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Förord 
I februari 2016 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Kommunstyrelsens 
förvaltning i Håbo kommun att genomföra en totalöversyn av 
avfallsverksamheten i Håbo kommun enligt Kommunstyrelsens beslut 2015, 
§213. Föreliggande rapport är resultatet av genomfört projekt. 

Håbo kommuns avfallschef Anna Darpe har svarat på frågor om 
verksamheten och bidragit med grundläggande faktaunderlag till 
utredningen. 

Projektledare för utredningen har varit Jörgen Leander, 
Miljö & Avfallsbyrån. Eleonor Zeidlitz och Marie Rytterstedt vid 
Miljö & Avfallsbyrån har också bistått projektet. 

Härutöver har även andra personer på Håbo kommun bidragit med 
värdefulla uppgifter och perspektiv, exempelvis handläggare vid 
avfallsenheten, personal vid kontaktcenter samt personal vid 
återvinningscentralen som beretts möjlighet att lämna synpunkter vid 
intervjuer. 

 

Västerås 18 april 2016 

 

 

 

Jörgen Leander 

Projektledare 

Miljö & Avfallsbyrån 
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Sammanfattning 
Föreliggande rapport är resultatet av en översyn av avfallsverksamheten i 
Håbo kommun enligt Kommunstyrelsens beslut 2015, §213. Utredningen 
innefattar bl.a. genomgång av ekonomiska och andra underlag om 
avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo kommun, 
platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse med andra 
kommuner. Utredningen belyser nuläget inom avfallsverksamheten och ger 
förslag till åtgärder. 

I rapporten konstateras att det under senare år har genomförts ett flertal 
såväl organisatoriska som andra förändringar, som syftar till bl.a. förbättrad 
insamlingsservice och sortering. Den mest genomgripande förändringen av 
avfallshanteringen i Håbo kommun är införande av insamlingssystem för 
matavfall. Kommunen står också inför flera nya utmaningar till följd av 
nationella mål, kommunens nyligen beslutade avfallsplan och eventuellt 
förestående kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper 
enligt regeringens pågående utredning. 

I rapporten görs en jämförelse med ett urval kommuner som har ungefär 
samma storlek och typ av avfallshantering som Håbo kommun. Jämförelsen 
visar att avfallshanteringen i Håbo kommun generellt erbjuder en hög 
insamlingsservice, genom exempelvis insamling av matavfall i separat kärl 
och en återvinningscentral med hög standard och generösa öppettider för 
sorterat grovavfall från både hushåll och företag. Avfallsenheten har också 
personella resurser som möjliggör utveckling av verksamheten och en bra 
kvalitet i de tjänster som erbjuds. Jämförelsen visar samtidigt att den totala 
mängden mat- och restavfall och grovavfall per invånare i Håbo är hög och att 
det finns potential att förbättra utsorteringen av matavfall, förpackningar och 
returpapper. 

Det konstateras också att kostnaderna för avfallshanteringen i Håbo kommun 
är höga och att avfallstaxan överstiger genomsnittet för övriga kommuner i 
storleksklassen. Förhållanden inom avfallsverksamheten som 
uppmärksammats och som bidrar till höga kostnader och hög avfallstaxa är: 

• Relativt stor personalstyrka för administration, kundtjänst, planering etc. 

• Höga tömningspriser. 

• Tätare tömning av matavfall från en- och tvåbostadshus på sommaren. 

• Relativt stora mängder mat- och restavfall och grovavfall. 

• Återvinningscentral med hög standard, fria besök för hushåll, 
generösa öppettider och relativt stor personalstyrka. 
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• Relativt höga kostnader per ton för omhändertagande av avfall från 
återvinningscentral. 

• Mobil återvinningscentral, som komplement till den stationära. 

• Mycket företagsbesök på återvinningscentralen där passerkort för 
hushåll med fria besök används, vilket leder till för små intäkter från 
företag. 

I rapporten lämnas förslag till åtgärder i tre steg, där åtgärderna i Steg 1 är 
högst prioriterade. Åtgärderna i Steg 2 kan genomföras delvis parallellt med 
åtgärderna i Steg 1. I korthet föreslås följande åtgärder:  

Steg 1: Genomför nya upphandlingar för att säkerställa att avtal som tecknas 
innebär rätt pris och kvalitet och se över avfallstaxan så att den enbart 
finansierar avfallsenhetens verksamhet och utvecklas i rätt riktning avseende 
miljöstyrning och avgiftsuttag. 

Steg 2: Genomför förändringar och aktiviteter inom avfallsverksamheten 
med syfte att bidra till ökad kostnadseffektivitet, rätt kvalitet och servicenivå 
och förbättrat insamlingsresultat. Exempel på åtgärder i Steg 2 är: 

• Hämtning av matavfall varannan vecka året runt. 

• Distribution av matavfallspåsar till varje fastighet. 

• Begränsning av öppettiderna på ÅVC vintertid. 

• Utredning om och eventuellt införande av fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper. 

Steg 3: Gör uppföljning av genomförda åtgärder avseende exempelvis 
insamlingsresultat, kundnöjdhet och ekonomi samt en översyn av 
arbetsbelastning och behov av personella administrativa resurser på 
avfallsenheten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att göra en totalöversyn 
av avfallsverksamheten för att ta reda på vad invånarna får för den avgift de 
betalar. Syftet är att utreda om något kan göras annorlunda eller mer 
kostnadseffektivt i förhållande till den kvalitet och service som invånarna får. 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 
Utredningen omfattar ekonomi och kvalitet i alla delar av 
avfallsverksamheten såsom insamling, behandling av avfall, service till 
invånarna och återvinningscentralerna. Alla avfallsslag omfattas med 
undantag för slam och fett från fettavskiljare. 

1.3 Metod 
Översynen av avfallsverksamheten har innefattat följande nyckelmoment: 

• genomgång av underlag såsom avtal, förfrågningsunderlag, 
avfallsplan, föreskrifter, taxa, budget, årsredovisning, ekonomiskt 
utfall, statistik angående insamlade mängder, resultat från kundenkät 
och antal besök på stationär och mobil återvinningscentral. 

• intervjuer med handläggare på avfallsenheten, personal på 
kontaktcenter och på återvinningscentralen. 

• platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog. 

• jämförelse avseende statistik för avfallsmängder, servicenivå, 
kundnöjdhet och kostnader med kommuner av liknande storlek och 
insamlingssystem. 
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2 Avfallsverksamheten inom Håbo kommun 
I det följande beskrivs översiktligt Håbo kommun och avfallsverksamhetens 
olika delar och uppgifter. 

I kommunen finns totalt ca 20 300 invånare, fördelat på ca 6 200 hushåll i 
villa och ca 2 200 i lägenhet. Ca 75 % av invånarna bor i centralorten Bålsta. 
Kommunen växer med några hundratal invånare per år. 

Avfallsverksamheten finansieras med avgifter enligt 27 kap. i miljöbalken. 
Ansvarsområdet innefattar insamling, transport och behandling av 
hushållsavfall och liknande avfall som uppstår inom Håbo kommun samt 
därtill hörande administration, planering och information.  

Avfallsenheten ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallsslag som 
omfattas av producentansvar. För dessa avfallsslag har enheten ändå ansvar 
för avfallsplanering, samråd och information. Avfallsenheten är en del av 
Kommunstyrelsens förvaltning. Insamling och behandling av mat- och 
restavfall utförs av upphandlade entreprenörer. Insamling av grovavfall sker 
vid en stationär och en mobil återvinningscentral. Den stationära 
återvinningscentralen drivs i egen regi medan det vid den mobila finns 
personal både från entreprenören och beställaren. 

I kommunen samlas det in ca 615 kg avfall per person, vilket ligger över 
riksgenomsnittet på 466 kg per person. Detta förklaras främst av att 
mängden grovavfall är hög (närmare 300 kg per person). Mängden 
förpackningar och returpapper (66 kg/person) ligger strax under 
riksgenomsnittet. 

2.1 Administration 
Planering, utredningar, information, fakturering och annan administration 
utförs av avfallsenheten. Förutom enhetschef för avfall finns inom 
avfallsenheten tre heltidstjänster. Härutöver har enheten även tillgång till en 
förvaltningsgemensam kommunikatör, motsvarande 0,25 heltidstjänst. 
Kundtjänst sköts i huvudsak av Kommunstyrelseförvaltningens 
gemensamma kontaktcenter, som är tillgängligt både via telefon och 
kommunens hemsida. Renhållningstaxan finansierar motsvarande 0,5 
heltidstjänster på kontaktcenter. 

