Nm³ (normalkubikmeter) när jag fick in statistiken. Jag försökte hitta något sätt att 

omvandla detta till kg, då jag helst vill ha allt avfall i samma enhet. Dock hittade jag inget sätt 

att omvandla Nm³. Observera då vid resultatet att biogasen inte har enheten kg utan Nm³. 

Avfallet, gaser i tryckbehållare finns med i Figur 2.1 över det ”vanliga” avfallet men finns 

inte med i de övriga Figurerna. Gaser i tryckbehållare presenteras sedan separat i resultatet, se 

tabell 1. På grund av att dessa 2 stycken tryckbehållare max väger 1 kg tillsammans och 

kostade 300 kronor att omhändertas, är det svårt att illustrera detta med de andra avfallen. 

Detta eftersom kostnaden per kilo skulle bli 300 jämfört med det övriga avfallet som ligger i 

intervallet 0-7,68 kr/kg. Därför har jag valt att inte presentera detta avfall med resten av det 

”vanliga” avfallet förutom Figurerna som endast visar kg (Figurerna 2 och 2.1). 

I slam och biogasresultatet har jag valt att jämföra slammet, när kostnaderna presenteras i 

Figurerna. Biogasen presenteras separat i en tabell (se tabell 2) på grund av att biogasen har 

en annan enhet och har en intäkt istället för en kostnad som resten av avfallet i denna studie 

har. 
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5.4 Uppskattade siffror 
På grund av bristfälliga siffror över projektstatistiken som jag fick in, har jag uppskattat 

möjliga kostnader och behandlingsmetoder som avfallet kan ha fått. I projektstatistiken var 

det endast material och hur många kilo som presenterades, några enstaka material hade även 

behandlingsmetoden. Det jag har gjort när jag har tagit fram de uppskattade siffrorna är att i 

första hand använda mig av Käppalaförbundets ”vanliga” avfallsstatistik, som jag hade fått 

fram tidigare. De flesta avfallsmaterialen som fanns med i projektstatistiken fanns även bland 

det ”vanliga” avfallet. Uppskattningen av gips tog jag dock ifrån avfall Sverige (2013) då det 

materialet inte fanns med i statistiken över Käppalaförbundets ”vanliga” avfall. I bilaga 2 

finns uträkningar och tolkningar av de möjliga kostnader och behandlingsmetoder som 

avfallet troligen kan ha fått. Även kostnader för slammet har osäkra siffror, då de inte kunde 

ta fram exakta siffror utan sagt på ett ungefär har jag följt deras kostnadsförslag. Kostnaderna 

för slammet uppskattas vara 600kr/ton för de slam som hamnar på jordbruksmarker och de 

slam som täcker över deponier kostar ungefär 500kr/ton. Dessa siffror har jag utgått ifrån när 

jag har räknar ut kostnaderna för slammets olika behandlingsmetoder. 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Validiteten är beroende av vad som mäts i studien och om det besvarar frågeställningen. Med 

reliabilitet menas med hur mätningen har genomförts och hur ordentligt informationen har 

bearbetats (Holme & Solvang, 1997). Metoden som tillämpas i studien visar på var avfallet 

har fallit, hur mycket samt kostnader vilket var syftet med denna studie, därmed är validiteten 

hög. Då en sammanställning har gjorts av den statistik som samlades in och allt avfall från 

2013 är med i resultatet skulle även reliabilitet vara relativt hög, om inte projektavfallet skulle 

vara så bristfälligt som det var i denna studie. Då egna tolkningar har gjorts utefter 

Käppalaförbundets ”vanliga” avfall blir inte reliabiliteten så hög i denna studie då 

projektavfallets uppskattade siffror kan tolkas olika av olika personer. 

6. Resultat 

6.1 Käppalaförbundets ”vanliga” avfall 
Figur 2 visar var i avfallshierarkin avfallet faller i enheten kg och det går att utläsa att det 

mesta av avfallet hamnar i mitten av trappan, dvs. trappstegen, materialåtervinning och 

energiutvinning. Dessa steg är bättre ur ett miljöperspektiv än trappsteget deponi. Både 

materialåtervinning och energiutvinning innehåller varsin ”övrigt”-stapel vilket presenteras i 

detalj i Figur 2a och 2b I Figur 2a över materialåtervinningen – övrigt går det att observera att 

ett värde knappt syns. Detta är gaser i tryckbehållare som endast väger 1 kg. I Figur 2b visas 

de övriga avfallen som har gått till energiutvinning, lösningsmedel och laboratoriekemikalier. 
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Figur 2. Figuren illustrerar avfallshierarkin över det ”vanliga” avfallet och var de olika avfallsmaterialen har fallit i respektive trappsteg samt mängden i kg. 

