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Förord 
Under lång tid har ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper diskuterats. Flertalet 
utredningar har genomförts. I regeringsförklaringen 2014 aviserade statsminister Stefan Löfvén att 
ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper från hushållen ska övergå från 
producenterna till kommunerna. En utredning hur detta skulle gå till utfördes av Mia Torpe och 
presenterades i 2016. Vissa kommuner har dock valt att inte avvakta beslut och har istället gått 
vidare och börjat samla in förpackningar och tidningar från hushållen via fastighetsnära insamling 
(FNI).  

Branschorganisationen för kommunerna inom avfallshantering Avfall Sverige släppte 2016 en 
rapport framtagen av Miljö & Avfallsbyrån ”Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska 
kommuner, rapport nr 2016:29 ” för att ge en tydligare bild för kommunerna kring vilka 
ekonomiska konsekvenser olika insamlingssystem av förpackningar och returpapper innebär.  

Detta projekt är ett komplement till tidigare studier som gjorts. Systemen som jämförs är a) 
Optibag-systemet för optisk sortering (Färgsortering) och b) Fyrfackssystemet.  Arbetet har utförts 
genom att ta fram ekonomiska kalkyler för införande av de två systemen i en kommun 
(Eskilstuna), istället för i tänkta pilotkommuner som i Avfall Sverige-rapporten. Rapporten 
innehåller uppdaterad data kring Optibag-systemet samt bygger på en annan beräkningsmodell.  

Forskningsprojektet har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och har samfinansierats av Envac 
Optibag AB och Stiftelsen IVL (SIVL). Rapporten är publicerad i IVL:s rapportserie.  
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Sammanfattning 
Fyrfack och optibag är två system för fastighetsnära insamling (FNI) av förpacknings- och 
tidningsavfall samt matavfall. De är olika uppbyggda och har olika för- och nackdelar, vilket 
beskrivits i ett flertal tidigare rapporter. Fyrfacksystemet finns idag i 30 svenska kommuner och 
har utvecklats där under knappt två decennier, medan optibag varit vanligare i till exempel Norge 
och bara finns i tre svenska kommuner. Statistik och erfarenheter från optibag-systemet har varit 
mindre tillgängliga än för fyrfacksystemet, vilket försvårat jämförelser. 

Denna rapport bygger till stor del på data från rapporten Beräkning av avfallshanteringskostnader i 
svenska kommuner från Avfall Sverige. Dock används även uppdaterade data från Eskilstuna 
kommun, den enda i Sverige med lång erfarenhet av optibag-systemet. Genom att basera 
beräkningar på faktiska förhållanden i Eskilstuna erbjuder denna rapport en mer verklighetsnära 
uppskattning av kostnaderna för optibag-systemet och utgör därmed ett värdefullt komplement 
till tidigare rapporter. 

Speciellt för denna rapport är att kostnader beräknas utifrån två fall. Fall A – initiering, efterliknar 
situationen i Eskilstuna där befintliga kärl och insamlingsfordon kunde användas för optibag, 
vilket inte hade varit möjligt för fyrfacksystemet. I Fall B – barmark, beräknas kostnader om all 
utrustning hade köpts in ny i bägge systemen. Fall A representerar sannolikt förhållandena i 
många svenska kommuner som överväger att inför någon form av fastighetsnära insamling av 
förpacknings- och tidningsavfall samt matavfall. 

Tabell 1. Summerade investeringar för de två fallen ”initiering” respektive ”barmark”. 

 Initiering Barmark 

 Optibag Fyrfack Optibag Fyrfack 

Kommunens investeringar vid införande, 
miljoner kronor 

37,04 80,26 52,35 86,58 

Kommunens investeringar inom tio år, 
miljoner kronor 

12,35 - - - 

FTI:s investering för 
glasåtervinningsstation, miljoner kronor  

- - 4,42 - 

 

Tabell 2. Summerade drifts- och kapitalkostnader för de två fallen ”initiering” respektive ”barmark”. 

 Initiering Barmark 

 Optibag Fyrfack Optibag Fyrfack 

Totala kostnader för kommunen, miljoner 
kronor per år 

14,08 20,50 15,26 20,69 

Totala kostnader för FTI, miljoner kronor 
per år 

0,07 - 0,58 - 
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Optibag-systemet framstår som ett billigare system än fyrfack, sett till både investeringar och 
årskostnader, framförallt om befintliga kärl och fordon kan användas. Kapitalkostnaderna skiljer 
sig kraftigt mellan de två systemen medan driftkostnaderna är snarlika. Vilka kostnader som 
dominerar varierar stort mellan systemen, sorteringsanläggning och påsar för optibag eller kärl, 
fordon (inklusive drift) och eventuellt omlastningsstation för fyrfack. Möjligheten att påverka de 
kostnaderna varierar vilket gör att totala kostnader skulle se annorlunda ut i andra kommuner, 
resultaten är alltså inte helt generella. 

Att optibag-systement normalt inte hanterar glasförpackningar verkar inte vara ett avgörande 
problem ur användarsynpunkt eller sett till sorteringsgrad. Baserat på tillgänglig statistik verkar 
det som att sorteringsgraden över lag är bättre för fyrfacksystemet, men skillnaderna är små och 
påverkas även av lokala förhållanden såsom anslutningsgrad.  
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Summary 
Quattro Select and Optibag are two systems for curbside collection of packaging and newsprint 
waste as well as food and residual waste. They are quite differently constructed and consequently 
have different pros and cons, which have been described in several previous studies. The Quattro 
Select, or “four compartments”, system is today implemented in 30 Swedish municipalities and has 
been developed there during almost two decades. Optibag has been more widely implemented in 
for example Norway but only in three Swedish municipalities. Statistics and experiences regarding 
the Optibag system have been less available than for Quattro Select, making comparisons more 
difficult to conduct. 

In Sweden, municipalities are responsible for collecting food and residual waste from households. 
Packaging and newsprint is collected at bring stations by The Packaging and Newspaper 
Collection Service (FTI). By agreement with FTI or other extended producer responsibility 
associations, municipalities can also collect packaging and newsprint waste using collection 
systems such as the two described in this report. 

The Swedish Waste Management Association, Avfall Sverige, has published the report Beräkning av 
avfallshanteringskostnader i svenska kommuner, report number 2016:29, which compares costs for 
several collection systems. Data from that report has to a large extent been used in this report. 
However, for the Optibag system, updated data from the municipality of Eskilstuna has been used 
as it is the only one in Sweden with long experience of the system. The calculations are also based 
on actual circumstances in Eskilstuna. The perspective of this report is thereby less general and 
closer to a real implementation of the Optibag system. This provides a valuable complement to 
previous studies. 

This report also features cost estimates in two cases. Case A – Initiation resembles the situation in 
Eskilstuna where existing bins at households and existing collection vehicles could be used for 
Optibag, which would not have been possible with Quattro Select. In case B – Bare ground, costs 
are estimated for investing in all necessary equipment and vehicles for both systems. For many 
municipalities that are considering the implementation of curbside collection of packaging and 
newsprint waste, case A is likely the most representative. 

Table 1. Summary of investment costs for the two cases ”initiation” and “bare ground”. The currency is 
Swedish Kronor (SEK) 

 Initiation Bare ground 

 Optibag Quattro Select Optibag Quattro Select 

Municipality’s costs during start up, 
million SEK 

37,04 80,26 52,35 86,58 

Municipality’s costs during first ten 
year period, million SEK 

12,35 - - - 

FTI’s costs during start up, million SEK - - 4,42 - 
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Table 2. Summary of operational and capital costs for the two cases ”initiation” and “bare ground”.  

