
Nationella erfarenheter insamling förpackningar



Insamlingssystem en-
och tvåfamiljshus



Insamlingssystem
Form Andel 

2021

Separata kärl 46%

Fyrfackskärl 24%

Optisk sortering, 2 påsar 12%

Optisk sortering, >2 påsar 1%

Tvådelade kärl 3%

Ingen utsortering matavfall 12%

Annat 2%



Statistik

Fastighetsnära insamling statistik bygger till stor del på fyrfack

• Ca 10-15 % mindre restavfall med FNI

• Ca 15 % mer insamlat matavfall

• Ca 10 % högre materialåtervinning

• Ca 20-25 % mindre förpackningar i restavfall



Fyrfack



Fyrfack, ex Ludvika



Tvåfack

• Normalt 240 l kärl

• 120 liter/fack - Kan justeras
96/144 l



Tvåfack - baklastande



Tvåfack - Sidlastande



Enfack



Optisk



Kvartersnära
Gemensamma hämtplatser för hushåll



Robotsortering
Exempel leverantörer;

• Mared

• Robowaste

• Yaskawa

Exempel anläggningar;

• Carl F Malmö

• Brista Stockholm

• Lundstams Östersund

• Svensk plaståtervinning Motala

Exempel sortering;

• Förpackningar

• Trä

• Byggavfall

• Industriavfall

• Restavfall – plast

• Plaster

• Metall



Varianter

Kombinationer mellan olika lösningar, ex

• Höganäs (tre kärl samt plastsäckar)
• Tvåfackskärl mat samt rest (190 eller 370 l, varannan vecka)

• Enfackskärl pappersförpackningar (240 l, månad)

• Tvåfackskärl tidningar samt metall/glas (240 l, månad)

• Plastsäck för plastförpackningar

• Kombinationer enfack, tvåfack och fyrfackskärl samt gemensamma 
hämtställen

• Kärl kombinerat med robotsortering glas/metall



Analysaspekter



Analysaspekter

Lagkrav Måluppfyllelse
Full 

kostnadstäckning
Miljö- och klimat

Kundnöjdhet Fysisk planering Arbetsmiljö
Nuvarande 

system

Flexibilitet
Utveckling/ 
innovation

Marknad/ 
Omvärld

Samverkan



Lagkrav och måluppfyllelse, exempel

Lagkrav

• Förpackningar

•Textil

•Matavfall

Måluppfyllelse

•Plast- och 
pappersförpackningar

•Materialåtervinning



Full kostnadstäckning, exempel

Grundtanken är 
producentansvar 

ska vara 
självfinansierat

Behov ÅVS och 
lättillgängliga 

insamlingsplatser



Miljö- och klimat, exempel

• Ger förutsättningar minska avfall

• Miljöeffektiv insamling och transport (ej köra luft, drivmedel)

• Materialhushållning (kärl inköp, återvinning, bilinköp)

• Källsorteringsgrad

• Kvalitet material

• Klimatpåverkan



Kundnöjdhet, exempel

Attityder och 
beteenden 

konsumtion och 
källsortering

Enkelhet lämna 
förpackning



Fysisk planering, exempel

Bostadsområden Infrastruktur
Planering och 
exploatering



Arbetsmiljö, exempel

Chaufförer Kundtjänst



Nuvarande system

Tillvaratagande av 
nuvarande system

Förändringar 
källsortering i 

hushåll, insamling 
och transport



Flexibilitet 
och 
utveckling, 
exempel

Möjlighet anpassa utifrån 
förändrade

• lagar och krav

• kundbehov

• avfallsflöden/mängder

• bransch- och 
marknadsförutsättningar

• teknikutveckling

• erfarenheter



Marknad/omvärld

Hur ser marknad-
och 

konkurrensen ut

Hur agerar 
branschen – hur 

gör våra grannlän



Samverkan

Vilka 
förutsättningar 
ger samverkan

Vilka 
begränsningar 

finns utan 
samverkan



Reflektioner - exempel

• Såväl fyrfackssystem och tvåfackssystem är idag normalt beroende av ÅVS system –
begränsande är pappers- och plastförpackningar

• Pappers- och plastförpackningar är svårt att klara volymmässigt och det kan fastna i 
behållarna (ex skrymmande)

• Det är främst plastförpackningarna som behöver utvecklas för att nå målen, men det gäller 
även pappersförpackningar

• Glas- och metallförpackningar normalt inga problem med hämtning glest (ex 2-6 ggr/år) 

• Glasförpackningar ger högre krossningsgrad i FNI jämfört med ÅVS – problem kvalitet glas 
(ger högre andel skumglas)



Reflektioner - exempel

• Tidningar minskar alltmer  - påverkar insamlingsbehov – ej krav på FNI

• Fyrfackssystem är patentstyrda

• Påhängsboxar går att använda alla kärlsystem

• Höjda räntor och kostnadsutveckling påverkar konsekvenser investering

• De stora fordonstillverkarna kan köra en- och tvåfack

• Krav sortering textilier 2025 – kan bli producentansvar – betydande del i 
restavfall/brännbart grovavfall - stor klimatpåverkan

• De stora volymbehoven av FNI gäller pappers- och plastförpackningar samt mat- och 
restavfall

• Kommer restavfall vara en fraktion som ska hämtas via FNI i framtiden ?