Materialåtervinning och energiutvinning har en varsin ”övrigt”-stapel dessa presenteras i Figur 2a och Figur 2b nedan.
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Figur 2a. Figuren visar vad stapeln ”Materialåtervinning - övrigt” i Figuren ovan (Figur 2) innehåller 

för avfallsmaterial, även mängden som är i kg. Figuren visar endast det ”vanliga” avfallet. 

 

 

Figur 2b. Figuren visar vad stapeln ”Energiutvinning – övrigt” i Figur 2 ovan innehåller för 

avfallsmaterial, samt mängden kg. Figuren visar endast det ”vanliga” avfallet. 
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Ett mer ekonomiskt perspektiv illustreras i Figur 3, Figur 3a och Figur 3b, som visar 

kostnaden per kg för respektive behandlingsmetod. Inom materialåtervinning (Figur 3) sticker 

”elektronik blandat” (7,68 kr/kg) och ”metallförpackningar” (4,63 kr/kg) ut mer än de andra 

avfallen. I den här Figuren finns det även mycket avfall som inte har någon kostnad. Detta 

beror på att entreprenören ser ett värde i avfallet som de hämtar och tar då inte ut någon 

kostnad. För Käppalaförbundet kan detta vara en förlust då de kanske skulle kunna ta en 

intäkt för avfallet. I Figur 3a är det laboratoriekemikalierna som är väldigt dominerande med 

en kostnad på 16,33 kr/kg. Färg, tryckfärg, lim och hartser är avfallet som kostar näst mest 

(4,38 kr/kg) i denna Figur. Deponi i Figur 3b har en lägre kostnad och det finns inte något 

avfall i den Figuren som sticker ut markant. Tabell 1 illustreras avfallet, gaser i 

tryckbehållare. Tabellen visar hur många kilo avfallet hade under år 2013, vad det kostade 

samt behandlingsmetoden. 

 

Figur 3. Figuren visar vad varje avfallsmaterial kostar per kg i kronor när det går till 

materialåtervinning i den mängd som var i det ”vanliga” avfallet under år 2013. De som har 0kr/kg 

betyder att entreprenörerna inte har tagit någon kostnad för att hämta dessa, då de ser en vinst i att 

sälja vidare respektive avfallsmaterial. 
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Figur 3a. Figuren visar vad varje avfallsmaterial kostar per kg när det går till energiutvinning i den 

mängd som det ”vanliga” avfallet har gått till under år 2013. Här finns inga 0kr/kg vilket betyder att 

Käppalaförbundet har betalat för varje avfallsmaterial för att det ska gå till trappsteget 

”energiutvinning” i avfallshierarkin. 

 

Figur 3b. Figuren visar vad varje avfallsmaterial kostar per kg när det går till deponering i den mängd 

som det har gått till under år 2013. Även här har Käppalaförbundet betalat för att de tre olika 

avfallsmaterialen ska gå till det minst önskvärda trappsteget, ”deponi” i avfallshierarkin. Figuren visar 

endast det ”vanliga” avfallet. 

 

Tabell 1. I tabellen nedan visas hur mycket gaser i tryckbehållare kostade och mängden, även 

behandlingsmetoden som detta avfall har fått. Detta avfall hamnade på trappsteget 

”materialåtervinning” som är det tredje trappsteget ovanifrån. 

Material Kg Kostnad Behandlingsmetod 

Gaser i tryckbehållare 1 300 Materialåtervinning 

 



22 
 

Tittar man på Figur 4, som visar de sammanlagda kronorna per kilo för respektive 

behandlingsmetod, kan vi utläsa att materialåtervinning är dyrast per kilo för det ”vanliga” 

avfallet från år 2013, deponi är näst dyrast och energiutvinning är billigast av dessa tre 

behandlingsmetoder per kilo. Tittar man på avfallstrappan (Figur 1 i uppsatsen) är 

materialåtervinning de alternativ som eftersträvas mest ur miljösynen av dessa tre alternativen 

(materialåtervinning, energiutvinning och deponi). Deponi är det minst önskvärda och 

energiutvinning är mellan dessa två. 

 

 

Figur 4. Figuren visar vad respektive behandlingsmetod sammanlagt kostar per kg i den mängd som 

det ”vanliga” avfallet har varit under 2013. Materialåtervinning kostar 1,54 kr/kg, energiutvinning 

kostar 0,58 kr/kg och deponering kostar 1,37 kr/kg. 

 

Figurerna 5 och 5a visar den totala mängden kg respektive totala kostnaden i procent för 

respektive behandlingsmetod. Här kan det utläsas att det mesta av de totala kg av avfallet har 

gått till materialåtervinning (hela 79 %), följt av energiutvinning (13 %) sedan deponi (8 %). 