 Initiation Bare ground 

 Optibag Quattro Select Optibag Quattro Select 

Municipality’s total costs, million SEK 
annually 

14,08 20,50 15,26 20,69 

FTI’s total costs, million SEK annually 0,07 - 0,58 - 

 

Optibag seems to be a less expensive option than Quattro Select, concerning both investments and 
annual costs, especially if existing bins and collection vehicles can be used. Capital costs are quite 
different but operative costs are similar. Different costs dominate for the different systems; Sorting 
plant and collection bags dominate for Optibag, while bins, vehicles (including operative costs) 
and in some cases logistics facilities dominate for Quattro Select. Opportunities to influence these 
costs differ, implying that total costs would be different in other municipalities; the results are 
thereby not fully general.  

The fact that the Optibag system normally does not include glass packaging does not seem to be a 
decisive problem from the perspective of the user or sorting percentage. From available statistics it 
seems Quattro Select generally receives higher sorting percentages, but the difference is small and 
is also affected by local circumstances such as to which degree households within the municipality 
are connected to the system. 
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1 Inledning 
I denna rapport presenteras en ekonomisk jämförelse mellan två olika insamlingssystem för 
fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper. De system som jämförs är 
Optibag-systemet med optisk sortering (Färgsortering) och Fyrfackskärl (Quattro).  
Utgångspunkten för jämförelsen är införandet av något av systemen i en kommun som i 
utgångsläget inte har någon fastighetsnära insamling av förpackningar eller matavfall. Den 
ekonomiska utvärderingen görs utgående från insamling i villor, flerbostadshus är alltså inte 
inkluderade i studien, eftersom fyrfacksystemet inte är utvecklat för flerbostadshus.  

1.1 Bakgrund 
Det så kallade fyrfackssystemet utvecklades under 00-talet och i takt med att fler kommuner infört 
det har kunskapen växt och statistiken blivit tillförlitlig. Optisk sortering i fler än två fraktioner är 
mindre utbyggt och därmed inte lika välkänt. Ett flertal rapporter och förstudier har tagits fram de 
senaste åren som jämför egenskaper och kostnader för att införa olika FNI-system i svenska 
kommuner. Brist på goda exempel och statistik rörande optibag-systemet har sannolikt försvårat 
jämförelserna. 

För att få en tydligare bild av ekonomiska konsekvenser av olika system för FNI publicerade Avfall 
Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, en Beräkning av 
avfallshanteringskostnader i svenska kommuner (Avfall Sverige, 2016a). De studerade då följande 
insamlingssystem: 

• Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl i villa, separata kärl i flerbostadshus 
• Fastighetsnära insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering i villa, separata kärl i 

flerbostadshus, återvinningsstationer för glasförpackningar från villa 
• Fastighetsnära insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering i både villa och lägenhet, 

återvinningsstationer för glasförpackningar 
• Traditionell insamling av matavfall och restavfall i separata kärl för både villa och 

lägenhet, återvinningsstationer för förpackningar och returpapper 

Efter publiceringen av den rapporten har reella kostandsdata blivit tillgängliga från Eskilstuna, 
vilket möjliggör en mer rättvisande kalkyl. En grundförutsättning för att jämföra systemen i Avfall 
Sverige-rapporten var att inte ta hänsyn till hur insamlingssystemen kan anpassas till befintlig 
infrastruktur, vilket radikalt ändrar förutsättningarna i de olika beräkningsexemplen.  

1.2 Syfte och avgränsningar 
Projektets syfte är att göra en ekonomisk jämförelse mellan olika FNI-system för hushållsavfall, 
baserat på data som finns tillgängliga idag. Enbart fastighetsnära insamling vid villor kommer att 
betraktas. 

Enbart två system jämförs; Sex fraktioner i optibag-systemet för optisk sortering (Färgsortering) 
och åtta fraktioner i fyrfackssystemet (Quattro).  
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Beräkningsmodellen bygger på ett verkligt fall, Eskilstuna kommun, med de förutsättningar och 
infrastruktur som rådde innan det optiska systemet infördes där, samt med införande av den 
teknik som är aktuell idag.   

Data från Optibag systemet i Eskilstuna kommer användas då det är den enda kommunen som har 
en anläggning som sorterar enligt Optibag systemet i sex fraktioner. För det mer välutbyggda 
fyrfacksystemet återanvänds data från rapporten Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska 
kommuner (Avfall Sverige, 2016a) samt ny data som blivit tillgänglig, anpassat till projektets 
beräkningsmodell. Det tillvägagångssättet bör ge en robust beräkningsmodell, mindre beroende av 
antaganden än de mer generella beräkningarna i Avfall Sverige-rapporten. 

Kvaliteten på fraktionerna kommer att belysas, så även användarvänligheten.  
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2 De två insamlingssystemen 
Fyrfacksystemet är ett system där sorteringen görs av hushållen direkt i kärlen vid fastigheten. 
Två 370 liters kärl används per hushåll. Kärlen har en mellanvägg och en insats med två fack. 
Specialbilar med fyra fack används, renhållningsarbetaren drar kärlen till bilen och hakar fast dem 
i kärllyften baktill. Fraktionsindelningen i facken ser olika ut i de kommuner som infört 
fyrfackskärl. Flera kommuner erbjuder även mindre påhängskärl för insamling av farligt avfall.  
Ett vanligt tömningsintervall är att kärl 1 töms varannan vecka och kärl två töms var fjärde vecka. 
Enligt data från Avfall Web (2017) avseende år 2016 använder 30 stycken kommuner insamling i 
fyrfackskärl. Kommuner tillämpar frivillig anslutning till fyrfackskärl, men använder ofta 
avfallstaxan miljöstyrande. År 2016 låg den genomsnittliga anslutningsgraden på 82 procent av 
villorna.  

  

Figur 1. Två fyrfackskärl och en fyrfacksbil. Bilder: Trelleborgs kommun och Lunds kommun 

Optibag-systemet eller färgsorteringssystemet innebär att hushållen sorterar sitt avfall i 
olikfärgade plastpåsar. Denna rapport utgår ifrån hur systemet är uppbyggt i Eskilstuna, där 
insamling och sortering sköts av Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö. Påsarna läggs blandat i ett 
traditionellt avfallskärl och töms av en enfacksbil. Enligt erfarenheter från Eskilstuna är det 
vanligaste kärlstorleken 190 liter. I Eskilstuna används en sidlastare varpå renhållningsarbetaren 
inte behöver dra tunga kärl. Avfallet transporteras sedan till en sorteringsanläggning där påsarna 
sorteras utefter färg med optisk avläsningsutrustning. Efter denna sortering sker även en 
finsortering av förpacknings- och tidningsmaterialet där påsarna öppnas och felsorterat avfall tas 
bort. År 2016 fanns optisk sortering i 35 svenska kommuner, de flesta dock endast av mat- och 
restavfall. Enbart Eskilstuna och Strängnäs hade sortering i flera fraktioner. Örebro kommun har 
nu börjat med insamling med optibag-systemet (med fem fraktioner) men med separat insamling 
av matavfallet. Eskilstuna har även börjat med en sjunde påse för textilier. Anslutningsgraden i 
Eskilstuna var 2017 hela 95 procent av villorna (Johansson, 2018).

 

Figur 2. Optibag-systemet i hemmet och på sorteringsanläggning. Bilder: Envac och Filip Sandkvist 
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2.1 För- och nackdelar 
Flera saker är gemensamt för de två systemen. Till exempel kräver införandet stora 
informationsinsatser kring hur hushållen ska sortera, varför man ska sortera samt var avfallet tar 
vägen. Insamlingsrutter behöver ändras och nya arbetsuppgifter skapas på omlastnings- eller 
sorteringsanläggningar. Det krävs planeringsinsatser och sannolikt nyanställningar. Oavsett 
system kvarstår även behov av återvinningsstationer (ÅVS) för de hushåll som inte är anslutna till 
systemet samt vid tillfällen avfall inte får plats i hushållens kärl. Det finns även stora skillnader 
mellan systemen som skapar olika för- och nackdelar att ta i beaktande, sammanfattning i tabell 3. 