Inom avfallsenheten har arbetsuppgifterna delats upp i olika 
ansvarsområden men vid behov kan medarbetarna täcka upp för varandra. 
Även vid arbetsuppgifter som hela enheten behöver vara engagerad i finns 
alltid en utsedd person som har huvudansvaret. 
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Tjänsterna inom enheten är uppdelade enligt följande: 

• Ledning, samordning och strategiska frågor (enhetschef). 
Enhetschefen arbetar med ekonomi och budget, verksamhetsanalys 
och omvärldsbevakning, statistikrapportering, schemaplanering, 
personalfrågor och arbetsmiljöfrågor. Härutöver medverkar 
enhetschefen i olika strategiska grupper tillsammans med andra 
interna aktörer där det finns ett generellt fokus på utveckling av 
samhället. Det handlar främst om fysisk planering såsom arbete med 
översiktsplan och planering för den inflyttning som sker till 
kommunen.  

• Kontakter med entreprenörer och fastighetsägare. Exempel på 
arbetsuppgifter är kontakt med insamlingsentreprenör, framtagande 
av körlistor och statistik, avvikelsehantering och åtgärder gentemot 
kund samt arbete med besvärliga hämtställen i samverkan med 
entreprenören. Tjänsten innefattar även att vara ”backoffice” till 
kontaktcenter, vilket innebär att ta emot synpunkter och besvara 
svårare kundfrågor. Även handläggning av undantag ingår liksom 
arbete med fakturering gällande VA och avfall sex gånger per år. 
Införandet av digital tömningsregistrering har införts inom tjänsten. 

• Återvinningscentral. I tjänsten ingår huvudansvar för 
återvinningscentralen (ÅVC), medverkan i personalärenden, ansvar för 
avtal för transport och behandling av avfall samt kontering av fakturor. 
Upphandlingar har genomförts inom tjänsten men framöver kan 
upphandling även ligga på andra tjänster. 

• Projekt. Tjänsten handlar om olika projekt. Exempel på större projekt 
som genomförts under senare år är införande av matavfallsinsamling 
(fram till slutet av 2014) och framtagande av en ny avfallsplan. 

Framtagande av informationsmaterial görs av olika personer inom enheten, 
beroende på inriktning. Kommunikatören bistår med att granska texter, 
uppdatera hemsidan samt sammanställa statistik till bland annat hemsidan. 

Kontaktcenter tar emot samtal från kunder, beställer extrahämtning, skapar 
ordrar, handlägger ägarbyten och adressändringar samt besvarar frågor om 
ÅVC angående exempelvis sortering och företagskort. 90% av de 
avfallsrelaterade frågor som kommer till kontaktcenter handläggs där fullt 
ut, medan avfallsenheten involveras i övriga fall. 

Flera förändringar har skett de senaste åren som påverkat 
avfallsverksamhetens administration. 2012 togs driften av ÅVC över i egen 
regi och tre personer anställdes för att bemanna centralen. 2012 utökades 
avfallsverksamhetens administration med en heltidstjänst för arbete med 
projekt med undantag för år 2014 då tjänsten omfattade 50%. 2014 startades 
kommunens kontaktcenter. Av de två personer som tidigare arbetat i den 
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gemensamma kundtjänsten med Upplands-Bro och Håbo anställdes en på 
VA- och en på avfallsenheten. E-tjänster har också införts och bidragit till ett 
effektivare arbetssätt och ökad tillgänglighet. 

I januari 2015 ombildades den tidigare Miljö- och teknikförvaltningen till en 
avdelning inom Kommunstyrelseförvaltningen med flera enheter, däribland 
avfallenheten. Enhetschefens tjänst utökades från 50% till 100% inom 
avfallsenheten. 

2.2 Insamling och behandling 
Insamlingen av mat- och restavfall sker i plastkärl med traditionella en- och 
tvåfackade insamlingsfordon. Insamlingen utförs av upphandlad 
entreprenör. Nuvarande avtal gäller t.o.m. 2017-10-15. 

Hämtning sker vanligen från varje fastighet men i några särskilt trånga 
områden där det är svårt att ta sig fram eller vända med insamlingsfordon sker 
hämtning från gemensam uppställningsplats enligt överenskommelse med 
fastighetsägarna. Sammanlagt handlar det om ca 500 hushåll, med gångavstånd 
i de flesta fall som längst ca 50 meter och i några fall som längst ca 100 meter till 
gemensam uppställningsplats. 

 
Figur 1 Insamling av matavfall och restavfall med tvåfacksbil i Håbo. 

Matavfall samlas in i papperspåsar och separat kärl. Påsar för matavfall 
hämtas av hushållen vid t.ex. återvinningscentral eller kommunhuset.  

Sedan utgången av 2014 är insamlingssystemet för matavfall i stort sett fullt 
utbyggt, endast några flerbostadshus och verksamheter återstår. 2015 
samlades 777 ton matavfall in, vilket motsvarar 1,8 kg/hushåll och vecka. 
Detta är lågt i jämförelse med Avfall Sveriges nationella nyckeltal (villa 3,2 
och lägenhet 1,5 kg/hushåll och vecka). Insamlingsgraden för matavfall 
beräknades till ca 40 % för 2014 men ökade till 53 % 2015, som var det första 
året med i stort sett fullt utbyggd matavfallsinsamling. 
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För en- och tvåbostadshus används kärl med volym 190 liter för restavfall 
och 140 liter för matavfall. Kärlen för restavfall töms varannan vecka. Kärlen 
för matavfall töms varje vecka under sommaren och varannan vecka under 
resten av året. Detta motsvarar 26 tömningar av restavfallskärlen och 31 
tömningar av matavfallskärlen per år. 

För flerbostadshus används kärl med volym 660 liter för restavfall och 140 
liter för matavfall. Kärlen töms en gång i veckan, d.v.s. 52 gånger per år av 
respektive fraktion. 

Behandlingen av restavfallet sker genom förbränning i anläggning som 
kommunen har avtal med. Matavfallet rötas tillsammans med avloppsslam i 
Himmerfjärdsverket, enligt avtalet med insamlingsentreprenören. 

2.3 Återvinningscentral 
I kommunen finns en stationär återvinningscentral för sorterat grovavfall 
och farligt avfall. Återvinningscentralen är placerad i Västerskog i Bålsta 
tätort. Anläggningen bemannas sedan några år tillbaka med kommunens 
egen personal. Tidigare nyttjades en återvinningscentral som ägdes och drevs 
av entreprenör. 

Transport och behandling av mottaget avfall handlas upp. Nuvarande avtal 
gäller t.o.m. 2017-10-15. 

 
Figur 2 Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskog. 

Som komplement till den stationära återvinningscentralen finns en mobil 
återvinningscentral som ställs upp sex gånger om året i Skokloster. Den mobila 
återvinningscentralen är upphandlad. Både personal från entreprenören och 
kommunen finns på plats vid de tillfällen anläggningen är öppen. 

Ett nätverk har bildats tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner för att utbyta erfarenheter och genomföra gemensamma projekt 
avseende återvinningscentraler. Det första gemensamma projektet gäller 
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utvecklingsmöjligheter på återvinningscentralerna och möjligheter till 
samordnade transporter av avfall till behandling och återvinning. 

Mottagna mängder och sortering 
Vid återvinningscentralerna togs 2015 emot ca 6 000 ton grovavfall, varav 
nästan hela mängden återvanns på olika sätt. Ca 27 % materialåtervanns, 
ca 62 % energiåtervanns och närmare 10 % komposterades. Mindre än 1 % 
deponerades. Fördelningen mellan olika återvinnings- och 
behandlingsmetoder ligger ungefär på riksgenomsnitt. 

Den låga andelen deponirest är delvis ett resultat av personalens 
ansträngningar att få kunderna att sortera rätt. Fraktionen benämns numera 
”isolering”, eftersom alla andra typer av avfall som tidigare riskerade att 
sorteras som deponirest utgörs av avfall som kan sorteras ut för olika former 
av återvinning. På motsvarande sätt försöker personalen få kunderna att 
sortera ut avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas istället för att 
lämna dessa fraktioner i containern för brännbart avfall. 