Figur 5.1 visar den sammanlagda kostnaden för respektive behandlingsmetod. Det mesta av 

kostnaden över det ”vanliga” avfallet från 2013 har gått till materialåtervinning, 87 % av den 

totala kostnaden. Följt av deponi (8 %) och sedan energiutvinning (5 %). Det är inte så 

konstigt att den totala kostnaden har gått mest till materialåtervinning då den har en 

dominerande procentsats i det totala kg. Energiutvinning har en högre procentsats än deponi 

på den sammanlagda vikten men av den totala kostnaden har deponi en högre procentsats än 

energiutvinning. Vilket kan utläsas att energiutvinning är en billig behandlingsmetod i 

förhållande till dess mängd. 
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Figur 5. Figuren visar i procent hur mycket av det sammanlagda avfallet har gått till, till de respektive 

behandlingsmetoderna. Materialåtervinning har ett dominerande övertag i antal kg. 

 

 

Figur 5a Figuren visar vart den totala kostnaden för respektive behandlingsmetod som 

Käppalaförbundets pengar har gått till i avfallshanteringen för det ”vanliga” avfallet. 

 

6.2 Käppalaförbundets projektavfall 
I Figur 6 över avfallshierarkin är projektavfallet ganska likt det ”vanliga” avfallet i vart de 

olika avfallen har hamnat. Även här hamnade det mesta av avfallen på trappstegen, 

materialåtervinning och energiutvinning. 4330 kg avfall gick till trappsteget, deponering. 
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Figur 6. Figuren illustrerar avfallshierarkin och var de olika avfallsmaterialen i projektavfallet har fallit i respektive trappsteg samt mängden i kg. 



 
 

25 
 

Då siffrorna uppskattades och togs tillhjälp av det ”vanliga” avfallets siffror är kr/kg lika för 

de olika materialen som visas i Figur 7, Figur 7a samt Figur 7b. I Figur 7 är det endast avfallet 

”blandat” som syns då resten har uppskattats till att inte ha någon kostnad. Ingen av 

kostnaderna per kilo i respektive Figurer har någon utstickande kostnad. 

 

Figur 7. Figuren visar vad projektavfallet har kostat per kg när det går till materialåtervinning. Även 

här (se Figur 3 i ”vanliga” avfall) finns det avfall som har 0kr/kg, på grund av avfallets värde. 

 

 

Figur 7a. Figuren visar vad det kostar per kg när avfallet går till energiutvinning. Plast anses vara ett 

värde och har därför ingen kostnad för Käppalaförbundet. Avfallet visar endast projektavfallet. 
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Figur 7b. Figuren visar vad det kostar per kg när avfallet hamnar på deponi. Avfallet visar endast 

projektavfallet. 

Det enda som skiljer det ”vanliga” avfallet från projektavfallet är mängden som har 

omhändertagits. Detta gav ett annat resultat i Figur 8 som visar de sammanlagda kr/kg. I Figur 

8 är det energiutvinningen (1,08 kr/kg) som kostar mest per kg, följt av deponi (1,01 kr/kg) 

och därefter kommer materialåtervinningen (0,97 kr/kg) som är den billigaste 

behandlingsmetoden per kg. 

 

Figur 8. Figuren visar vad respektive behandlingsmetod sammanlagt kostar per kg i den mängd som 

avfallet har varit i projekten. Som Figuren illustrerar kostar energiutvinning mest per kg.  

I Figur 9 och 9a visas den totala mängden respektive totala kostnaden i procent för respektive 

behandlingsmetod. I Figur 9 har den största mängden gått till materialåtervinning (54 %) av 

det sammanlagda projektavfallet från 2013, sedan energiutvinning inte alltför långt ifrån med 

42 % och sist deponi med endast 4 % av den totala mängden. I Figur 9a visas hur mycket av 

den totala kostnaden har gått till för respektive behandlingsmetod. Där materialåtervinningen 

har kostat mest (51 %), följt av energiutvinningen (45 %) och sist deponi (4 %). Då det mesta 

av den totala mängden har gått till materialåtervinning är det inte konstigt att även den totala 

kostnaden för behandlingsmetoden är högre än de andra två. Som det går att utläsa på de olika 

procentsatserna för vikten respektive kostnaden, är procentsiffran för kostnaden strax under 

mängdens procentsiffra, vilket är bra för materialåtervinning och energiutvinning. Då det 

kostar lite mindre än mängden som går till respektive behandlingsmetod. Deponi som har 4 % 

i både mängden och kostnaden, kan utläsas som att kostnaden och mängden som läggs på 

deponi är likgiltigt. 
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Figur 9. Figuren visar i procent hur mycket av det sammanlagda avfallet har gått till, till de respektive 

behandlingsmetoderna.  