Tabell 3. Urval av för- och nackdelar med systemen. 

Fyrfacksystemet Optibag-systemet 

Fördelar 

Minskade mängder restavfall, därmed ökad 
sorteringsgrad 

Minskade mängder restavfall, därmed ökad 
sorteringsgrad 

Hög kundnöjdhet Hög kundnöjdhet 

Hög sorteringsgrad, rena fraktioner Befintliga kärl kan användas 

Omfattar 8 fraktioner Traditionell sopbil med ett fack kan användas 

Lätt att upptäcka felsortering Kan även användas i flerbostadshus, med 
containrar, underjordsbehållare eller sopsug 

 Möjligt att komplettera med ytterligare 
fraktioner, till exempel textil 

Nackdelar 

Kräver specialfordon och även fler fordon  Sorteringsanläggning krävs 

Kräver specialkärl, vilket innebär extra 
utrymme och eventuellt markarbete på 
fastigheten 

Glasförpackningar ingår inte i systemet. 
Insamling av glas i färgad påse är dock tekniskt 
möjligt.  

Framkomligheten kan vara mer begränsad då 
fyrfacksfordon är tyngre och relativt stora 

Kräver särskilda plastpåsar för varje fraktion 

Tyngre och bullrigare arbetsmiljö Komprimering i lastbilen måste begränsas för 
att inte förstöra påsarna 

Lägre anslutningsgrad Svårare att upptäcka felsortering 
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2.1.1 Fyrfacksystemet 
De främsta fördelarna med fyrfacksystemet är att det ger en hög sorteringsgrad och omfattar åtta 
fraktioner.  Mängden restavfall minskar och det är bekvämt för hushållen att sortera vid 
fastigheten istället för att ta sig till en ÅVS. Det är även lätt att upptäcka felsortering då 
förpackningar och tidningar läggs löst i kärlet. Fyrfacksystemet brukar även göra bra ifrån sig vid 
kundnöjdhetsmätningar trots att många kunder initialt kan ha svårighet med att hitta plats för de 
två fyrfackkärlen på fastigheten. 

Nackdelar med fyrfacksystemet är att det befintliga kärlet behöver bytas mot två specialkärl, ofta 
två stycken 370 liters kärl. De större kärlen innebär även en större fysisk belastning för chauffören, 
även om moderna fyrfackskärl har ett fronthjul vilket underlättar förflyttningen. Det kan dock vara 
ett arbetsmiljöproblem vid dåligt underlag såsom rullgrus och kanter. Ombyggnationer för att 
skapa jämn och hårdgjord yta kan krävas. 

Det finns även nackdelar kopplade till transporter. Relativt tunga specialfordon med fyra fack 
krävs, vilket ställer högre krav på farbar väg. Det kan vara ett problem främst på landsbygden och 
vid BK3-klassade vägar. Som en konsekvens av detta kan inte alla hushåll erbjudas denna tjänst 
vilket påverkar anslutningsgraden. Nuförtiden tillverkas även mindre fordon vilket underlättar 
framkomsten.  De specialfordon som krävs är även mer avancerade och har fler delar än ett 
enfacksskåp och kostar därför mer i underhåll och reparationer. Då tömningen av kärlen bygger på 
tömning med specialfordon är det bra att ha ett reservfordon. Tömningen tar även längre tid, vilket 
sammantaget ger färre tömningar på en dag.  

Flera fraktioner samlas in samtidigt. Fördelning mellan dessa fraktioner skiljer sig mellan 
kommuner, ett vanligt problem är att ett fack i kärlet fylls snabbare än andra. Därför är det svårt att 
få till en optimal lastning i lastbilarna. För Mölndals kommun är det i kärl 1 matavfallsfacket som 
fylls först och för kärl 2 är det pappersförpackningar som fylls först. En grov skattning är en 
fyllnadsgrad i bilen på 75 %. (Bolvede, 2018) I Helsingborg har förut matavfallsfacket varit 
begränsade i bilen, men förändring har gjorts i facken på bilarna så nu upplevs inte längre någon 
begränsning av fack. (Holmblad, 2018). Det finns alltså en viss flexibelitet i systemet då 
indelningen i kärlen kan justeras om förhållandet mellan de insamlade materialen skulle förändras. 
Det innebär dock att eventuella förändringen behöver göras på respektive kärl i varje hushåll. 
Förändringar kan även behöva göras i flerfacklastbilen.  I de flesta kommunerna är det frivilligt att 
ansluta sig till fyrfackkärlen vilket innebär att flera olika typer av fordon krävs. Det finns dock 
kommuner som har tvådelade fack för mat och restavfallet för att möjliggöra tömning med samma 
bil (Österberg, 2015), (NSR, 2017), (Avfall Sverige, 2017), (Avfall Sverige, 2016c). 

2.1.2 Optibag-systemet 
En fördel med optibag-systemet är att befintliga kärl och insamlingsfordon kan användas. 
Erfarenheter från Eskilstuna visar att knappt 5 procent av kärlen byttes vid införandet, trots att de 
skulle fyllas med betydligt mer avfall. Insamlingsfordonen är av standardmodell med ett fack. I 
Eskilstuna används dessutom en sidlastande bil vilket har fördelar ur arbetsmiljösynpunkt då inga 
kärl behöver dras. Att införa optibag-systemet är enkelt sett till hämtstället då det enda som krävs 
är de nya plastpåsarna för färgsorteringen samt informationsinsatser. Komprimeringsgraden i 
insamlingsfordonen måste begränsas för att inte förstöra de olikfärgade påsarna, vilket kan 
medföra att bilarna behöver större skåp. En anläggning för eftersortering av plastpåsarna krävs 
dock, eller ett avtal med en anläggning för sortering inom rimligt avstånd. Eskilstuna anger att 
anslutningsgraden är hela 95 procent (ytterligar fyra procent har valt optiskt sortering av endast 
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mat- och restavfall) (Johansson, 2018) och kundnöjdheten är hög. Systemet kräver även mindre 
transporter än fyrfacksystemet då färre tömningar sker. Systemet kan även utvidgas med 
hämtning från flerbostadshus, i containrar, underjordsbehållare eller sopsug (Briby, 2018).  

En nackdel är att inte alla åtta fraktioner samlas in i optibag-systemet i Eskilstuna, varför det 
kvarstår ett behov av ÅVS för färgat och ofärgat glas. Det är tekniskt möjligt att sortera även glas i 
plastpåse, men ingen kommun har valt att införa det då de anser att utsorteringen av glas till ÅVS 
fungerar acceptabelt och inte starkt efterfrågas av invånarna (Optibag, 2018). I den tyska staden 
Iserlohn genomfördes 2007 till 2009 försök med insamling av glas i extra tjocka plastpåsar, vilka 
utförarna beskriver som framgångsrika med en låg andel spruckna påsar (Ebbing, 2018). Det är 
möjligt att komplettera systemet genom att introducera en ny färgpåse, som Eskilstuna gjorde med 
den rosa textilpåsen.   

Det går givetvis åt en del påsar, 3,3 stycken per hushåll och vecka för FNI-fraktionerna, ofta 
tillverkade i återvunnen polyetenplast. Det krävs en fungerande distribution av påsar till 
hushållen. Erfarenheter visar även att en del avfall slängs löst i kärlen, vilket sorteras som 
brännbart i den optiska anläggningen. Enligt en plockanalys från Eskilstuna 2016 bestod det lösa 
avfallet till 68 procent av restavfall, och inga öppna eller tomma färgade påsar påträffades. Det kan 
vara svårare att upptäcka felsortering i kärlet med flerfärgspåsar, men att använda transparanta 
mönstrade påsar kan underlätta detta. Felsorteringar i hushållen verkar vara vanligare än för 
fyrfacksystemet. Det sker dock en finsortering efter den optiska sorteringen, vilket förstås kostar, 
men ger mycket rena fraktioner ut (Avfall Sverige, 2016c), (EWG, 2016). 