Vid återvinningscentralen samlas även farligt avfall och elavfall in. 2015 togs 
419 ton elavfall och 95 ton övrigt farligt avfall emot på anläggningen, vilket 
för elavfall utslaget per invånare är högre än riksgenomsnittet och för övrigt 
farligt avfall något lägre än riksgenomsnittet. 

Sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralen har förbättrats på senare tid. 
Utöver de traditionella fraktionerna av grovavfall sorteras numera även textil, 
planglas, pall och pallkragar ut för återanvändning och materialåtervinning. 

På anläggningen finns en bytesbod som uppmuntrar till återanvändning. I 
bytesboden får invånarna lämna in saker som kan återanvändas och ta med 
sig motsvarande antal saker (max fem stycken). Anläggningens bytesbod är 
ett populärt inslag på återvinningscentralen. 

Utformning och standard 
Utformningen av anläggningen i Västerskog är modern med containrar 
placerade vid ramp för att underlätta avlämning av avfall. Personal- och 
förrådsbyggnader på anläggningen håller en hög standard.  
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Figur 3 Personalbyggnad vid Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskog. 

Anläggningen är utformad för att i möjligaste mån hålla tung trafik och 
arbetsmaskiner skilda från personbilstrafik. Anläggningen är välskött och ger 
generellt ett bra intryck. 

På anläggningen finns ett bomsystem som ger kunder med kort tillträde och 
registrerar varje besök. 

 
Figur 4 Bomsystem vid Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskog. 

 

Besöksfrekvens 
Hushåll som betalar avfallsavgift i Håbo kommun har via sitt kort tillgång till 
anläggningen utan begränsningar (s.k. ”fria besök”). Företag betalar per besök. 
Företag får det första kortet avgiftsfritt och betalar för eventuella tillkommande kort. 

Besöksfrekvensen vid återvinningscentralen i Västerskog är hög och ökande. 
Anläggningen hade 2015 ca 100 000 besök, eller ca 5 besök per invånare. 
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Ca 1 % av besöken avser kunder som är registrerade som företag. 
Personalens bedömning är att 5-10% i praktiken är företagsbesök. 274 
företag har ÅVC-kort av de mer än 1 900 registrerade företag (inkl enskilda 
firmor) som finns i kommunen. 

Öppettider 
Öppettiderna vid återvinningscentralen i Västerskog är generösa. 
Anläggningen har öppet varje dag i veckan året om, med undantag för 
nationella helgdagar, och håller samma öppettider hela året. Anläggningen 
har öppet 54 timmar/vecka, inklusive några dagar med kvällsöppet. 

Den mobila återvinningscentralen finns uppställd i Skokloster sex gånger om 
året kl 16-20. 

Bemanning 
Bemanningen vid återvinningscentralen, inklusive egen personal vid den 
mobila centralen, motsvarar 3,9 heltidstjänster. Personalen vid 
återvinningscentralen i Västerskog är aktiv, kunnig och engagerad, vilket 
bidrar till en god ordning på anläggningen och en väl fungerande sortering. 

2.4 Övrig insamling 
Utöver insamling av mat- och restavfall samt återvinningscentralen 
tillhandahåller avfallsenheten även fastighetsnära insamling av elavfall 
kampanjvis två gånger per år. 
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3 Avfallsverksamhetens ekonomi 
Nedan beskrivs och analyseras ekonomin inom avfallsverksamhetens olika 
delar och vilken betydelse dessa har för kostnader och avgifter. 

2015 omsatte avfallsverksamheten 23,138 Mkr, exkl slam. Mindre 
investeringar gjordes i återvinningscentralen på ca 0,1 Mkr. Ett större inköp 
av kärl gjordes för 1,7 Mkr. Resultatet för 2015 blev -0,658 Mkr, vilket var ett 
planerat underskott i syfte att minska verksamhetens ackumulerade 
överskott som efter 2015 uppgår till 1,975 Mkr. Budgeten för 2016 är i balans. 

3.1 Kostnader 
Nedan presenteras översiktligt budgeterade kostnader för Håbo kommuns 
avfallshantering 2016. Kostnaderna för hantering av slam på 1 199 kkr tillkommer. 

Tabell 1 Budgeterade kostnader för Håbo kommuns avfallshantering 2016. 

Verksamhet Budgeterad 
kostnad, kkr 

Administration 4 017 

Personal 1 714 

Kontaktcenter 472 

Overheadkostnad 1 355 

Övrigt 477 

Insamling och behandling 10 400 

Insamling 7 000 

Förbränning 1 640 

Biologisk behandling 275 

Omlastning, transport 625 

Kärlinköp/-hantering 324 

Matavfallspåsar 536 

Återvinningscentral 7 138 

Personal 2 056 

Transport och behandling 2 960 

Räntor och avskrivningar 1 444 

Övrigt 678 

Övrig insamling 320 

Elavfallskampanjer 320 

Summa 21 876 
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Figur 5 Fördelning av avfallsverksamhetens kostnader enligt budget 2016. 

 
3.1.1 Administration 
Administration utgör ca 18 % av avfallsverksamhetens kostnader. 
Administrationskostnaderna inkluderar kostnader för personal (enhetschef, 
3 heltidstjänster och 25 % av förvaltningsgemensam kommunikatör), 
avfallsverksamhetens del av kontaktcenter (inkl. 50% av en heltidstjänst), 
avfallsverksamhetens del av förvaltningsövergripande overheadkostnader 
samt övriga administrativa kostnader såsom IT, telefoner, kontorsmaterial, 
trycksaker och lokaler. 

3.1.2 Insamling och behandling 
Kostnaderna för insamling och behandling av mat- och restavfall utgör 
ca 48 % av avfallsverksamhetens kostnader och avser ersättning till 
insamlingsentreprenör, transportör av restavfall och 
förbränningsanläggning. Ersättningen till insamlingsentreprenören 
inkluderar tömning av kärl, omlastning, transport, biologisk behandling av 
matavfall, matavfallspåsar och hantering av kärl (inköp, lagerhållning, 
montering, taggning, distribution). Transport av restavfall till förbränning 
och förbränning av restavfall är upphandlat separat och ingår inte i 
insamlingsupphandlingen. 

Av kostnaderna utgör ca 7 Mkr (32 % av avfallsverksamhetens kostnader) 
insamlingskostnader och ca 2,5 Mkr (12 %) kostnader för omlastning, 
transport, förbränning och biologisk behandling. 

En mindre del av avfallsverksamhetens kostnader utgörs av kärl- och 
påskostnader. Kostnaderna för matavfallspåsar uppgår till ca 0,5 Mkr, vid 
nuvarande pris på 0,79 kr/påse. Påskostnaderna inkluderar distribution av 
påsar till varje fastighet, vilket dock efter överenskommelse med kommunen 
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inte sker i praktiken. Istället levereras påsar till återvinningscentralen för 
avhämtning. Kostnaderna för inköp och hantering av kärl uppgår till 
ca 0,3 Mkr/år. 

3.1.3 Återvinningscentral 
Kostnaderna för återvinningscentral utgör ca 33 % av avfallsverksamhetens 
kostnader. Kostnaderna inkluderar personal (3,9 heltidstjänster och 
timanställda), transport och behandling av sorterat avfall, räntor, 
avskrivningar samt övriga kostnader såsom maskiner, förbrukningsmaterial 
och arbetskläder för både den stationära och den mobila 
återvinningscentralen. 

3.1.4 Övrig insamling 
Kostnaderna för övrig insamling utgör ca 1,5 % av avfallsverksamhetens 
kostnader. Övrig insamling avser fastighetsnära insamling av elavfall 2 ggr/år. 

3.2 Intäkter 

3.2.1 Avfallsavgifter 
Avfallstaxan består av grundavgift och hämtningsavgift samt avgifter för 
olika tilläggstjänster. Grundavgiften är specifik för kundgrupperna villa, 
lägenhet, fritidshus och verksamhet. Grundavgifterna är för villa 1 861 kr/år, 
lägenhet 1 060 kr/år, fritidshus 1 084 kr/år och verksamhet 925 kr/år 
inklusive moms. Villor och fritidshus som hemkomposterar matavfall kan få 
reducerad grundavgift med 300 kr/år inklusive moms för villa och 150 kr/år 
inklusive moms för fritidshus. 

Den vanligaste totala avfallsavgiften (inklusive grundavgift) för villa i Håbo 
kommun ligger på 3 117 kr/år och för en lägenhet i genomsnitt på ca 2 160 kr/år 
inklusive moms. I avgiften ingår matavfallsinsamling för samtliga fastigheter. 