 

 

Figur 9a Figuren visar vart den totala kostnaden för respektive behandlingsmetod som 

Käppalaförbundets pengar har gått till i avfallshanteringen för projektavfallet. 
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6.3 Käppalförbundets slam och biogasavfall 
Som avfallshierarkin visar i Figur 10 för slam och biogas, är placeringen av detta avfall längre 

upp i trappan än Käppalaförbundets ”vanliga” avfall och projektavfallet, vilket är bra ur ett 

miljöperspektiv. Här hamnade slam som går till jordbruket och biogasen på trappsteget, 

återanvändning och slam som täcker deponier hamnade på trappsteget, materialåtervinning. 
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Figur 10. Figuren illustrerar avfallshierarkin över slam och biogas. Den visar var de olika avfallsmaterialen har fallit i respektive trappsteg samt mängden i kg. 

På trappsteget ”återanvändning” finns slam som går till jordbruk (10 254 000kg) och biogas som går till fordonsgas (3 900 000Nm³). På Materialåtervinning 

finns slam som täcker deponier (16 697 000kg).
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Som det även går att utläsa från Figur 11, så kostar inte slammet mer per kg än de andra 

avfallsresultaten som har presenterats tidigare (det ”vanliga” avfallet och projektavfallet). 

Slammet som återanvänds till jordbruket kostar 0,6 kr/kg och slammet som går till 

materialåtervinning och täcker deponier kostar 0,5 kr/kg. I tabell 2 illustreras hur mycket 

(3900000Nm³), hur stor intäkten (28,6 Mkr) var samt vilken behandlingsmetod biogasen har 

haft under 2013. Nm³ står för normalkubikmeter. 

 

 

Figur 11. Figuren visar vad slammet kostar per kg. Slam som går till jordbruk kostar 0,6kr/kg och 

slam som täcker över deponier kostar 0,5kr/kg. 

 

Tabell 2. I tabellen nedan visas hur mycket biogas (Nm³) som har framställts under 2013 samt dess 

behandlingsmetod. Biogasen har sålts som fordonsgas till SL genom avtal. 

Material Nm³ Intäkt (Mkr) Behandlingsmetod 

Biogas 3900000 28,6 Återanvändning 

 

I Figur 12 illustreras den totala kg i procent för hur mycket som gick till respektive 

behandlingsmetod. Där det mesta av det totala slammet går till materialåtervinning (62 %) i 

kg och 38 % går till återanvändning. Figur 12a illustrerar var den totala kostnaden för 

slammet går till för de respektive behandlingsmetoderna. Även här har materialåtervinning en 

högre procentsats än återanvändning, 58 % respektive 42 %. Återanvändning har en högre 

procentsats i den totala kostnaden (42 %) än i totala kg (38 %) vilket kan tolkas som att det 

kostar lite mer än den mängd som går till återanvändning, dock är det inte en alltför stor 

skillnad i procentsatserna. 
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Figur 12. Figuren visar i procent hur mycket av det sammanlagda slammet har gått till, till de 

respektive behandlingsmetoderna. Som Figuren visar går det mest till materialåtervinning som täcker 

över deponihögar. 

 

Figur 12a. Figuren visar vart den totala kostnaden för respektive behandlingsmetod som 

Käppalaförbundets pengar har gått till i avfallshanteringen för slammet. 
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7. Sammanfattning av resultatet 
 

7.1 ”Vanliga” avfallet 
Figurerna i det ”vanliga” avfallet visar att mycket avfall hamnar på trappsteget 

materialåtervinning, följt av trappsteget materialutvinning och även på deponi. I figurerna 

som illustrerar kostnaden per kg finns det några utstickande kostnader. Elektronik blandat och 

metallförpackningar och tryckbehållare är de avfall inom materialåtervinningen som sticker ut 

mer än de andra, med 7,68 kr/kg respektive 4,63 kr/kg. I energiutvinningen är det avfallet 

laboratoriekemikalier som dominerar i kostnader per kg (16,33 kr/kg), följt av avfallet, färg, 

tryckfärg, lim och hartser som har en kostnad på 4,38 kr/kg. I deponi finns det inga 

utstickande siffror i kr/kg figurerna. Figuren som illustrerar den sammanlagda kostnaden och 

kilo visar på att materialåtervinning är den behandlingsmetod som kostar mest, följt av deponi 

och billigaste behandlingsmetoden av dessa tre är energiutvinning. 

7.2 Projektavfallet 
Även i Projektavfallet hamnar avfallet på trappstegen materialåtervinning, energiutvinning 

samt deponi. I figurerna som illustrerar kostnaden per kg finns det inga utstickande siffror i 

någon av de tre behandlingsmetoderna. Den figur som illustrerar de sammanlagda kostnader 

och kilo visar på att materialåtervinning är den metod som är billigast av dessa tre, följt av 

deponi och dyrast är energiutvinning. 

