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• Uppdraget

• Organisation och personal 

• Verksamheten – omfattning, kunder, avtal, anläggningar m.m. 

• Ekonomi/budget

• Nyckeltal

• Utmaningar och framgångsfaktorer framöver

• Införande separat insamling matavfall

Presentation avfallshanteringsprocessen



Avfallshanteringsprocessen 
– vårt uppdrag

Fullgöra den kommunala 
renhållningsskyldigheten (15 kap Miljöbalken)

– Tillgodose behovet av insamling av hushållsavfall

– Transportera insamlat hushållsavfall till anläggning 
för behandlig (återvinning eller bortskaffande)

– Avfallsplanering och information



Avfallsuppdraget (MB 15 kap)
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Planerings- och utvecklingsavdelningen är beställare för 
avfallstjänster som utförs av privata utförare. 

Vatten- och avfallsenheten: 

Enhetschef - ca 8 tjänster avfall

- avfallshandläggare

- systemhandläggare

- verksamhetsutvecklare

- verksamhetscontroller

- miljöingenjör

Kundtjänst teknikförvaltningen

Gata/park- avdelningen ansvarar för drift som utförs i egen regi.

ÅVC/slam- enheten: 

Enhetschef - ca 17 tjänster avfall

Organisation 



Vatten- och avfallsenheten 

- handlar upp avfallstjänster och arbetar med drift och uppföljning 
av avtal. 

- ansvarar för verksamhetsutveckling, avfallsplanering och 
efterbehandling av gamla deponier.

- tar fram och bereder förslag till avfallsföreskrifter och taxa.

- handlägger kundärenden och abonnemangsfrågor samt prövar 
undantag från avfallsföreskrifterna (myndighetsutövning).

- sköter kundfakturering, ansvarar för verksamhetssystem och 
kundregister (VA- och avfallstjänster). 

- arbetar med avfallsinformation och kommunikation.

Avfallshanteringsprocessen 



Avfallshanteringsprocessen  
- våra kunder

• 28 000 hushåll, 57 300 gotlänningar

• 8 000 fritidshus

• 900 000 besökare per år

• verksamheter/arbetsplatser

Hushåll, fastighetsägare, verksamheter m.fl.

– Lämnar hushållsavfall till regionen eller regionens utförare

– Betalar för tjänster enligt avfallstaxan



Hushållsavfall 

Hushållsavfall: 

”Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet” 

Kommunalt ansvar Producentansvar

Kärl- och säckavfall Tidningar

Grovavfall Förpackningar

Latrin Elavfall

Farligt avfall Batterier

Slam, enskilda anläggningar Ljuskällor

Fettavskiljarslam och spillfett från 

restaurang/servering

Däck, bilar (ej hushållsavfall)



• Det kommunala avfallsuppdraget 

- Hushållsavfall

- Med hushållsavfall jämförligt avfall från verksamheter 

ex restauranger, arbetsplatser, samlingslokaler, turistanläggningar

RG avfallstaxa

• Affärsmässig avfallsverksamhet, utanför det kommunala uppdraget

- Verksamhetsavfall

ex avfall från produktionsanläggningar, avfall från byggnation och 

rivning

TN prislista för avfallstjänster

Affärsverksamhet i två skilda delar



• 100 procent avgiftsfinansiering av det kommunala 
avfallsuppdraget (avfallstaxan).

• Driftbudget totalt ca 89 000 tkr/år.

• Efterbehandling av gamla deponier, skattemedel

- Sluttäckning – avsättning ca 14 000 tkr

- Drift, skötsel, kontroll – driftbudget 700 tkr/år

Avfallshanteringsprocessen - budget



Återvinningscentral (ÅVC)

Insamling skrymmande hushållsavfall, FA, elavfall, 
förpackningar och tidningar

Deponi

- Deponering av hushållsavfall (inert) - avfall från ÅVC

- Deponering av verksamhetsavfall

- Mottagning av verksamhetsavfall för behandling 

(mellanlagring, omlastning, sortering, kompostering)