Grundavgiften ska täcka avfallsverksamhetens kostnader för administration, 
återvinningscentral och andra tjänster som är tillgängliga för hushåll och 
verksamheter utan särskild avgift. Hämtningsavgiften ska täcka kostnader 
för insamling och behandling av mat- och restavfall. Under åren 2009-2013 
förändrades inte avfallstaxan. Efter 2013 har taxan indexuppräknats årligen. 

Utöver avfallstaxan som finansierar hanteringen av avfall som omfattas av 
kommunalt renhållningsansvar räknar kommunen med intäkter på ca 0,2 Mkr från 
företag och kommunala verksamheter som lämnar avfall på återvinningscentralen. 

Budgeterade intäkter från avfallstaxan och avgifter från företag som lämnar 
avfall på ÅVC för 2016 uppgår till sammanlagt 21,876 Mkr, varav drygt 
11 Mkr från grundavgifter. 

3.2.2 Övriga intäkter 
Avfallsenheten budgeterar inte för några andra intäkter än avgifter enligt 
avfallstaxan samt företagsbesök på återvinningscentral. 
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4 Nyckeltal och jämförelse med andra kommuner 
I följande kapitel beskrivs nyckeltal för servicenivå, kostnader, avgifter och 
vad som uppnås inom avfallsverksamheten i Håbo kommun i form av 
exempelvis insamlade mängder och kundnöjdhet. 

En jämförelse görs också med andra kommuner. För att jämförelsen ska bli 
så relevant som möjligt görs jämförelsen med kommuner med sådana 
förutsättningar gemensamt med Håbo kommun som kan vara av särskild 
betydelse för avfallshanteringen och dess kostnader. Därför har kommuner 
valts som liknar Håbo avseende invånarantal (15 000-20 000 invånare), 
befolkningsutveckling (stabil eller något ökande), fördelning mellan en- och 
tvåbostadshus resp. flerbostadshus (minst 50 % en- och tvåbostadshus) samt 
liknande avfallshanteringssystem (insamling av matavfall i separat kärl och 
en stationär återvinningscentral). Även andra faktorer såsom exempelvis 
befolkningstäthet, förekomst av fritidsboende, om insamlingen sker i egen 
regi eller på entreprenad, regional samverkan m.m. kan vara av betydelse för 
avfallshanteringskostnaderna men dessa faktorer har inte utgjort grund för 
urvalet av kommuner för jämförelsen utan endast noterats som underlag för 
analysen. Statistik och nyckeltal har hämtats från Avfall Sveriges 
statistikverktyg Avfall Web och avser 2014, om ej annat anges. 

Tabell 2 Uppgifter om kommuner i storleksklass 15 000-25 000 invånare med 
insamling av matavfall i separat kärl samt en återvinningscentral. 
Källa: Avfall Web 2014. 

 Hallsta-
hammar 

Hede-
mora 

Knivsta Kristine-
hamn 

Leksand Mora Salem Skurup Tjörn Håbo 

Antal invånare 
(st) 

15 596 15 085 16 105 24 114 15 252 20 006 16 140 15 167 15 135 20 034 

Folkökning 
2015 (st) 

49 150 764 156 74 95 286 -18 138 245 

Landareal 
(km2) 

180 929 295 1384 1412 3112 71 511 846 186 

Befolknings-
täthet 
(inv/km2) 

86,5 16,2 54,6 17,4 10,8 6,4 227,0 29,7 17,9 107,4 

Antal hushåll 
(st) 

7 413 7 888 5 864 11 726 6 935 9 934 6 255 6 443 6 277 7 877 

Andel hushåll i 
en- och två-
familjshus (%) 

51 58 72 51 76 69 58 78 89 72 

Antal 
fritidshus (st) 

141 1487 535 1 748 3 383 4 190 51 393 3 846 894 

Avfalls-
organisation 

Egen för-
valtning 

Eget 
bolag 

Egen för-
valtning 

Egen för-
valtning 

Samägt 
bolag 

Samägt 
bolag 

Samägt 
bolag 

Egen för-
valtning 

Egen för-
valtning 

Egen för-
valtning 

Utförarform 
för insamling 

Entrepre-
nad 

Entrepre-
nad 

Entrepre-
nad 

Egen 
regi 

Entrepre-
nad 

Entrepre-
nad 

Egen 
regi 

Entrepre
nad 

Entrepr
enad 

Entrepre-
nad 
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4.1 Servicenivå vid insamling 
De flesta jämförelsekommunerna använder samma typer av behållare. För 
en- och tvåbostadshus är kärl med volym 190 liter för restavfall och 140 liter 
för matavfall den vanligaste behållartypen. För flerbostadshus är det i de 
flesta kommunerna vanligast med kärl med volym 660 liter för restavfall och 
140 liter för matavfall. 

Hämtningsfrekvenserna varierar mellan kommunerna. I de flesta av 
kommunerna är det vanligast med hämtning 26 ggr/år från villor och 
52 ggr/år från lägenheter medan det i en del kommuner är vanligast med 
hämtning av restavfall 13 ggr/år från villor. 

Beträffande behållare och hämtningsfrekvens är Håbo närmast jämförbar med 
Knivsta, Salem och Kristinehamn. Håbo hämtar dock varje vecka på sommaren 
från villor. Detta innebär att hämtning sker 31 ggr/år från villor, vilket är mer än 
de flesta andra kommuner där hämtning sker 26 ggr/år från villor. Hämtning 
varje vecka på sommaren sker i två av jämförelsekommunerna. 

4.2 Servicenivå vid återvinningscentral 
Samtliga av jämförelsekommunerna har fria besök för hushåll på ÅVC. 
Öppettiderna ligger i genomsnitt (median) hos kommunerna i storleksklassen 
(utom Håbo) på ca 40 timmar/vecka. Håbo som har öppet 54 timmar/vecka 
har därmed mer generösa öppettider än genomsnittet. Antalet öppettimmar på 
ÅVC hos jämförelsekommunerna varierar mellan 22 timmar/vecka för den 
som har minst öppet till 56 timmar/vecka för den kommun som har mest 
öppet. Håbo är även en av de kommuner som har en mobil ÅVC. 

Håbo har även högre bemanning på ÅVC än genomsnittet för övriga 
kommuner i gruppen. Håbo har 3,9 heltidstjänster sysselsatta i 
återvinningscentralsverksamheten jämfört med genomsnittet (median) 3 
heltidstjänster för övriga jämförelsekommuner. 

Besöksfrekvensen på ÅVC i Håbo 2014 var 93 000 besök1, jämfört med 
genomsnittet (median) 63 000 besök för övriga jämförelsekommuner. En 
bidragande orsak till den höga besöksfrekvensen på återvinningscentralen i 
Håbo kan vara att det är enkelt att lämna förpackningar och returpapper i 
öppna containrar på anläggningen istället för i FTI:s containrar med små 
inkasthål. Även den s.k. bytesboden bidrar enligt personalen till den höga 
besöksfrekvensen. 

4.3 Insamlade mängder 
Genomsnittet för summan av insamlad mängd matavfall och restavfall 
respektive grovavfall i storleksklassen överstiger riksgenomsnittet på 228 kg 
matavfall och restavfall respektive 189 kg grovavfall per person. 

1 Ca 100 000 besök 2015. 
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Håbos mängder mat- och restavfall och grovavfall ligger över genomsnittet 
bland jämförelsekommunerna. Det kan noteras att fastighetsnära insamling 
av förpackningar och returpapper förekommer i mycket liten omfattning i 
Håbo, vilket kan vara en bidragande orsak till den totala mängden insamlat 
mat- och restavfall i Håbo. Vid införande av matavfallsinsamling ökade 
insamlingen av förpackningar och returpapper. Mängden insamlade 
förpackningar och returpapper per invånare (72 kg/invånare och år) ligger 
på riksgenomsnitt men understiger genomsnittet bland 
jämförelsekommunerna (81 kg/invånare och år). Mängden insamlade 
förpackningar och returpapper bland jämförelsekommunerna ligger mellan 
58 och 136 kg/invånare och år. 