7.3 Slam och biogas 
I detta resultat är avfallen högre upp i avfallshierarkin än de tidigare resultaten (det ”vanliga” 

avfallet och projektavfallet). Då slam till jordbruk och biogasen är på trappsteget, 

återanvändning och slammet som går till att täcka deponihögar är på trappsteget, 

materialåtervinning. Kostnaden per kilo mellan slammets olika behandlingsmetoder visar på 

att skillnaden inte är så stor mellan dem. Då biogasen är i en annan enhet presenteras denna 

enskilt i en tabell (tabell 2) som visar mängden, intäkten som den ger samt 

behandlingsmetoden. 
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8. Analys och diskussion 
Syftet med uppsatsen är att se om Käppalaförbundet lyckas förena miljö och de kostnader 

som uppkommer vid hanteringen av avfall, genom en kartläggning över var deras avfall för år 

2013 har fallit i avfallshierarkins olika trappsteg. Med hjälp av kartläggningen blir det även 

lättare att se om något avfall kan flyttas i avfallshierarkin för att gynna miljön eller ekonomin 

i högre grad. 

Utifrån Figur 4, som visar att materialåtervinning är en dyrare behandlingsmetod per kg än 

energiutvinning och deponi, tyder detta på att EU:s rangordning i avfallshierarkin inte 

stämmer överens med kostnadsbilden. Då det dyraste alternativet borde vara de alternativ som 

är minst gynnsammast för miljön. Vilket det inte är i det här fallet då deponi är näst billigast 

av de tre, trots deponiskatten som finns. Det är däremot inte alltför stora skillnader mellan 

dessa tre då materialåtervinning kostar 1,54kr/kg, deponi 1,37kr/kg och energiutvinning 

0,58kr/kg. Dessa skillnader förväntades dock vara större då det finns deponiskatt och de andra 

två behandlingsmetoderna strävar efter en ekonomisk vinning. Med styrmedlen kommer 

skillnaderna mellan de olika behandlingsmetoderna bli större och tydligare för vilken 

behandlingsmetod som verkligen är att föredra. Just nu är de inga större skillnader vilket inte 

är bra ur ett miljöperspektiv då fel behandlingsmetod kan väljas framför den metod som 

föredras ur en miljösyn. Eftersom styrmedel har införts på deponi och Naturvårdsverket 

försöker styra mot mer önskvärda behandlingar som är gynnsammare för miljön kanske detta 

är resultatet när både miljö och ekonomi ska beaktas.  

Många av avfallsmaterialen i Figur 3 i det ”vanliga” avfallet har inte någon kostnad, då 

entreprenörerna ser ett värde i avfallet och inte tar betalt för att omhänderta det. Detta gör att 

Käppalaförbundet kan förlorar en möjlig intäkt på de avfall som inte har en kostnad. Jag 

rekommenderar Käppalaförbundet att ta en närmare titt på de avfall som inte har någon 

kostnad, ifall det är lönsamt att ta en intäkt på dem från entreprenörerna. Om det skulle ge en 

betydande intäkt, skulle de möjligen kunna lägga om sitt avfall som gynnar miljön mer. Då 

Käppalaförbundet kan använda denna intäkt till att lägga ner mer pengar på de trappstegen 

som gynnar miljön mer. Jag rekommenderar även Käppalaförbundet att se över avfallet som 

har utstickande siffror i kr/kg för respektive behandlingsmetod (se Figur 3 och Figur 3a). Som 

till exempel ”elektronik blandat” (7,68kr/kg) i materialåtervinningen samt 

”laboratoriekemikalier” (16,33kr/kg) i energiutvinningen. För att gynna miljön ännu mer 

föreslår jag Käppalaförbundet att sträva efter trappstegen högre upp på avfallshierarkin som 

till exempel ”minimera” och ”återanvända” och därmed även spara in på ekonomin på de dyra 

avfallen. 

Projektavfallets bristande siffror och statistik är en annan sak som Käppalaförbundet 

rekommenderas att se över, då ett av Naturvårdsverkets nationella program handlar om just 

bygg- och rivningsavfall. Att de till exempel redan innan ett projekt börjar, har sina krav på 

hur avfallshanteringen ska vara. Vilket kommer göra att Käppalaförbundet får en bättre koll 

på avfallet och hur det ska hanteras. Även om projektresultatet liknade det ”vanliga” avfallets 

resultat, råder jag inte att de tittar på det då det inte finns några säkerheter i de resultat som jag 

har fått fram från projektsiffrorna. Detta är även något som jag måste påpeka i min uppsats att 

projektdelen är gjord på bristfällig data.  
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Som avfallshierarkin visar i Figur 10 i slam och biogasresultatet, är placeringen av detta avfall 

längre upp i trappan än Käppalaförbundets ”vanliga” avfall samt projektavfallet, vilket är bra 

ur ett miljöperspektiv. Slammet kostar inte heller mer per kg (se Figur 11 i slam och biogas 

resultatet) än andra avfallsslag som finns i till exempel det ”vanliga” avfallet. Detta kan tyda 

på att efterfrågan på slammet är högt och därmed relativt billig per kg. Synen på avfall har 

förändrats och det anses mer som en resurs idag som ska utnyttjas till fullo (Lundmark & 