2.1.3 Användarvänlighet 
Båda systemen kräver samma typ av informationsinsatser kring hur sorteringen ska gå till samt 
varför hushållen ska sortera. I fyrfacksystemet sorteras avfallet löst och ofta används klisterlappar 
för att visa vilken fraktion som ska ligga var i kärlet. I optibag-systemet signaleras istället med de 
olika färgpåsarna vilken fraktion som ska ligga var. Det står även på påsarna vilket sorts avfall som 
ska ligga i respektive påse.  För optibag-systemet krävs att det finns utrymme i hemmet för 
sortering i flera fraktioner enligt de färgkodade påsarna. Detsamma kan även sägas om sortering i 
fyrfacksystemet då de flesta hushållen troligen sorterar i hemmet innan de går ut till kärlet, men 
det finns en möjlighet att gå ut och sortera i direkt kärlet.  

I optibag-systemet sorteras normalt glasförpackningar på ÅVS. Hushållen kan behöva ta även 
andra fraktioner till ÅVS om kärlets storlek inte räcker till, så extra besök på ÅVS kan krävas. 
Detsamma gäller för fyrfack där vissa fraktioner så som plast och pappersförpackningar kan fyllas 
snabbt. Jämförs den teoretiska insamlade volymen under en månad kan betydligt mer material 
samlas in via fyrfacksystemet (tre hämtningar á 370 l) än optibag-systemet (två hämtningar á 190 l). 
Dock kan 190 literskärlet fyllas till bredden medan alla facken i fyrfackkärlen troligen inte är helt 
fyllda. 

Utrymmesmässigt på tomten är optibag-systemet det mest användarvänliga då det tar mindre 
plats i anspråk jämfört med de två 370 l-kärlen som krävs för fyrfacksystemet, även om oron innan 
utplacering kan vara större än faktiska problem (Avfall Sverige, 2016c). En tydlig skillnad är att 
fyrfacksystemet ofta använder papperspåsar för matavfall medan optibag-systemet använder 
plastpåsar. Enbart 3 av 30 kommuner som använder fyrfackssystemet uppgav av det använder 
påsar i plastmaterial (Avfall Web, 2017). 
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Båda systemen ger en hög kundnöjdhet, för fyrfackkärlen visas detta genom flertalet 
kundundersökningar (Avfall Sverige, 2016c) och i Eskilstuna genom externa kundundersökningar 
2013 och 2015 (Supportföretaget, 2017). 

I de allra flesta fall är insamlingen frivillig när det kommer till förpacknings- och tidningsmaterial. 
Dock har erfarenheterna från Eskilstuna visat att de med avfallstaxans ekonomiska incitament har 
lyckats uppnå en högre anslutningsgrad än fyrfackkärlsystemen uppvisar trots att även 
fyrfacksystemen använder avfallstaxan som ett ekonomiskt incitament för miljöstyrning. Detta 
tyder på att det finns andra faktorer än avfallstaxan som styr anslutningen till fyrfacksystemet 
detta kan till exempel bero på begränsat utrymme på fastigheten och tillgänglighet med fordon 
som berördes i avsnitt 2.1.1. 

2.1.4 Sorteringsgrad och insamlade mängder 
Anslutningsgraden för fyrfacksystemen varier mellan kommunerna, anslutning är ofta frivilligt 
och mer otillgängliga fastigheter erbjuds ibland inte FNI. I snitt var anslutningsgraden 82 procent 
år 2016 (Avfall web, 2017) att jämföra med 95 procent i Eskilstuna med optibag-systemet. Med 
högre anslutningsgrad ökar möjligheten att samla in större mängder förpacknings- och 
tidningsavfall. 

När det kommer till renhet, alltså låg andel felsorterat material, tillskrivs fyrfacksystemet ofta bra 
resultat (Avfall Sverige, 2016c). Då det finns flertalet kommuner som använder sig av systemet kan 
även medelvärden beräknas. För optibag-systemet är det än så länge enbart resultat från Eskilstuna 
som kan användas när det kommer till förpackningsmaterial och tidningar.  

I Tabell 4 görs en jämförelse i renhet av de utsorterade fraktionerna i viktprocent. Det är högst 
vanskligt att jämföra procentsatser då dessa varierar beroende på vad för annat som ingår i 
blandningen, till exempel kan en tung glasburk bland pappersförpackningar ge dåligt resultat 
medan många små plastbitar i matavfallet knappt påverkar resultatet. Det verkar dock som att 
renheten är i samma nivåer mellan de två systemen, förutom för plastförpackningar där Eskilstuna 
visar på en lägre renhet.  

Tabell 4. Andelen rätt sorterat material, renhet, i de olika fraktionerna från två olika plockanalyser. Detta 
mäts i procent av total vikt. Uppgifter om Eskilstuna från EWG (2016) och om Lund från SAMSA (2016). 

Materialslag 
 

Optibag-system 
Eskilstuna 2016, % 

Fyrfacksystem 
Lund 2014, % 

Returpapper 95 98  

Pappersförpackningar 85 96  

Plastförpackningar 71  91  

Metallförpackningar 78  83  

Färgade glasförpackningar - 98  

Ofärgade glasförpackningar - 93  

Matavfall 97  98  



 Rapport B2298        – Ekonomisk jämförelse av två system för fastighetsnära insamling av avfall 
 

16 

 

Renhet är ett mått på vad som sorteras fel, i Tabell 5 presenteras istället insamlade mängder i 
ton/år, ett mått på vad som sorterats rätt. I tabellen jämförs insamlade mängder från anslutna villor 
i Eskilstuna och Helsingborg. De båda kommunerna har en mycket hög anslutningsgrad samt 
liknande antal abonnenter i en- och tvåfamiljshus, cirka 15 600 i Eskilstuna och cirka 16 300 i 
Helsingborg. Anslutningsgraden är 95 procent i Eskilstuna (99 procent för matavfall) respektive 98 
procent i Helsingborg. 

Den största skillnaden är mindre mängder insamlat returpapper i Eskilstuna samt ytterligare cirka 
1000 ton mindre på grund av avsaknad av insamling av glasförpackningar. Mängden restavfall är 
på samma nivå, vilket tyder på att invånarna använder ÅVS eller genererar mindre avfall, snarare 
än att låta bli att sortera. Detta kan tolkas som att båda insamlingssystemen kan samla in liknande 
avfallsmängder vid liknande anslutningsgrad.   

Tabell 5. Faktiska insamlade mängder avfall, i ton, från villahushåll i två kommuner med jämförbart antal 
villor och anslutningsgrad. Insamlade mängder från ÅVS eller flerbostadshus syns inte i tabellen. 
Uppgifter om Eskilstuna från Briby (2018) och om Helsingborg från Holmblad (2018). 

Materialslag Optibag-system 
Eskilstuna 2017, ton 

Fyrfacksystem 
Helsingborg 2017, ton 

Tidningspapper 705 1 585 

Pappersförpackningar 470 799 

Plastförpackningar 549 517 

Metallförpackningar 157 145 

Färgade glasförpackningar - 636 

Ofärgade glasförpackningar - 436 

Matavfall 2 352 2 554 

Restavfall 3 606 3 709 

Total mängd 7 839 10 379 

 

I Tabell 6 visas återigen resultat från plockanalyser, för att illustrera vad som slängs i restavfallet. 
Det kan konstateras att tidningspapper inte verkar slängas i restavfallet i högre utsträckning med 
optibag än fyrfack. Tabellen ska tolkas med stor försiktighet då bara en plockanalys redovisas för 
optibag. Det verkar som att glasförpackningar sorteras ut i lägre grad med optibag än med fyrfack, 
men glas utgör ändå en liten del av restavfallet. 
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Tabell 6. Andel av olika materialslag i restavfallet i viktprocent baserat på plockanalyser. Notera att 
”övrigt avfall” är det enda avfallsslaget som är korrekt sorterat. Uppgifter om Eskilstuna från EWG (2016) 
och om SAMSA-nätverket (ett samarbetsforum för kommuner med fyrfackssystem) från SAMSA (2016). 