Håbo är en av de kommuner som har lägst andel av uppkommet matavfall 
som går till biologisk återvinning. 2014 var andelen 40 % men ökade till 53 % 
2015. Genomsnittet (median) bland jämförelsekommunerna ligger på 70 %. 
Andel insamlat matavfall till biologisk återvinning bland 
jämförelsekommunerna varierar kraftigt och ligger mellan 27 och 92 %. En 
del av förklaringen till den stora variationen kan vara i vilken utsträckning 
insamlingssystemet för matavfall är utbyggt. 

Andel grovavfall som går till återvinning är hög i Håbo (99 %) och ligger över 
genomsnittet (median) bland jämförelsekommunerna (97 %). Andel 
grovavfall som går till återvinning bland jämförelsekommunerna är generellt 
hög och ligger mellan 94 och 100 %. 

Håbo är den kommun i gruppen som samlar in störst mängd elavfall och 
batterier per invånare och är även en av de kommuner i storleksklassen som 
samlar in störst mängd farligt avfall per invånare. 

4.4 Kundnöjdhet 
Kundnöjdheten hos hushållen i Håbo ligger över den genomsnittliga 
(median) kundnöjdheten bland jämförelsekommunerna. Exempelvis är 88 % 
av hushållen i en- och tvåbostadshus nöjda med avfallshanteringen jämfört 
med 84 % för övriga kommuner i gruppen. Kundnöjdheten bland 
jämförelsekommunerna ligger mellan 75 och 90 %. 

Särskilt hög kundnöjdhet i Håbo uppvisar ÅVC:n där 97 % av hushållen 
enligt den senaste kundundersökningen från 2015 är nöjda med besöket och 
90 % är nöjda med tillgängligheten till återvinningscentralen. 
Kundnöjdheten ligger därmed mycket över genomsnittet bland 
jämförelsekommunerna avseende återvinningscentralen. 
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4.5 Kostnader 
I Tabell 3 redovisas kostnaderna per invånare för administration, 
återvinningscentral och insamling/behandling av mat- och restavfall i Håbo 
jämfört med jämförelsekommunerna. Kostnaderna för administration, 
återvinningscentral och insamling/behandling av mat- och restavfall 
uppvisar stora skillnader mellan jämförelsekommunerna. Skillnaderna kan 
förklaras av exempelvis vilka personella resurser respektive kommun har för 
kundtjänst, planering och utveckling; återvinningscentralens standard och 
servicenivå samt avtalade priser för insamling och behandling. En 
bidragande orsak till skillnader mellan redovisade kostnader i olika 
kommuner kan också vara hur kommunerna väljer att fördela kostnader 
inom avfallsverksamhetens olika delar. 

Tabell 3 Kostnader för administration, ÅVC och insamling/behandling av mat- och 
restavfall. Median, min- och maxvärden enligt Avfall Web 2014. 

 Administration, 
kr/inv och år 

Återvinnings-
central, 
kr/inv och år 

Insamling/behandling 
av mat- och restavfall, 
kr/inv och år 

Håbo 201 356 519 

Jämförelse-
kommunerna 

Median 

Min 

Max 

 
 

166 

16 

233 

 
 

231 

123 

499 

 
 

399 

289 

948 

 

Kostnaderna per invånare och år för administration, återvinningscentral och 
insamling/behandling av mat- och restavfall i Håbo överstiger genomsnittet 
(median) för motsvarande kostnader hos jämförelsekommunerna. 

Håbo hör därmed till de kommuner som har högst kostnad per invånare i 
storleksklassen. Bidragande orsaker till de höga kostnaderna för 
avfallshantering i Håbo är: 

• Relativt stor personalstyrka för administration, kundtjänst, planering etc. 

• Höga tömningspriser (t.ex. 14,77 kr/tömning av 140-190 liters kärl, 
vilket bedöms vara några kronor över genomsnittet). Priserna bygger 
på avtal som tecknades vid den senaste upphandlingen inför att 
matavfallsinsamling skulle införas och inkluderar entreprenörens 
medverkan vid införandet. 
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• Tätare tömning av matavfall från en- och tvåbostadshus på 
sommaren (ger 5 tömningar utöver 26 ggr/år). 

• Relativt stora mängder mat- och restavfall och grovavfall. 

• Återvinningscentral med hög standard, fria besök, generösa 
öppettider och relativt stor personalstyrka. 

• Relativt höga kostnader per ton för behandling, återvinning, 
omlastning och transport av avfall från återvinningscentral. 

• Mobil återvinningscentral, som komplement till den stationära. 

Allra högst är kostnaderna i Håbo för ÅVC och insamling som ligger ca 50 % över 
genomsnittet bland övriga kommuner i storleksklassen. Behandlingspriserna för 
rötning och förbränning är dock lägre i Håbo (356 resp. 393 kr/ton) än 
genomsnittet (median) hos jämförelsekommunerna (499 resp. 473 kr/ton). 

Den totala avfallshanteringskostnaden per invånare i Håbo ligger närmare 
30 % över genomsnittskostnaden (median) för övriga kommuner i gruppen. 

4.6 Avgifter 
I Tabell 4 redovisas den vanligaste avfallsavgiften, inklusive grundavgift, för 
villa och lägenhet i Håbo jämfört med jämförelsekommunerna. Avgifterna 
uppvisar stora skillnader mellan jämförelsekommunerna. Skillnaderna kan 
förklaras av exempelvis kommunens kostnader för olika delar av 
verksamheten, hur avfallstaxan är konstruerad och om kommunen har 
möjlighet att delfinansiera avfallsverksamheten med överskott från 
affärsmässig verksamhet. 

Tabell 4 Vanligaste avfallsavgift inklusive moms för villa och lägenhet.  
Median, min- och maxvärden enligt Avfall Web 2014. 

 Villa,  
kr/år 

Lägenhet, 
kr/år 

Håbo 3 117 2 160 

Jämförelse-
kommunerna 

Median 

Min 

Max 

 
 

2 340 

1 661 

3 117 

 
 

1 200 

926 

2 160 
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Håbo är den kommun i storleksklassen som har högst avgift för både villor 
och lägenheter. Håbo är också en av de kommuner som har högst 
grundavgifter i landet. 

I Håbo hämtas restavfall från villor 26 ggr/år. Bland jämförelsekommunerna 
finns kommuner där restavfall från villor hämtas 13 ggr/år. För enbart de 
jämförelsekommuner som har hämtning 26 ggr/år för restavfall från villa 
ligger den vanligaste avgiften på 2 534 kr/år, vilket är något högre än 
riksgenomsnittet men fortfarande betydligt lägre än i Håbo. 

Bidragande orsaker till de höga avfallsavgifterna för vanligaste abonnemang 
hos villor och lägenheter i Håbo är: 

• Höga kostnader för insamling, där avtalade tömningspriser är av stor 
betydelse. 

• Höga kostnader för återvinningscentralen, till följd av bl.a. hög 
standard på anläggningen, stora avfallsmängder och relativt höga 
priser per ton för borttransport och behandling av avfall. 

• Hög servicenivå, där taxan inkluderar exempelvis 
- Fastighetsnära insamling av elavfall två gånger/år 
- Tömning av matavfallskärl från en- och tvåbostadshus varje vecka 
på sommaren 
- Fria besök för hushåll på återvinningscentralen, med generösa 
öppettider 
- Mobil återvinningscentral för Skokloster 
- Ändringar av avfallstjänster (utan avgift) 

• Små intäkter från företagsbesök på återvinningscentralen, till följd av 
att en del företag använder privata passerkort för hushåll med fria 
besök. 
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5 Kommande förändringar och samhälleliga krav 
Nedan görs en översiktlig beskrivning av vilka kommande förändringar och 
samhälleliga krav som kan komma att påverka avfallsverksamheten och dess 
ekonomi. 

5.1 Nationella mål 
EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även 
styr hur avfallet tas omhand i Sverige: 
 

• Minimera. Förebygga att avfall uppstår och därmed minimera 
mängden avfall.  

• Återanvända. Det du inte behöver längre kan någon annan ha nytta 
av.  

• Materialåtervinna. Ett minskat behov av att utvinna nytt råmaterial 
sparar energi och vår natur. 

• Energiutvinna. En stor del av det som inte går att återanvända eller 
kan materialåtervinnas går till förbränning.  

• Deponera. Om inget av alternativen ovan är möjliga är sista utvägen 
att deponera.  

 
Figur 6 Avfallstrappan. 