Lakvattenhantering, deponigasinsamling

Slite avfallsanläggning



Från fastigheter

Kärl- och säckavfall, latrin

- sophämtning ca 23 000 anläggningar

- latrinhämtning ca 1 800 anläggningar 

Slamtömning, ca 13 000 anläggningar

Insamling



7 återvinningscentraler (ÅVC)

Grovavfall (skrymmande  hushållsavfall) 

Farligt avfall - miljöstationer

Elavfall

Förpackningar och tidningar

Producentansvar – samarbetsavtal för insamling av elavfall, 
förpackningar och tidningar, på uppdrag av elkretsen och FTI

Insamling



Kärl- och säckavfall



Entreprenader – privata utförare

- Insamling av hushållsavfall och latrin, ”sophämtning”

- Behandling av hushållsavfall: kärl- & säckavfall, grovavfall

- Transport och behandling av farligt avfall

Interna uppdrag 

- Slamtömning, slambehandling

- Drift av återvinningscentraler

- Drift av deponi och mottagning av verksamhetsavfall

Avtal och uppdrag



Avfallshanteringsprocessen

Insamling Utförare Avtal Kostnad (tkr/år)

Sophämtning Gotlands 

Åkericentral

Avtal 2014-2020 Ca 20 000

Latrinhämtning Gotlands 

Åkericentral

Avtal 2014-2020 Ca 1 600  

Återvinningscentraler och 
miljöstationer (7 st)
- Grovavfall
- Farligt avfall m.m.

TKF

(Fröjelstugan

Entreprenad)
Avtal t.o.m. sept 2019

Total driftbudget ÅVC 

ca 19 000

Slamtömning
- Slam enskilda anläggningar
- Fettavskiljarslam

TKF 

(HB Fårö Slam) 

Total driftbudget 

slam ca 10 000



Avfallshanteringsprocessen

Behandling Utförare                    Avtal Kostnad (tkr/år)

Hushållsavfall
- Kärl- och säckavfall
- Grovavfall (brännbart)

Ragn-Sells Avtal 2007- 2022 Ca 17 000 

Grovavfall
- Trädgårdsavfall
- Träavfall
- Deponirest
- Metallskrot m.m.

TKF

Slam TKF 

(HB Fårö Slam)

Farligt avfall från miljöstn. Ragn-Sells Avtal 2017-2020 Ca 1 000

*Behandling latrin ingår i insamlingsavtalet



Antal tömningar per år, sophämtning: ca 700 000

Antal latrinkärl per år, latrinhämtning: ca 5 600

Mängd tidningar och förpackningar: ca 147 kg/inv (medel 71 kg/inv)

Andel materialåtervinning (miljömål 50%): >50% (medel 39%)

Andel matavfall biol.behandl. (miljömål 50%): >70% (medel 38%)

Avgift villahushåll, standardabonnemang: 2 569 kr/år (medel 2 094 kr/år)

Kundnöjdhet mätning:

- SCB Kritik på Teknik

- SCB Medborgarundersökning (NKI/NMI)

Nyckeltal och verksamhetsmått 2016



Avfallsmängder och behandling 2015

22 kg/inv

225 kg/inv

110 kg/inv

203 kg/inv

0

100

200

300

400

500

600

Gotland 2015

Materialåtervinning

Biologisk återvinning

Energiåtervinning

Deponering

Farligt avfall

1 327 t 

4%

13 859 t 

40%

6 751 t 

19%

12 477 t

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gotland 2015



- Återvinningscentralerna - förbättra mottagning, 
sortering och hantering av avfall på ÅVC

- Minska avfall för deponering

- Avtal för avsättning/behandling av fraktioner från ÅVC

- Hantering av verksamhetsavfall (ekonomi och 
särredovisning)

- Utveckling av Slite avfallsanläggning och deponi

- Efterbehandling deponier (miljöskuld), Visby m fl

Utmaningar och projekt



- Återföring av slam från enskilda avloppsanläggningar 
(kretslopp vid nybyggnation) och avloppsreningsverk 
(kretsloppsstrategin)

- Förändringar av producentansvaret och 
insamlingsuppdrag för tidningar och förpackningar

Fler utmaningar och projekt



Miljömål, etappmål 2018: 

- minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger 

sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 
procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.