Samakovlis, 2011). Samt strävan efter ett kretsloppssamhälle där resursutnyttjandet 

effektiviseras och återföras till naturen igen kan ha gynnat slammets efterfråga. Vilken kan ha 

resulterat till att dessa två är längre upp i trappan. Tyvärr går det mer slam till 

materialåtervinning än vad det går till återanvändning, då det kostar mer att välja ett 

gynnsammare alternativ för miljön. Dock kostar det inte mycket mer mellan de två 

alternativen. Här kan ett poängsystem, som Apitz (2010) föreslår i sin undersökning vara bra. 

Käppalaförbundet rekommenderas att se över om mer slam kan placeras i trappsteget, 

återanvändning än vad det gör idag, då de har slam som är REVAQ-certifierat. Då nyttan kan 

vara större än vad skillnaden i kostnaden är mellan materialåtervinning och återanvändning. 

Ett poängsystem i de här situationerna är inte bara bra för Käppalaförbundet utan alla 

verksamheter som behöver överväga ett antal olika kriterier och försöker väga samman 

ekonomi och miljö. Detta för att sedan kunna ta det beslut som anses vara lämpligast för 

verksamheten ur ett ekonomiskt och miljöperspektiv. Då slam och biogasresultatet ser bra ut 

ur ett miljöperspektiv och inte kostar mer än de andra avfallsmaterialen kan det anses som att 

EU:s avfallshierarkibild stämmer överens med verkligheten i de resultat som framkommer i 

denna studie. Då Käppalaförbundet har ett avtal med SL antas att avtalet ger dem en god 

ekonomi samt miljö och att de redan har det optimala alternativet för biogasen ur ett 

ekonomiskt- och miljöperspektiv. 

Naturvårdsverket försöker ta fram styrmedel som ska gynna trappsteget, minimera (2012b). 

Här kan det diskuteras hur en verksamhet ska kunna visa att avfall hamnar på trappsteget 

minimera. Eftersom avfallet inte uppkommer då det hamnar på det trappsteget kan det bli 

svårt att redovisa detta. Ett förslag är att verksamheter kartlägger sitt avfall varje år för att på 

så sätt alltid ha kolla på avfallets utfall och aktivt flytta om de avfall som behövs ur ett 

ekonomiskt- eller miljöperspektiv. Om en verksamhet årligen kartlägger sitt avfall kommer 

dem få en flera års överblick av avfallet och de kommer även att kunna se trender vilket denna 

studie inte kan visa, då avfallet bara har kartlagts under ett år. När något avfall minskas 

mellan åren kan det tolkas som att minskningen av avfallet har hamnat på trappsteget, 

minimera. Detta kan kräva mer från verksamheter, men för att nå en hållbar avfallshantering 

krävs ett aktivt jobb och uppföljningar av avfallets placeringar i avfallshierarkin. Dock kan 

verksamheter bara lägga om sitt avfall till en viss gräns för att ekonomi och miljö ska vara 

förenligt. I slutändan är det vilka styrmedel som införs och vad regeringen beslutar som avgör 

hur hållbar avfallshanteringen verkligen är. Då det är detta som gör att det blir ekonomiskt 

lönsamt för verksamheter att välja de alternativ som är gynnsamma för miljön. 
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Även om EU:s rangordning i avfallshierarkin inte ser ut att vara helt förenligt med 

kostnadsbilden utifrån det resultat som har tagits fram i uppsatsen, kan det även tyckas som 

att avfallshanteringen är under en övergång där både miljö och ekonomi tas till hänsyn. Med 

hjälp av styrmedel som Naturvårdsverket (2014b) jobbar med att ta fram så den styrs mot en 

hållbar avfallshantering och för att göra ekonomi och miljö förenligt där det kan finnas en 

win-win situation som Farber et al. (2002) skriver om i deras studie. En win-win situation kan 

uppstå mellan miljö och den mänsklig verksamhet, om den mänskliga aktiviteten sker på ett 

hållbart sätt (Farber et al., 2002). En hållbar utveckling kan uppnås när ett resursutnyttjande 

sker på ett effektivt sätt och ansvarsfulla beslut tas i hänsyn till miljön (Roberts, 2004). 