Källa: www.sopor.nu 
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Något som också påverkar avfallsverksamheten är de nationella 
miljökvalitetsmålen. De som har tydligast koppling till avfallshanteringen är: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö  

• God bebyggd miljö 

 
För att underlätta möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen har regeringen 
tagit fram 24 etappmål vilka två direkt handlar om avfall: 

• Ökad resurshushållning i byggsektorn  

• Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan  

 

Naturvårdsverket har också tagit fram en nationell avfallsplan som gäller 
mellan 2012-2017 vilken innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade 
områden:  

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

• Hushållens avfall 

• Resurshushållning i livsmedelskedjan 

• Avfallsbehandling 

• Illegal export av avfall till andra länder 

 

Arbetet med att ta fram en ny nationell avfallsplan har påbörjats.  

Naturvårdsverket har också tagit fram ett program för att förebygga 
uppkomsten av avfall. Programmet inspirerar och visar vad olika 
samhällsaktörer, bland annat kommuner, kan göra för att förebygga att avfall 
uppstår. I programmet lyfts matavfall, textil och elavfall fram som särskilt 
viktiga avfallsflöden att minska. 

Håbo kommun har tagit flera viktiga steg i den riktning som pekas ut 
nationellt, bland annat genom införande av matavfallsinsamling. 
Tillsammans med viktig strukturell uppbyggnad i form av exempelvis 
införande av digital tömningsregistrering som en del i kvalitetsarbetet och 
byggande av egen återvinningscentral med drift i egen regi gör det att 
avfallshanteringen i Håbo kommun är väl rustad för framtiden. I Håbo finns 
också en bra grund för fortsatt utveckling och förbättring exempelvis genom 
åtgärder för ökad utsortering av matavfall och förbättrade 
sorteringsmöjligheter på återvinningscentralen.  
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5.2 Lokala mål och åtgärder 
Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning som består 
av avfallsplan och föreskrifter. I kommunen har nyligen en ny avfallsplan 
antagits. Planen är väl genomarbetad och innehåller tydliga och 
framåtsyftande mål. Målen harmonierar väl med nationella mål och 
avfallshierarkins prioriteringsordning. Planen innehåller dock inga åtgärder, 
vilket betyder att det inte finns en plan för hur målen ska kunna nås.  

En handlingsplan för avfallsverksamheten och för hur målen i avfallsplanen 
ska kunna nås är under framtagande. Några särskilt resurskrävande åtgärder 
som diskuteras är utbyggnad/ombyggnad av återvinningscentralen samt 
flera åtgärder som berör information. 

5.3 Lagstiftning 
Avfallshanteringen är i hög grad reglerad genom EU-förordningar som 
implementerats i svensk lagstiftning. Avfallsförordningen är det mest 
betydelsefulla lagstadgade dokument som styr avfallsverksamheten för  
kommunerna.  

Förändringar i lagstiftning som skett under senare år avser bl.a. 
återvinningsmål för förpackningar och returpapper. Utöver det pågår i 
dagsläget en utredning om insamlingsansvaret för förpackningar och 
returpapper. 

5.3.1 Återvinningsmål 
I förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper 
finns lagstadgade materialåtervinningsmål. En ny beräkningsgrund för 
materialåtervinning har införts och fr.o.m. 2020 gäller nya högre 
materialåtervinningsmål för förpackningar och returpapper. 

I Håbo kommun ligger den insamlade mängden förpackningar och 
returpapper per invånare på riksgenomsnitt. Samtidigt genereras relativt 
stora mängder restavfall, vilket innebär att andelen förpackningar och 
returpapper till materialåtervinning sannolikt understiger riksgenomsnittet. 

5.3.2 Insamlingsansvar för förpackningar och returpapper 
Producenterna har ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar 
och returpapper. Av förordningarna och producentansvar för förpackningar 
och returpapper framgår dock att inte bara producenterna utan även 
kommunen kan samla in förpackningar och returpapper, vilket i praktiken 
också görs i många kommuner i Sverige. Förpackningar och returpapper som 
samlas in ska lämnas till producenterna för återvinning. 

Regeringen genomför en utredning om hur insamlingsansvaret för 
förpackningar och returpapper ska kunna flyttas över från producenterna till 
kommunerna, inklusive exempelvis vilka ändringar av lagstiftningen som 
skulle behövas, vilka krav som ska ställas på insamlingssystemets servicenivå 
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och hur kommunerna ska ersättas ekonomiskt. Ett utkast till rapport från 
utredningsarbetet har nyligen presenterats. Förslag till ändringar i 
förordningar kommer att tas fram. I dagsläget går det inte att säga om 
insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper kommer att flyttas 
över från producenterna till kommunerna eller inte.  

I samband med att insamlingsansvaret utreds har förväntningarna på en 
ökad service och att lättare kunna lämna förpackningar och returpapper 
ökat. I dagsläget finns inget i lagstiftningen som hindrar kommuner från att 
samla in förpackningar och returpapper och många kommuner i landet har 
valt att ordna fastighetsnära insamling för att öka servicen till invånarna och 
därigenom bidra till bättre sortering och återvinning.  

I Håbo kommun lämnar hushållen utsorterade förpackningar och 
returpapper vid återvinningsstationer. Det förekommer fastighetsnära 
insamling i begränsad omfattning för flerbostadshus. Den låga servicenivån, 
som återvinningsstationerna innebär, räcker inte för att uppnå en väl 
fungerande sortering. I många kommuner är fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper vanligt för flerbostadshus. Flera kommuner 
har även infört fastighetsnära insamling för villor. Att öka den fastighetsnära 
insamlingen av förpackningar och returpapper i Håbo kan vara ett sätt att 
minska de relativt stora mängderna avfall till förbränning och öka 
materialåtervinningen. 
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6 Diskussion och rekommendationer 
Baserat på översynen av avfallsverksamheten inklusive jämförelsen med 
andra kommuner beskrivs nedan de viktigaste slutsatserna och 
rekommendationer lämnas. Rekommendationerna syftar till att skapa en 
mer kostnadseffektiv verksamhet med bibehållen eller förbättrad kvalitet, 
innefattande exempelvis servicenivå och sorteringsresultat. 

6.1 Avfallsmängder och sortering 
Statistik och erfarenheter visar att villahushåll i genomsnitt genererar mer 
avfall per hushåll än lägenhetshushåll, bl.a. till följd av att det bor fler 
personer per villahushåll och att villahushåll i genomsnitt har en högre 
materiell omsättning p.g.a. av exempelvis skötsel av fastighet och trädgård. 
Villahushållen är också mer benägna att sortera rätt än lägenhetshushåll. 

Det kan konstateras att mängden mat- och restavfall i Håbo kommun och 
som skickas till förbränning är stor och att utsorteringen av matavfall, 
förpackningar och returpapper kan förbättras. Även mängden avfall som tas 
emot vid återvinningscentralen är stor. En delförklaring till de stora 
avfallsmängderna kan vara att Håbo är en utpräglad villakommun och 
samtidigt en av de kommuner i Uppsala län som har de högsta 
förvärvsinkomsterna, vilket betyder högre konsumtion och därmed mer 
avfall än genomsnittet. Beträffande de stora mängderna avfall som tas emot 
vid återvinningscentralen så kan avfall från företag vara en bidragande orsak. 

Matavfall 
Håbo är en av de kommuner i Sverige som har ett (i det närmaste) fullt 
utbyggt insamlingssystem för matavfall. Andelen av den totala mängden 
matavfall som sorteras ut och samlas in för biologisk återvinning är dock 
förhållandevis låg, särskilt med tanke på att merparten av hushållen är 
villahushåll. 

En erfarenhet från många kommuner är att tillgången på påsar är av 
betydelse för hur väl insamlingen av matavfall fungerar. Håbo kommun 
föreslås därför börja dela ut påsar till fastighetsägarna, så att det alltid finns 
påsar till hands för hushållen utan att dessa själva – som i dagsläget – måste 
åka till exempelvis en återvinningscentral för att hämta påsar. Det noteras att 
distribution av påsar till varje fastighet ingår i priset som betalas till 
entreprenören för påsar men att detta inte sker i praktiken. Buntar med 
papperspåsar behöver levereras inplastade, för att problem inte ska uppstå 
vid distribution under ogynnsam väderlek. 

Förpackningar och returpapper  
Trots att större delen av hushållen i Håbo kommun utgörs av villahushåll, 
ligger ändå de insamlade mängderna förpackningar och returpapper på ett 
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riksgenomsnitt. Samtidigt saknar merparten av lägenhetshushållen i Håbo 
tillgång till fastighetsnära insamling, vilket är vanligt att många kommuner 
infört. 