Materialslag  Optibag-system 
Eskilstuna 2016 

Fyrfacksystem 
SAMSA, medelvärde 

Tidningspapper 4 4 

Pappersförpackningar 6 10 

Plastförpackningar 8 16 

Metallförpackningar 1 1 

Glasförpackningar 5 1 

Matavfall1 31 23 

Övrigt avfall 44 43 

Farligt avfall  1 2 

1Här räknas även en viss mängd trädgårdsavfall med 

2.1.5 Renhet matavfall 
I en genomgång av plockanalyser visar Avfall Sverige (2016b) en renhet på 97 procent för 
matavfallet vid insamling med fyrfackkärl. För insamling från villa med optisk sortering 
(framförallt från kommuner som bara samlar in mat- och restavfall i olikfärgade påsar) var 
motsvarande renhet 92 procent. Jämförelsen är alltså inte helt rättvis då den står mellan ett FNI-
system och ett där de boende i huvudsak är hänvisade till ÅVS.  

Skillnaden stämmer även in på beskrivningen att ”matavfall från villahushåll är 4 procentenheter 
högre vid användning av papperspåsar (97 %) än vid användning av påsar av bioplast eller annan 
plast (93 %)”, från samma rapport. Den absoluta majoriteten av kommunerna som använder 
fyrfacksystemet använder papperspåsar, enbart 3 av 30 kommuner använder påsar i plastmaterial 
(Avfall Web, 2017). Det är således svårt att hänvisa denna skillnad till att enbart bero på 
insamlingssystem utan även val av påsmaterial för matavfallsinsamlingen.  Det är även i detta 
sammanhang intressant att notera de två plockanalyserna i Tabell 4, där Eskilstuna visar en renhet 
på 97 procent.  

2.1.6 Återvinningsstationer 
För optibag-systemet kvarstår behovet av ÅVS då glasförpackningar inte ingår. ÅVS:er kan också 
behövas för avfall som vissa veckor inte får plats i kärlet, samt för fåtalet som bara sorterar ut 
matavfall. Insamlade mängder tidningspapper är lägre än från fyrfacksystemet, troligen lämnar 
hushållen på ÅVS i större utsträckning.   Behovet av ÅVS:er kvarstår även med fyrfacksystemet då 
anslutningsgraden i medel ligger på 82%, resten av villorna använder ÅVS.  

Det är svårt att enbart se till villahushållens behov då ÅVS:er även servar flerbostadshusen, som 
inte ingår i denna studie. Vid kontakt med kommuner som använder fyrfacksystem kring om 
antalet ÅVS:er har minskat framkommer att: 
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• I vissa fall har inte antalet ÅVS minskat eftersom att alla hushåll inte kan erbjudas 
fyrfackshämtning (Wallin, 2017a).  

• ÅVS:erna har minskat i antal men det har till stor del berott på svårigheten att få till bra 
placeringar på central mark. Kommunen strävar även efter full källsortering i 
flerbostadshus (Wallin, 2017b). 

• FNI infördes för att minska antalet ÅVS:er i stadskärnan, där det även varit problem med 
nedskräpning (Holmblad, 2018). 
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3 Metod för beräkning av kostnader 
Utgångspunkt för beräkningarna har varit Eskilstuna, där två fall jämförts. Utgångsläget är som 
avfallshanteringen såg ut i Eskilstuna innan man införde Optibag-systemet. Man hade hämtning 
av en fraktion (restavfall) vid berörda fastigheter, och kärlstorlek och hämtningsfrekvens varierade 
– det dominerande var 190 liters kärl med hämtning var fjortonde dag. 

I kalkylen jämförs kostnaden för två olika system: 

1. Optibag. Data har i möjligaste mån baserat på verkliga omständigheter med erfarenheter 
från införandet av systemet. 

2. Fyrfack. Ett hypotetiskt fall där vi försökt uppskatta kostnaderna som skulle uppstått om 
Eskilstuna valt att införa fyrfackssystem i stället för Optibag-systemet. Data för detta 
hämtades i möjligaste mån ifrån Avfalls Sveriges rapport (2016a). 
 

Båda systemen förutsätts ha samma antal anslutna villahushåll, 15 582 hushåll, som är det faktiska 
antalet hushåll som var anslutna till Optibag-systemet i Eskilstuna år 2016. Erfarenheterna från 
andra kommuner visar att det är svårare att uppnå lika hög anslutningsgrad för fyrfackssystemet. 
Anslutna fritidshus ingår inte i beräkningarna. För optibag antas fyra insamlingsfordon behövas, 
samma antal som i Eskilstuna idag. För fyrfackssystemet antas åtta insamlingsfordon behövas, 
baserat på att de kan tömma 325 kärl om dagen (Avfall Sverige, 2016a). 

Vi har antagit att mängder och renhet på fraktionerna är likartade i de två systemen vid utlastning 
från optisk sortering respektive utlastning från omlastningsstation för fyrfackssystemet.  

I kalkylen har endast tagits med sådana kostnader som är specifika för respektive system. 
Kostnader som kan antas vara samma för båda systemen har inte tagits med, t.ex. 
administrationskostnader, informationskostnader, transportcontainers, m.m.  

Kostnaderna avser också kommunens kostnader. FTI:s kostnader för återvinningsstationer är inte 
medräknade, men diskuteras separat. Om ansvaret för insamling av förpackningar och 
returpapper överförs till kommunerna kommer kommunerna att få stå för denna kostnad. 

Båda systemen omfattar hanteringen från och med uppsamling i kommunens villahushåll till och 
med att de sorterade fraktionerna är lastade i container för uttransport. 
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Figur 3. Systemgränser för optibag-systemet, inom röd ram. Endast villahushåll som är anslutna till 
systemet inkluderas, inte flerbostadshus eller icke anslutna villor. FTI:s kostnader för glasinsamling från 
anslutna villor redovisas separat, röd streckad ram. Grafik: Freepik och IVL 
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Figur 4. Systemgränser för fyrfacksystemet, inom röd ram. Endast villahushåll som är anslutna till 
systemet inkluderas, inte flerbostadshus eller icke anslutna villor. Grafik: Freepik och IVL 

 

Beräkningarna har omfattat två olika fall: 

• Fall A. Initiering, där kommunens investeringar och kostnader för att bygga upp 
respektive system utifrån befintlig avfallshantering beräknats. Man tar exempelvis hänsyn 
till att befintliga kärl och befintliga fordon kan fortsätta användas när man inför Optibag-
systemet, men att de successivt måste ersättas med nya kärl och nya fordon framöver. 

• Fall B. Barmarkskostnad. Nyanskaffningskostnad där man utgår från att ett nytt system 
byggs upp från grunden utan att man tar hänsyn till att utrustning från det befintliga 
systemet kan fortsätta användas. Befintlig utrustning, före införande av FNI, antas varken 
vara tillgång eller kostnad. 
 