Avfallshierarkin eftersträvar att ett resursutnyttjande sker på just ett effektivt sätt 

(Naturvårdsverket, 2012a). Avfallshierarkin är en bra tillämpning för att nå en förenlighet 

mellan miljö och ekonomi då de båda tas till hänsyn i hierarkin. Styrmedel och andra åtgärder 

är under utveckling för att avfallshierarkin ska kunna gynna både miljö och ekonomi mer. Det 

är en bit kvar till att avfallshanteringen är långsiktigt hållbar, som både ger bra utfall för 

miljön och ekonomin. Men precis som att ekonomin befinner sig i en övergång (Ayres, 1997) 

är även en hållbar avfallshantering under utveckling. 

8.1 Vidare studier 
En vidare studie skulle kunna vara att titta på en och samma verksamhets avfall under flera år 

för att få en bättre överblick över verksamhetens avfallshantering och för att kunna få fram 

trender i avfallshanteringen. Då vissa år kan vara bättre än andra rent ekonomiskt som kan 

påverka avfallets utfall, tas det till hänsyn om en verksamhet studeras under en längre tid. En 

annan intressant vidare studie skulle vara att titta på hur avfallet faller i avfallshierarkin i flera 

olika verksamheter. För att se om verksamheter i till exempel Sverige ligger på en liknande 

nivå eller om det är markanta skillnader mellan olika verksamheter och dess avfallshantering. 

Detta skulle även ge en bättre generell bild över avfallshierarkin och dess funktion. Ifall den 

är lämplig att tillämpa på olika sorters verksamheter eller om den bara passar in på specifika 

verksamheter. 
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9. Slutsats 

Stämmer kostnadsbilden i en verksamhet överens med europeiska 

unionens rangordning i avfallshierarkin? 
Resultatet visar på att kostnadsbilden inte riktigt stämmer överens med EU:s rangordning i 

avfallshierarkin. Dock skiljer sig inte kostnaderna för de olika behandlingsmetoderna 

markant. Detta kan anses som att det är på väg och finns en potential att EU:s 

avfallshierarkibild kan stämmer överens med den verkliga kostnadsbilden. Dock behöver mer 

styrmedel införas som gynnar miljön mer och som leder till någon slags ekonomisk vinning 

för att dels göra det lönsamt men även för att nå en hållbar avfallshantering ur ett långsiktigt 

perspektiv som avfallshierarkin faktiskt strävar efter. 

Käppalaförbundet har en bra avfallshantering där ekonomi och miljö gynnas men med några 

brister som kan bli bättre. Dels projektavfallet som rekommenderas att få en bättre koll på 

statistiken och hanteringen men även de avfallsmaterialen som stack ut mer än andra i 

Figurerna som visade kr/kg. Med denna kartläggning tror jag att de kommer att förbättra 

dagens situation för att få en bättre och en hållbar avfallshantering. 

Avfallshanteringen är på väg att göra det både gynnsamt för miljö och ekonomi och på så sätt 

förena dem två. Frågan är om dessa två någonsin kommer bli helt förenliga, för att besvara 

den frågan behövs mera studier inom området ekonomi och miljö. 
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Bilaga 1 

Rådata 

Käppala, Avfallshantering 2013 
   "Vanliga" avfall 2013 

    

     Material Kg Kostnad Behandlingskod Behandlingsmetod 

Deponi, utsorterat 3540 3 575,4 D1 Deponi 

Järn-& metallskrot 11800 0 R4 Materialåtervinning 

Elektronik blandat 4400 33800 R5 Materialåtervinning 

Annat lim, annan fogmassa 504 927 R1 Energiåtervinning 

Motor-,transmiss,-& smörjoljor 2902 0 R9 Materialåtervinning 

Metallförpackn. & tryckbeh. 16 74 R4 Materialåtervinning 

Gaser i tryckbehållare 2st/ca1kg 300 R4 Materialåtervinning 

Laboratoriekemikalier 30 490 R1 Energiåtervinning 

Blybatterier 16 0 R4 Materialåtervinning 

Lösningsmedel 14 21 R1 Energiåtervinning 

Grovsopor 1 079,4 1 435,2 

 

Materialåtervinning 

Grovsopor 93,6 124,8 

 

Deponi 

Färg, tryckfärg, lim & hartser 486 2129 R1 Energiåtervinning 

Hårda plastförp. 190 0 R5 Materialåtervinning 

Kabel 580 0 R4 Materialåtervinning 

Metallförpackning 95 0 R4 Materialåtervinning 

Pappersförpackning 30 0 R5 Materialåtervinning 

Returpapper 1275 0 R5 Materialåtervinning 

Rostfritt stycke 2860 0 R4 Materialåtervinning 

Sorterbart avfall 33 432,8 60 524,96 R11 Materialåtervinning 

Sorterbart avfall 2 907,2 5 263,04 D1 Deponi 

Trä 8960 2240 R1 Energiåtervinning 

Wellpapp balad 845 0 R5 Materialåtervinning 

     Projektavfallet 2013 
    

     Material Kg Kostnad Behandling Behandlingsmetod 

VA Teknik 

    

Stål  2800 

ingick i 

entrep. 