Servicen avseende insamling av förpackningar och returpapper föreslås 
därför förbättras genom fastighetsnära insamling. Ett första steg kan vara att 
utreda hur detta skulle kunna gå till. I detta arbete är det viktigt att beakta 
regeringens pågående utredningsarbete om ett eventuellt kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningar och returpapper. 

6.2 Ekonomi 

6.2.1 Administration 
Som beskrivits har flera förändringar av organisation och arbetssätt genomförts 
under senare år och som har påverkat avfallsenhetens administration. De 
förändringar i verksamheten som har genomförts har lett till en ökad kvalitet i 
de tjänster som erbjuds. Förändringarna av verksamheten, exempelvis 
övertagande av driften av återvinningscentralen i egen regi och införande av 
matavfallsinsamling, har lett till ökat behov av administrativ personal och 
antalet anställda på avfallsenheten har därför ökat något. 

I dag ägnar också avfallsenheten alltmer tid åt fysisk planering, som en 
konsekvens av omfördelning av arbetsuppgifter inom förvaltningen och ökat 
bostadsbyggande i kommunen. Det noteras även att avfallsenheten tar fram 
körlistor åt entreprenören, vilket inte framgår av avtalet med entreprenören. 
Avfallsenheten finansierar också 25 % av en central kommunikatörstjänst, 
som – om den inte nyttjas fullt ut – kan innebära att avfallsenheten belastas 
av onödiga kostnader.  

Härutöver finansierar avfallsenheten en del av förvaltningsgemensamma 
kostnader, s.k. overhead. Overheadkostnadens andel av avfallsenhetens 
totala administrativa kostnader bedöms ligga i nivå med andra kommuner i 
samma storleksklass. 

Det kan konstateras att de personella resurserna för administration, 
inklusive kundtjänst, information, planering och fakturering – och därmed 
administrationskostnaderna – är större än i andra liknande kommuner. På 
sikt kan eventuellt möjlighet finnas att minska de administrativa personella 
resurserna för avfallsenhetens verksamhet men innan någon förändring görs 
bör särskilt beaktas eventuella andra förändringar av verksamheten som kan 
innebära ökat behov av administrativa resurser för exempelvis information, 
kvalitetsarbete eller utredningar. En del av de rekommendationer som 
lämnas i denna rapport kräver administrativa resurser för att kunna 
genomföras. Intern omfördelning av personella resurser inom förvaltningen 
kan motverka att det ökade arbetet med fysisk planering finansieras med 
avfallstaxan. 
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6.2.2 Insamling och behandling 

Hämtningsfrekvens på sommaren 
Insamling av matavfall varje vecka på sommaren kan uppfattas som en 
lösning på problem med lukt och flugor som kan förekomma under den 
varma delen av året. Erfarenheter visar dock att dessa problem ofta kan lösas 
genom rådgivning angående exempelvis sortering, handhavande av påsar 
och placering av kärl. Även kärltvätt kan ibland vara en lösning. Att hämta 
oftare från samtliga villahushåll på sommaren bedöms vara en onödigt 
kraftfull och samtidigt kostnadsdrivande åtgärd. Håbo kommun föreslås 
därför upphöra med insamling av matavfall varje vecka på sommaren och 
istället arbeta mer med bl.a. information till fastighetsägare. 

Trånga hämtställen och gemensamhetslösningar 
I några särskilt trånga områden där det är svårt att ta sig fram eller vända 
med insamlingsfordon sker idag hämtning från gemensam 
uppställningsplats enligt överenskommelse med fastighetsägarna. De flesta 
av fastighetsägarna är enligt avfallsenheten nöjda med denna lösning. Om 
behov av hämtning vid varje fastighet skulle uppstå där hämtning idag sker 
från gemensam uppställningsplats kan en möjlighet vara att handla upp 
hämtning med ett mindre insamlingsfordon, vilket dock bedöms komma att 
bli en kostsam lösning. 

Gemensamma uppställningsplatser och andra typer av 
gemensamhetslösningar kan innebära en sämre service för insamling av mat- 
och restavfall men samtidigt bidra till en rationell hämtning och möjliggöra 
kvartersnära insamling av förpackningar och returpapper. Det kan därför 
finnas skäl att med hjälp av taxan premiera fastighetsägare som ansluter sig 
till en gemensamhetslösning. I en gemensamhetslösning med behållare som 
är gemensamma för flera fastighetsägare kan antalet behållare minimeras 
och lösningarna anpassas till bebyggelsen genom att exempelvis bygga 
miljöhus eller installera underjordsbehållare. 

Upphandlingar 
Avtalade tömningspriser är generellt höga vid jämförelse med andra 
motsvarande kommuner. Detta gör att den totala insamlingskostnaden blir 
hög. Även avtalade transport- och behandlingspriser från 
återvinningscentralen är för flera avfallsslag höga. 

Håbo kommun är en relativt liten kommun men samtidigt gör det 
geografiska läget i en tätbefolkad region att det finns gott om entreprenörer 
som kan tänkas lämna anbud. Hur upphandlingar genomförs och vilka krav 
som ställs är av stor betydelse för hur många anbud som kan förväntas och 
därmed också för prisbilden.  
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Inför kommande upphandlingar rekommenderas följande: 

• Förläng inte nuvarande avtal om insamling utan gör en ny 
upphandling snarast. 

• Dela upp den verksamhet som ska handlas upp i flera delar i syfte att 
få fler anbud och bättre pris. Förslag på uppdelning är exempelvis: 
insamling, transport, behandling, inköp av matavfallspåsar och inköp 
av kärl. 

• Se över kraven och undvik alltför kostnadsdrivande krav. 

• Var tydlig på vilka arbetsuppgifter som ska utföras av entreprenören 
och vilka arbetsuppgifter som avses ske inom 
beställarorganisationen. Undvik att inom förvaltningen utföra 
arbetsuppgifter som ingår i entreprenaden. 

• Överväg ersättningsmodeller som utgår från faktiskt utförda 
tömningar istället för att utgå från antal hämtställen. Med statistik 
som fås genom den digitala tömningsregistreringen finns goda 
förutsättningar för detta upplägg i kommande upphandlingar. 

• Beakta avtalstidens längd utifrån krav och upplägg. Vid exempelvis 
upphandling av insamling kan en för kort avtalstid ge höga 
tömningspriser. Vid upphandling av behandling kan osäkra 
parametrar, som exempelvis behandlingspris/ersättning för material, 
driva upp prisnivån vid långa avtalstider (om inte upplägget i 
upphandlingen gör att marknadens prisnivåer kan följas).  

• För material som genererar ersättning: Överväg en modell som följer 
marknadens ersättningsnivåer för materialen. 

• Fortsätt göra upphandlingar i samverkan med grannkommuner för 
att skapa större volymer, om möjligt genom gemensamma 
förfrågningar. 

• Genomför återkommande entreprenadrevisioner, för att säkerställa 
att uppställda krav efterlevs och att relevanta krav ställs i kommande 
upphandlingar. 
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6.2.3 Återvinningscentral 
Återvinningscentralen i Håbo, inklusive den mobila återvinningscentralen, är 
en av de mer kostsamma bland kommuner av liknande storlek. Förklaringen 
till detta är delvis de jämförelsevis stora mängderna avfall som tas emot och 
som även kan motivera en hög bemanning. Personalen på anläggningen är 
aktiv och engagerad, vilket bedöms vara av stor betydelse för ordningen på 
anläggningen inklusive hur väl avfallet sorteras. Samtidigt är öppettiderna på 
anläggningen generösa och hushållen får besöka anläggningen utan 
begränsningar (s.k. ”fria besök”), vilket kan antas bidra till 
återvinningscentralens popularitet. Återvinningscentralen Västerskog är 
välskött och håller en god standard, vilket kan bidra till en väl fungerande 
sortering med hög återvinningsgrad. 

På ÅVC Västerskog sorteras numera även textil, planglas, pall och pallkragar 
ut för återanvändning och materialåtervinning, vilket på sikt kan förväntas 
medföra minskade transport- och förbränningskostnader. 

Det har uppmärksammats att andelen registrerade företagsbesök på 
återvinningscentralen är liten. 