Resultatet redovisas i kapitel 4 och beräkningsunderlag som bilaga, kapitel 0.  
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4 Ekonomisk jämförelse 
Investeringarna har i initieringsfallet delats upp i ”omedelbara” investeringar som krävs för att 
sätta igång med FNI med hänsyn till att en del befintlig utrustning och fordon i vissa fall kan 
fortsätta användas i Optibag-systemet, och ”senare” investeringar som efterhand krävs för att 
ersätta avskriven utrustning och avskrivna fordon. Vi har då beaktat de nyinköp som bedöms 
behövas under en tioårsperiod. I ”Barmarksfallet” har även FTI:s kostnader för att tillhandahålla 
glasåtervinningsstationer i Optibag-systemet tagits med som en separat post.  
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Tabell 7. Investeringar i Fall A – Initiering, alltså när befintliga kärl och fordon används vid införande av 
optibag-systemet respektive säljs begagnade vid införande av fyrfack.  

  Optibag, Mkr Fyrfack, Mkr  Kommentar 

Investeringar för 
initiering av 
fastighetsnära insamling 

   

Fordon - 22.4 I Optibag-systemet antas befintliga 
fordon kunna fortsätta användas tills 
de blivit avskrivna 

Intäkt: försäljning av 
befintliga fordon 

- -1,60 Nettointäkt: 50 % av det avskrivna 
värdet 

Kärl 0,04 59,18 I Optibag-systemet antas befintliga 
kärl kunna fortsätta användas tills de 
blivit avskrivna.  

Intäkt: försäljning av 
gamla kärl 

- -1,72 I fyrfack antas de gamla kärlen kunna 
säljas till halva det avskrivna värdet. 

Optisk sortering, 
maskinutrustning 

18,50 -   

Optisk sortering, 
byggnad 

18,50 -   

Omlastning, byggnad - 2 Uppskattad kostnad, kan variera 
mycket beroende på förutsättningar 

Summa  37,04 80,26   

Nyinköp under 
närmaste 10-årsperioden 
för att ersätta avskriven 
utrustning 

    

Fordon 6,40  -   

Kärl 5,95 -   

Summa 12,35 -   

Total systeminvestering 49,39 80,26  
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Tabell 8. Investeringar i Fall B – barmark, alltså när all utrustning köps in ny. Kostnaderna fördelar sig 
mellan kommun och FTI. 

  Optibag, Mkr Fyrfack, Mkr  Kommentar 

Fordon 6,40 22.40  Nyanskaffning av alla fordon 

Kärl 5,95 59,18  Nyanskaffning av alla kärl 

Optisk sortering, 
maskinutrustning 

18,50 -   

Optisk sortering, byggnad 21,5 - Uppskattas som tre Mkr dyrare än i 
initieringsfallet 

Omlastning, byggnad - 5,00 Uppskattas som tre Mkr dyrare än i 
initieringsfallet 

Summa 52,35 86,58   

Tillkommande 
investering för FTI för 
glasåtervinningsstation 

4,42 0 Investeringar i ÅVS krävs som 
komplement till bägge systemen, men 
endast glas beaktas i beräkningarna 

Total systeminvestering 56,77 86,58  

 

Årskostnaderna omfattar  

• Periodisering av investeringar, beräknade genom en annuitetsfaktor som beror på 
kalkylränta och avskrivningstid. Kalkylräntan har antagits vara 2,5 %. Olika typer av 
utrustning har olika avskrivningstider: fordon 7 år, kärl och maskinell utrustning och 
liknande 10 år och byggnader 20 år. 

• Driftkostnader som exempelvis: personalkostnader, påsar, förbrukningsmaterial, bränsle, 
el, underhåll/reparationer, försäkringar, besiktningskostnader, m.m. Totala kostnader för 
fordon är utifrån kostnader per bil, inte från total körsträcka eller liknande. 

• FTI:s kostnader för återvinningsstationer för glas (i Optibag-systemet). 
 

Kommunens investeringar och kostnader redovisas för sig, och FTI:s investeringar och kostnader 
för sig, men läggs i slutet ihop till en ”systeminvestering” respektive ”systemkostnad”. Tilläggas 
bör att FTI:s investeringar och kostnader kommer att överföras till kommunens kostnader om 
insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar överförs till kommunerna. 
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Tabell 9. Årskostnader i Fall A – Initiering, alltså när befintliga kärl och fordon används vid införande av 
optibag-systemet respektive säljs begagnade vid införande av fyrfack. Investeringskostnader i Tabell 7 är 
omräknade till årlig ränta och avskrivningar. Kostnaderna fördelar sig mellan kommun och FTI. 

  Optibag, 
kr/år 

Fyrfack, 
kr/år 

 Kommentar 

Ränta och avskrivningar    

Fordon 600 000 3 528 000 Halva beståndet kommer att bytas ut i 
optibag 

Kärl 391 996 6 761 883 Halva beståndet kommer att bytas ut i 
optibag 

Optisk sortering, maskin. 
Byggnader m.m. 

3 300 509 -   

Omlastning, byggnad - 128 294   

Summa ränta och 
avskrivningar, kr/år 

4 292 505 10 418 178   

Driftkostnader     

Påsar 2 523 972 320 865   

Fordon (inkl personal) 3 806 200 8 085 600 Omfattar bränslekostnader, underhåll, 
besiktning och liknande 

Kärl (reparationer, mm) 137 231 1 183 609 Antar två procent av kärlen byts ut 
årligen på grund av skador 

Optisk sortering 3 318 262 -   

Omlastning - 492 811   

Summa driftkostnader 

 

9 785 665 10 082 884   

Totala kostnader för 
kommunen 

14 078 171 20 501 062   

Kostnader för FTI för 
insamling av glasavfall 

    

Ränta och avskrivning - -   

Drift 72 800 -   

Totala kostnader för FTI 72 800 -   

Total systemkostnad 14 150 971 20 501 062   
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Tabell 10. Årskostnader i Fall B – barmark, alltså när all utrustning köps in ny. Investeringskostnader i 
Tabell 8 är omräknade till årlig ränta och avskrivningar. Kostnaderna fördelar sig mellan kommun och 
FTI. 

  Optibag,  
kr/år 

Fyrfack, 
kr/år 

 Kommentar 

Ränta och avskrivningar     

Fordon 1 200 000 3 528 000   

Kärl 783 992 6 761 883   

Optisk sortering, maskin, 
byggnader m.m. 

3 492 950 -   

Omlastning, byggnad - 320 736   

Summa ränta och 
avskrivningar 

5 476 943 10 610 619   

Driftkostnader     

Påsar 2 523 972 320 865   

Fordon (inkl personal) 3 806 200 8 085 600 Omfattar bränslekostnader, underhåll, 
besiktning och liknande 

Kärl (reparationer, mm) 137 231 1 183 609 Antar två procent av kärlen byts ut 
årligen på grund av skador 

Optisk sortering 3 318 262 -   

Omlastning - 492 811   

Summa driftkostnader, 
kr/år 

9 785 665 10 082 884   

Totala kostnader för 
kommunen 

15 262 608 20 693 504   

Kostnader för FTI för 
insamling av glasavfall 

    

Ränta och avskrivning 505 024 -   

Drift 72 800 -   

Totala kostnader för FTI 577 824 -   

Total systemkostnad 16 418 256 20 693 504   
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5 Diskussion 
Optibag-systemet framstår som ett billigare system än fyrfack, sett till både investeringar och 
årskostnader, framförallt om befintliga kärl och fordon kan fortsätta att användas när FNI 
implementeras. Givetvis finns det osäkerheter i beräkningarna som kan påverka utfallet. Både 
antal och kostnad per kärl och fordon är ganska säkra siffror då mycket underlag finns att tillgå. 
Kostnad för byggnader och omlastningsstation bör ses som osäkra då de är helt beroende av 
befintliga anläggningar, ifall hus kan byggas om eller om helt nya måste byggas. Driftkostnaderna 
är snarlika för bägge systemen och kommer att variera utifrån lokala förhållanden. Att det inte 
krävs fler insamlingsfordon efter införande av optibag kan vara icke-intuitivt, men är erfarenheten 
från Eskilstuna. 