1. Källsorterig av matavfall hela Gotland sedan 2011.

2. Insamling av matavfall från alla fritidshus sedan 2015.

3. Biologisk behandling till biogas och biogödsel av matavfall på 
Gotland från våren 2016 (RG investering 2 100 tkr).

• Insamlad mängd matavfall 3 800 ton 2016, ca 60 kg per person 

• Behandling kärl- och säckavfall: 35% rötning/65% förbränning 

Projekt – biologisk behandling av matavfall



Insamling av matavfall på Gotland

Införande av källsortering i “kompost och brännbart” 
2007-2010 – erfarenheter från projektet



Hämtning med tvåfacksbil + vägning



Abonnemang - tre huvudalternativ

1. Kompost och brännbart

Sortering av matavfall, hämtning i separata kärl

2. Hemkompostering

Hämtning av brännbart avfall

3. Blandat avfall

Ingen sortering av matavfall, hämtning i ett kärl



Standardabonnemang en- och tvåfamiljshus:

Kompost och brännbart, två kärl (140 l)

Hämtning varannan vecka

Tillval:

Hämtning - varje vecka 

- 2 el.3 ggr/v för verksamhet

Kärl - större kärl

- fler kärl



Alternativ kärl, storlek i liter

Säckhämtning endast som betalsopsäck

Kompost Brännbart Blandat

140 140

(190) 190 190 

370 370 

660 660 



Matavfallspåsar och 
sorteringsbehållare

Ingår efter behov och förbrukning: 

Korg ca 7 liter med påse (majsstärkelse)

Box 25 liter med påse



Taxa – 3 delar

Differentierad miljöstyrande taxa

1. Grundavgift - fast (911 kr/år, villa/verksamhet)

2. Hämtningsavgift - beroende på abonnemang

3. Behandlingsavgift - viktbaserad (2,24 el. 3,00 kr/kg)

Avgift:

Standardabonnemanget: 1 816 kr/år

(Vid hemkompostering: 176 kr lägre) taxan har ändrats

Blandat avfall: Från 2 615 kr/år idag endast för verksamheter



Exempel avgift (2008)
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Resultat

Abonnemang:

1. Kompost och brännbart ca 62 %

2. Hemkompostering ca 33 %

3. Blandat ca <5 %



Styrning med taxan

Taxan största frågan vid genomförandet.

- Vad är målet med källsorteringen? 
Mängd eller kvalitet.

- Vad vill vi styra mot?         
Hemkompostering/central behandling.

- Vad är ”rättvist”?

- Känslighetsanalys (mängder, ab. m.m.)



Vanliga frågor:

- Varför betala viktavgift för matavfallet?  

- Får man hemkompostera?

- Varför betala hämtningsavgift när man 
källsorterar allt? (behöver inte hämtning)

- Varför är det inte (ännu) dyrare med osorterat?

- Vad händer om man sorterar fel?

- Varför ska barnfamiljer betala viktavgift? 

- Stämmer vikterna?



Planering

9 etapper, ca 3 år

Ca 1 500 -3 500 abonnemang

per etapp



Tidplan

Tidplan etapp

v 1 Utskick broschyr, valblankett, inbjudan möte

v 2 Informationsmöten

v 3 Registrering val

v 4 Utskick bekräftelse

v 5 Val klart, entreprenör påbörjar leverans av kärl

v12 Hämtning startar



Logistik – 39 000 kärl!



Information

Trycksaker - Broschyrer

- Sorteringsblad

- Dekaler

Annonser

Hemsida

Media

Möten

m.m.



Kärlhängare ”felkrokar”



Media



Media



Återkoppling – vad händer





Utmaningar

Blött avfall

Lukt

Larver

Tunga kärl

Placering kärl

Rätt påsar

Klagomål påsar

Felsortering



Att tänka på…

Politisk förankring

Projektorganisation

Intern kommunikation

Sortera i egen verksamhet!

Behov olika kundkategorier

Goda exempel

Uppföljning



Tack!