Följande åtgärder föreslås: 

• Se över bemanningen på återvinningscentralen. Överväg om det är 
möjligt att erbjuda samma service och åstadkomma samma goda 
sorteringsresultat med mindre personal under vissa tider, exempelvis 
genom begränsade öppettider under vinterhalvåret. Undersök 
möjligheten att nyttja personal som arbetstränar från ”daglig 
verksamhet” för t.ex. bemanning av bytesboden. 

• Sälj fler företagskort och debitera fler företagsbesök, för att 
säkerställa att företagen bär kostnaderna för sin avfallshantering. Se 
över priset per besök, vilket inte har ändrats sedan 2008. 
Marknadsför företagskort aktivt. Överväg att debitera per år baserat 
på en bedömning av hur stor avfallsmängd som kommer att lämnas, 
istället för per besök. Sammantaget skulle detta betyda ökade intäkter 
från företag och möjlighet till sänkt taxa för hushåll. 

• Överväg om transport av avfall från återvinningscentralen ska 
handlas upp skilt från behandling, i syfte att erhålla lägre priser per 
ton. Påbörja ny upphandling snarast. 

 

6.2.4 Övrig insamling 
Kostnaderna för elavfallskampanjerna är i sammanhanget små, ställt i 
relation till att elavfall är farligt avfall där utsortering och insamling bör 
prioriteras högt. Det kan dock finnas skäl till att utreda hur denna tjänst kan 
utvecklas för att ge bästa möjliga utfall från miljösynpunkt. 
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6.3 Taxa 
Det har konstaterats att avfallstaxan i Håbo är hög, samtidigt som 
avfallsverksamheten erbjuder en hög service. De rekommendationer som 
lämnats med syfte att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet ger 
utrymme till sänkt avfallstaxa och/eller genomförande av förändringar som 
kräver resurser. 

Innan förändringar av taxan genomförs bör en översyn av taxans styreffekter 
göras. Exempelvis kan det finnas skäl att avveckla eller minska rabatten för 
hemkompostering, att införa någon form av avgiftsreduktion för 
gemensamhetslösningar och att ytterligare styra mot ökad sortering. 

I vilken utsträckning taxan bör sänkas och när sänkningen ska göras bör 
planeras med hänsyn till kommande förändringar. Därför rekommenderas 
att förändringarna av taxan tillsammans med förändringar av 
avfallsverksamheten arbetas in i en flerårsbudget. 

I Tabell 5 presenteras nyckeltal för kostnader för olika delar av 
avfallsverksamheten i Håbo jämfört med andra kommuner. I tabellen 
presenteras även exempel på åtgärder för besparingar eller ökade intäkter och 
vilket ekonomiskt utrymme som därigenom kan skapas inom respektive 
verksamhetsdel. Redovisad besparingspotential avser en nivå som bedöms 
vara rimlig att uppnå med bibehållen service och kvalitet. Utöver dessa 
exempel åtgärder kan det även finnas andra åtgärder som kan innebära 
ytterligare besparingsmöjligheter.  
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Tabell 5 Exempel på eventuellt möjliga åtgärder för besparingar eller ökade intäkter 
inom avfallsverksamheten i Håbo kommun med bibehållen service och kvalitet. 

 Håbo, 
kr/inv 

Jämförelse- 
kommunerna, 
kr/inv 

Skillnad, 
Mkr/år 

Besparings-
potential, 
Mkr/år 

Administration 201 166 0,7  

Minska en tjänst, genom  
t.ex. intern omfördelning 

   -0,5 

Insamling 433 290 2,9  

Ej hämta matavfall varje vecka 
från villor sommartid 

   -0,5 

Ny upphandling,  
3 kr/tömning lägre 
tömningspris villa 

   -1,0 

Ny upphandling, lägre 
tömningspris lägenhet 

   -0,5 

Återvinningscentral 356 231 2,5  

5 ggr fler betalda 
företagsbesök 

   -0,8 (=ökad 
intäkt) 

Minska en tjänst, genom t.ex. 
ändrade öppettider vintertid, 
involvera ”daglig verksamhet”. 

   -0,5 

Lägre pris per ton för 
behandling av avfall 
100 kr/ton 

   -0,5 

Summa   6,1 -4,3 

Total skillnad, genomsnitt per hushåll 726 kr/år  
Möjlig effekt på taxan, genomsnitt per hushåll  -512 kr/år 

 

Om taxan ska sänkas föreslås detta göras enligt följande principer: 

• Sänk grundavgiften för både villor och lägenheter med hänsyn till 
minskade kostnader för administration och återvinningscentral och 
ökade intäkter från företagsbesök. 

• Omfördela taxeuttaget från lägenheter till villor. 

• Sänk de rörliga avgifterna med hänsyn till minskade 
insamlingskostnader. 
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7 Samlat förslag till åtgärder 
Vid genomförande av åtgärder som föreslås i föregående kapitel är det viktigt 
att genomförandet sker i rätt ordning. Flera av åtgärderna kräver personella 
resurser, som i dag finns inom avfallsenheten. På sikt kan en minskning av 
administrativa personalresurser vara en möjlighet men först bör de åtgärder 
som kräver personella resurser genomföras. Genomförande av en del 
åtgärder kan innebära att den kontinuerliga arbetsbelastningen på 
avfallsenheten förändras, varför det är viktigt att åtgärderna planeras 
noggrant. 

Nedan presenteras ett samlat förslag till åtgärder. Åtgärderna presenteras i 
tre steg. Steg 1 är högst prioriterat och handlar om genomförande av 
upphandlingar för att säkerställa att avtal som tecknas innebär rätt pris och 
kvalitet, att avfallstaxan enbart finansierar avfallsenhetens verksamhet och 
att avfallstaxan utvecklas i rätt riktning avseende miljöstyrning och 
avgiftsuttag. Steg 2 innebär genomförande av förändringar och aktiviteter 
inom avfallsverksamheten med syfte att bidra till ökad kostnadseffektivitet, 
rätt kvalitet och servicenivå och förbättrat insamlingsresultat. Åtgärderna i 
Steg 2 kan göras delvis parallellt med åtgärderna i Steg 1. I Steg 3 görs 
uppföljning av genomförda åtgärder avseende exempelvis 
insamlingsresultat, kundnöjdhet och ekonomi. I detta steg görs även en 
översyn av arbetsbelastning och behov av personella administrativa resurser 
på avfallsenheten efter genomförda förändringar och aktiviteter och med 
hänsyn till eventuella ytterligare åtgärder som följer av kommunens 
avfallsplan, nationella mål och lagstiftning. 

Steg 1: Avtal, finansiering och taxa 

• Genomför snarast nya upphandlingar angående insamling av 
hushållsavfall samt angående transport och behandling av grovavfall 
från ÅVC. (Nuvarande entreprenader sträcker sig fram till 2017-10-15.) 

• Omfördela resurser internt för att undvika att avfallskollektivet 
finansierar annan kommunal verksamhet, såsom fysisk planering. 

• Se över konceptet gällande företagskort för att få fler företag anslutna i 
syfte att företagen ska stå för sin del av kostnaderna för ÅVC. 

• Gör en flerårsbudget som innefattar föreslagna åtgärder enligt denna 
utredning samt övriga åtgärder som följer av kommunens avfallsplan, 
nationella mål och lagstiftning. 

• Ta fram en plan för taxeutveckling med ökad miljöstyrning och med 
sikte på lägre avgifter, med utgångspunkt från flerårsbudgeten.  
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Steg 2: Kvalitet, miljö, service och kostnadseffektivitet 

• Inför hämtning av matavfall varannan vecka på sommaren, istället 
för varje vecka. 

• Arbeta aktivt med att öka utsorteringen av matavfall genom 
exempelvis utdelning av matavfallspåsar till fastighetsägare och 
information till skolklasser. 

• Se över bemanning på återvinningscentralen, inklusive möjlighet till 
begränsade öppettider vintertid och förstärkning med personal som 
arbetstränar för arbete med exempelvis bytesboden. 

• Utred och inför eventuellt fastighetsnära insamling av förpackningar 
och returpapper.  

• Minska mängden brännbart avfall genom kvalitetshöjande arbete för 
ökad utsortering av förpackningar och returpapper. 

Steg 3: Uppföljning 

• Följ upp utfallet av genomförda åtgärder avseende exempelvis 
insamlingsresultat, kundnöjdhet och ekonomi. 

• Se över arbetsbelastning och behov av personella administrativa 
resurser på avfallsenheten. 
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