De betydande kostnader som skiljer de två systemen åt är sorteringsanläggning och påsar för 
optibag eller kärl, fordon (inklusive drift) och omlastningsstation för fyrfack. Antalet anslutna 
hushåll påverkar dessa kostnader olika. Kostnaden för påsar ökar i takt med antal abonnenter till 
optibag men en högre utnyttjandegrad av sorteringsanläggningen fördelar den stora 
investeringskostnaden på fler abonnenter. På samma sätt bör en omlastningsstation för fyrfack bli 
mer kostnadseffektiv med fler anslutna hushåll, men de dominerande investeringskostnaderna är 
kärl och fordon vilka ökar i samma takt som antal abonnenter, även om insamlingen bör gå att 
effektivisera något.  

Anslutningsgraden påverkar både kostnader och sorteringsgrad, sett till hela kommunen. 
Kommuner med hög anslutningsgrad kan mer effektivt utnyttja anläggningar och planera effektiva 
insamlingsrutter. Just logistiken kan vara svårare att optimera i fyrfacksystemet då fyrfacksbilar 
inte är optimala för att hämta färre fraktioner och enfacksbilar inte kan hämta fyrfackskärl. Det 
göra att även insamlingsfordonen som betjänar flerbostadshus och icke anslutna villor blir svårare 
att utnyttja optimalt, vilket är en kostnad som inte framgår i beräkningarna ovan. Fler anslutna 
hushåll kan också ge större miljönytta genom större mängder avfall till återvinning, förutsatt att 
alla sorterar. Den mycket höga anslutningsgraden i Eskilstuna kan medföra att fler ”mindre 
engagerade” hushåll är anslutna. Att då, som ovan, jämföra insamlade mängder och 
plockanalysresultat från anslutna hushåll kan vara något missvisande. 

Bägge systemen är en förbättring av servicen till invånarna och kundnöjdheten är hög. Olika 
aspekter av de två systemen påverkar användarvänligheten, då optibag-systemet medför fler turer 
till ÅVS än fyrfacksystemet, men inte kräver extra plats eller iordningsställande av tomtmark. 
Trafiken av tunga fordon i villaområden ökar inte vid införande av optibag-systemet. 

Endast en plockanalys per fraktion finns tillgänglig för optibag-systemet i Eskilstuna, vilket medför 
stora osäkerheter. För det betydligt mer utbyggda fyrfackssystemet finns ett stort antal 
plockanalyser och sammanställningar som visar på hög utsorteringsgrad. Det är förstås ett 
problem för att göra rättvisa jämförelser. Sett till de plockanalyserna som finns samt faktiskt 
utsorterade mängder, vilket är en säkrare uppgift, är det dock tydligt att bägge systemen ger en 
hög sorteringsgrad. 

Det sorteras ut en mindre mängd tidningar i optibag-systemet än med fyrfack, men det kan bero 
på att hushållen väljer att slänga tidningar på ÅVS istället för att förpacka i påsar. Att lämna 
tidningar på det sättet har en lång historia och det är en enkel fraktion att spara då lukt och kladd 
inte är ett problem. Burkar och flaskor av glas är mer problematiska sett till lukt och kladd och den 
utförda plockanalysen visar på inte obetydliga mängder i restavfallet. Dock har utsortering av glas 
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en längre historia än övriga förpackningsslag och varken kunder eller kommunen anser att 
avsaknaden av glasinsamling är en avgörande nackdel. Tyvärr finns ingen statistik över hur 
mycket glas de anslutna villahushållen faktiskt sorterar ut.  

Det sorteras ut mer plast i optibag men med lägre renhet enligt den enda plockanalysen som gjorts. 
Dock sker en finsortering efter att påsarna öppnats vilket ger mycket rena fraktioner. Det finns en 
risk att matavfallet har en något lägre renhet i optibag-systemets plastpåsar än i de papperspåsar 
som är vanligast för fyrfack, men skillnaderna verkar vara små och beror även på 
informationsinsatser och en högre anslutningsgrad. Allt matavfall i Sverige genomgår en 
förbehandling där påsar och andra material sorteras bort. 
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6 Slutsats 
Hur beräkningsmodellen är utformad har stor betydelse för kalkylens resultat. Att utgå ifrån att 
befintliga kärl och fordon kan användas en tid till, snarare än att köpas in nya, har mycket stor 
påverkan på investeringskostnaderna för optibag-systemet. För fyrfacksystemet påverkar den 
aspekten bara marginellt. De rena driftskostnaderna för kommunen är dock i samma nivå för de 
två insamlingssystemen. Att särskilja kommunens kostnader från FTI:s kostnader är till optibag-
systemets fördel. Summeras alla kostnader framstår, i fallet Eskilstuna, fyrfacksystemet som dyrare 
än optibag. Att kunna tillgodoräkna användandet av befintliga kärl och fordonsflotta vid införande 
av optibag-systemet, vilket är rimligt i flertalet kommuner, sänker kapitalkostnaden rejält. I de 
fallen framstår optibag-systemet som betydligt billigare än fyrfacksystemet. 

Inget av systemen tar helt bort behovet av ÅVS, främst om FNI saknas i flerbostadshus. Vid 
frivillig anslutning till fyrfackssystemet är anslutningsgraden i snitt 82 procent, övriga väljer alltså 
att även i fortsättning att åka till ÅVS, eller inte sortera. De kommuner som inför optibag-systemet 
hänvisar normalt invånarna till ÅVS för glasförpackningar, men bibehåller hög kundnöjdhet. 

Det är svårt att dra entydiga slutsatser om sorteringsresultat i hushållen med de olika systemen. 
Plockanalyser ger en ögonblicksbild av hur mycket som inte sorteras, insamlingsstatistik över 
längre tid ger istället en klarare bild av vad som sorteras. Dock har skillnader kommuner emellan 
även socioekonomiska orsaker, såsom matvanor och disponibel inkomst, samt hur väl informerade 
och motiverade invånarna är. Det verkar som att fyrfacksystemet ger något bättre 
sorteringsresultat än optibag-systemet, men skillnaderna är små och kan bero mer på 
förutsättningarna i kommunerna än på själva insamlingssystemen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att liknande resultat i sortering och förbättrad service går 
att nå med bägge systemen, men att framgången är beroende av lokala förhållanden och 
utveckling över tid. 
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8 Bilaga beräkning 

8.1 Optibag-systemet 
I Optibag-systemet läggs olika fraktioner i plastpåsar av olika färger: 

• Matavfall grön påse 
• Plastförpackningar i orange påse 
• Pappersförpackningar i gul påse 
• Tidningar i blå påse 
• Metall i grå påse 
• Brännbart i övriga påsar 

Alla påsarna läggs i en och samma kärl, transporteras till en optisk sorteringsanläggning där 
respektive fraktion skiljs ut och respektive material läggs i container.  

Återvinningsstationer för glasavfall 

Glasavfall (vitt glas respektive färgat glas) samlas in i återvinningsstationer (ÅVS). I kalkylen har 
antagits att det i områdena med insamling enligt Optibag-metoden finns 14 återvinningsstationer1. 
I Fall A Initiering har antagits att FTI fortsätter driva alla återvinningsstationerna efter införandet 
av fastighetsnära insamling, utan extra kostnad för kommunen. FTI:s kostnad omfattar i kalkylen 
endast marginalkostnaderna som i princip är lika med kostnaderna för tömning av de 14 
glasåtervinningsstationerna. I Fall B ”Barmark” har antagits att 14 st glas-ÅVS etableras från 
”scratch” (i anslutning till befintliga ÅVS) och driftkostnaderna innefattar även städning, 
underhåll, tömning, m.m. 