 

Materialåtervinning 

polyester (skrapblad, glasfiberarnerad) 1088 

ingick i 

entrep. 

 

Energiåtervinning 

Pom (Plastkedja) 1220 

ingick i 

entrep. 

 

Energiåtervinning 

Polyeten 736 

ingick i 

entrep. 

 

Energiåtervinning 

Polyurethan 38,4 

ingick i 

entrep. 

 

Energiåtervinning 
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Projekt STIL 

Brännbart 34360 

   Deponi  960 

  
Deponi 

Gips 7080 

   

     Projekt Reco 

    Blandat 41440 

   Trä 6600 

  
Energiutvinning 

Vägavfall 5670 

  
Materialåtervinning 

Brännbart 1020 

  
Energiutvinning 

Deponi 3370 

  
Deponi 

Metall 110 

  
Materialåtervinning 

     Slam & biogas 2013 
    

     Material Kg Kostnad Behandlingskod Behandlingsmetod 

Slam (jordbruk) 10254000 6152400 

 

Återanvändning 

Slam 16697000 8348500 

 

Materialåtervinning 

     Slam kostnader 

    jordbruk 600kr/ton 

    deponi 500kr/ton 

    

     Material Nm³ Intäkt (Mkr) Behandlingskod Behandlingsmetod 

Biogas/Fordonsgas 3900000 28,6 

 

Återanvändning 
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Bilaga 2.  

Uppskattade siffror till projektstatistiken 
Vid respektive fotnot är mina uppskattade kostnader och på vissa även uppskattade 

behandlingsmetoder. 

Material Kg Kostnad Behandling 

Stål 2800 0
2
 Materialåtervinning  

Plast 3 082,4 0
3
 Energiutvinning 

Brännbart 35380 47 055,4
4
 Energiutvinning  

Deponi 4330 4 373,3
5
 Deponi 

Gips 7080 0
6
 Materialåtervinning (avfallsverige, 2013) 

Blandat 41440 55115,2
7
 Energiutvinning 

Trä 6600 1650
8
 Energiutvinning 

Vägavfall 5670 0
9
 Materialåtervinning 

Metall 110 0
10

 Materialåtervinning 

 

 

För att se Käppalaförbundets ”vanliga” avfalls kostnader i kr/kg se Figur 3-3b. 

                                                           
2
 Då stål har 0 kronor i den ”vanliga” avfallsstatistik, har jag antagit att även detta inte har någon kostnad. 

3
 Då hårda plastförpackningar i den ”vanliga” avfallsstatistik har varit 0 kronor, har jag antagit att även är det 

ingen kostnad. 
4
 Jag har antagit att brännbart och grovsopor är ungefär lika, då grovsopor har en kostnad på 1,33kr/kg blir det 

en kostnad på: 35380*1,33 = 47 055,4 kronor. Då jag har tagit en kostnad som grovsopor och den hade 
energiutvinningsbehandling antar jag att brännbart också har det.  
5
 Då deponi har en kostnad på 1,01kr/kg blir det en kostnad på: 4330*1,01 = 4 373,3 kronor. Då materialet 

heter deponi antar jag att det även har gått som deponi i dess behandlingsmetod. 
6
 Jag hittade ingen kostnad för gips men eftersom den troligen har gått som materialåtervinning enligt avfall 

Sverige (2013) har jag tagit det som att den har 0 kr/kg då avfall som vanligen har gått till materialåtervinning i 

den ”vanliga” avfallsstatistik inte har haft någon kostnad. 

7
 Jag har antagit att avfallet blandat och grovsopor är ungefär lika, då grovsopors kostnad är 1,33kr/kg blir det 

en kostnad på 41440*1,33 = 55 115,2 kronor. Då jag har tagit en kostnad som grovsopor och den hade en 
energiutvinningsbehandling antar jag att blandat också har det.  
8
 Då trä i ”vanliga” avfallsstatistik har en kostnad på 0,25kr/kg blir denna kostnad 6600*0,25 = 1650 kronor. 

9
 Då jag inte tycker att jag har något avfall som liknar vägavfall och det har gått till materialåtervinning antar jag 

att den inte har någon kostnad då det mesta av det ”vanliga” avfall som går till materialåtervinning inte har det. 
10

 Metall har jag tolkat som att det är järn & metallskrot som finns med i det ”vanliga” avfallsstatistik, då järn & 
metallskrot inte har någon kostnad antar jag att metall i projektet inte heller har det. 