I kalkylen har antagits att tömningskostnaden är 100 kr/tömning och tömning sker 52 gånger per 
år. Investeringen för en glas-ÅVS är ca 315 000 kr per ÅVS och omfattar markarbeten och container 
(”igloo”). 

Förbrukning av påsar 

Påsförbrukningen i Eskilstuna är i genomsnitt enligt följande 

Inköpspris påsar   

Matavfall 0,35 kr/påse 

Tidningar 0,42 kr/påse 

Övriga 0,35 kr/påse 

Distribution 0,20 kr/st 

 

                                                           

1 I hela Eskilstuna finns 33 återvinningsstationer som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. Området med Optibag 
motsvarar ungefär 40 % av hela Eskilstunas befolkning 
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Förbrukning påsar st/hushåll, vecka 

Matavfall 1,8 

Plastavfall 1,4 

Pappersförpackningar 0,9 

Tidningar 0,5 

Metallförpackningar 0,5 

Restavfall (förbränning) 0,5 

 

Kärl 

Hämtningsfrekvensen är enligt följande tabell: 

Kärlstorlek och hämtningsfrekvens Antal abonnenter 

190 liter, 14 dagar (26 ggr/år) 15 238 

370 liter 14 dagar (26 ggr/år) 1 050 

190 liter, 28 dagar (13 ggr/år) 100 

190 liter, 8 veckor (ej matavfall) /7 ggr/år) 65 

 

Då systemet infördes var det endast ett fåtal (ca 5 % av abonnenterna) som valde att byta kärl, och 
de flesta hade kvar sina gamla kärl. Av alla kunder i Eskilstuna byttes 900 kärl från 370 l till 190 l, 
och drygt 20 kunder bytte ifrån 190 l till 370 l.  

I kalkylen har antagits att de gamla kärlen vid starten i genomsnitt var avskrivna till hälften och att 
hela beståndet kommer att bytas ut under en tioårsperiod. Initialinvesteringen för kärl blir därmed 
låg, men investeringen av nya kärl kommer successivt under tioårsperioden. 
Nyanskaffningsvärdet för 190 liters kärl är 350 kr/st och för 370 liters kärl 450 kr/st. 

Insamlingsfordon 

Hämtning sker med fyra sidlastare. Dessa fanns i drift redan innan Optibag-systemet infördes, 
men förutsätts behöva ersättas med nya fordon efterhand under en tioårsperiod. Kostnaderna för 
en sidlastare är enligt följande (baserat på verkliga kostnader i Eskilstuna): 
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 1-fack 
sidlastare 

Investeringskostnad (per fordon)  

Inköpspris, kr  1 600 000 

Avskrivningstid, år 7 

Kalkylränta, % 2,5 

Avskrivning och ränta, kr/år, fordon  300 000 

Driftkostnad (per fordon)  

Däck, kr/år 30 250 

Verkstad, reservdelar, chassi, kr/år 171 500 

Verkstad, reservdelar, påbyggnad, kr/år 35 000 

Bränsle, kr/år 136 700 

Skatt och försäkring, kr/år 12 100 

Besiktning, kr/år 2 000 

Personal, kr/år 564 000 

Driftkostnad kr/fordon, år 951 550 

 

En bil beräknas kunna samla in avfall från ca 450 hushåll på en dag. Enligt uppgifter från 
Eskilstuna är den totala körsträckan 9600 km/år. 

Optisk sortering 

Avfallet körs till en optisk sorteringsanläggning, där de olika fraktionerna skiljs ut. Kostnaderna 
för optiskt sortering är enligt följande: 
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 Sorterinsanläggning 

Investering  

Maskin, kr 18 500 000 

Mark, bygg, VVS, el, etc. Initieringsfallet. 
kr 

18 500 000 

Mark, bygg, VVS, el, etc. Barmarksfallet. 
kr 

21 500 000 

Avskrivningstid maskin, år 10 

Avskrivningstid byggnad mm, år 20 

Kalkylränta, % 2,5 

Kapitalkostnad, kr/år 3 300 500 

Driftkostnader kr/ton  

Optisk sortering 141 

Finsortering 263 

Summa driftkostnader, kr/år 3 318 300 

Total kostnad kr/år 6 619 000 

 

Investeringen grundar sig på en budgetoffert från Optibag för en anläggning med ca 10 000 ton/år 
kapacitet, och driftkostnaderna baseras på Eskilstunas driftbudget för den befintliga Optibag-
anläggningen. I fallet barmark har en ökad investeringskostnad för byggnad uppskattats till 3 Mkr. 
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8.2 Fyrfackssystemet 
I fyrfackssystemet samlas åtta fraktioner in. Varje hushåll har två fyrfackskärl 

• Kärl 1 (hämtas var 14:e dag): 
o Matavfall (läggs i särskilda papperspåsar eller plastpåsar) 
o Restavfall (brännbart) 
o Vitt glas 
o Pappersförpackningar 

• Kärl 2 (hämtas var 28:e dag): 
o Plastförpackningar 
o Metallförpackningar 
o Färgat glas 
o Returpapper 

Påsar 

Matavfallet samlas upp i särskilda matavfallspåsar (både av papper och av nedbrytbar plast finns 
tillgängliga). En matavfallspåse kostar 0,22 kr/st, och medelförbrukningen har antagits vara 1,8 
påsar per hushåll och vecka. För övriga material antas inga påsar användas. 

Kärl 

Alla berörda hushåll är tvungna att byta kärl till standardiserade fyrfackskärl. Varje hushåll har två 
kärl. Ett kärl kostar 1899 kr i nyinköp (Hultén 2016). Avskrivningstiden för kärlen är 10 år. 

Det har antagits att de befintliga kärlen, före införandet av fastighetsnära insamling, samlas in och 
återanvänds i andra områden eller säljs. Vi har antagit att de är till hälften avskrivna, och den 
möjliga intäkten av de begagnade kärlen är 50 % av det avskrivna värdet (i Optibag-systemet 
antogs att dessa i stället kunde fortsätta användas). 

Vidare uppskattas två procent av kärlen behöva ersättas årligen. 

Insamlingsfordon 

Kostnaderna för en fyrfackbil är enligt följande (Avfall Sverige, 2016; Hultén, 2016):  
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 Fyrfacksbil 

Investering (per fordon)  

Inköpspris, kr 2 800 000 

Avskrivningspris, år 7 

Kalkylränta, % 2,5 

Avskrivning och ränta, kr/år, fordon 441 000 

Driftkostnad (per fordon)  

Däck, kr/år 60 000 

Verkstad, reservdelar, chassi, kr/år 180 000 

Verkstad, reservdelar, påbyggnad, kr/år 56 000 

Bränsle, kr/år 136 700 

Skatt och försäkring, kr/år 12 000 

Besiktning 2 000 

Personal 564 000 

Driftkostnad kr/år, fordon 1 010 700 

 

Ett fordon uppskattas kunna samla in avfall från 325 hushåll på en dag, en hög uppskattning för 
tät bebyggelse (Avfall Sverige 2016a). För att samla in den antagna mängden avfall beräknas 8 bilar 
behövas (teoretiskt behövs 7,5 fordon plus reservfordon). 

Omlastning 

Insamlingsfordonen åker till avfallsanläggningen och tömmer varje fraktion för sig i en container 
vid en omlastningsstation. Omlastningsstationen utgörs av en enkel ramp med åtta containrar där 
respektive material töms. Enligt tidigare undersökning kan kostnaden variera stort, beroende på 
lokalisering och om befintliga anläggningar finns för ombyggnation (Hultén, 2016). 
Omlastningsstationen antas byggas vid ledigt utrymme vid avfallsanläggningen och uppskattas 
kosta 2 Mkr i investering (mark- och byggnadsarbeten) i initieringsfallet eller 5 Mkr i barmark-
fallet. Den rörliga driftkostnaden uppskattas till 60 kr/ton.  
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