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Sammanfattning
Under hösten/vintern 2012 genomfördes en plockanalys på hushållsavfallet i Hässleholms
kommun. Det var tre olika områden som undersöktes, villor tätort, villor landsbygd samt
flerfamiljshus. Avfallet som analyserades var fraktionerna brännbart, deponi och organiskt.
Avfallet samlades in genom sopbilar och lämnades på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva
där plockanalysen även genomfördes. Ett stickprov togs från varje lass och avfallet sorterades
därefter i olika kategorier för att få fram renhet och sammansättning.
Resultatet visade att den brännbara fraktionen bestod av mer än 50 % felaktigt sorterat avfall
hos samtliga områden. Villor landsbygd hade sämst sorterat där endast 35,7 % av det brännbara
avfallet hade hamnat rätt. Flerfamiljshus var det område som hade högst andel rättsorterat
brännbart avfall med 51 %.
Villor landsbygd hade högst andel rättsorterat deponiavfall med 67,8 % renlighetsgrad.
Flerfamiljshus hade över 56 % deponiavfall som egentligen skulle ha sorterats i andra fraktioner.
Det organiska avfallet var samtliga områden bra på att sortera. Högst andel rättsorterat hade
villor landsbygd på 96 %.
Den sammanslagna bilden från samtliga områden visar att det brännbara avfallet samt
deponiavfallet kan bli betydligt bättre sorterat. Förpackningar av olika material samt organiskt
avfall förekommer i stor utsträckning i dessa båda fraktioner. Farligt avfall samt el & elektronik
hittades också i en onödigt stor skala i både det brännbara avfallet och i deponiavfallet.
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Metod
Plockanalysen genomfördes under veckorna 44 och 45 genom insamlat avfall från tre olika
områden runt om i Hässleholms kommun. De insamlade områdena var villor tätort, villor
landsbygd samt flerfamiljshus (FFH). Brännbart avfall, deponiavfall samt organiskt avfall var de
olika fraktionerna som samlades in.
Varje hämtning av det brännbara avfallet motsvarade i mängd en full sopbil från varje område.
Allt deponiavfall från respektive område samlades in som en källsorterad fraktion liksom det
organiska avfallet.
Det insamlade avfallet levererades genom sopbilar till Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva.
Med hjälp av en lastmaskin togs ett stickprov från respektive lass för sortering.
Brännbart avfall och deponiavfall sorterates i olika fraktioner enligt den sorteringsmetodik som
utvecklats under flera år på NSR och som beskrivs i RVF rapport 2005:19, Manual för
plockanalys av hushållsavfall i kärl och säckar. Det innebar att omkring 1550 kg brännbart avfall
sorterades i tjugoen olika kategorier och att ungefär 1300 kg deponiavfall sorterades i tio olika
kategorier.
Det analyserade organiska avfallet uppgick till ungefär 1820 kg vilket sorteras i tio olika
kategorier. En procentuell sammansättning beräknades sedan för det sorterade avfallet.

Områden

Flerfamiljshus & verksamheter –
område 1 i Hässleholm

Nedanstående kartor visar de områden som avfallet hämtades ifrån.
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Villor tätort – Östervärn i Hässleholm

Villor landsbyggd – Ballingslöv och
Hästveda
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Resultat Villor Tätort Brännbart

I den brännbara fraktionen i området villor tätort kan vi se att en stor del av avfallet är
felsorterat. Mer än hälften, 56,7 %, hade kunnat återvinnas. Den största delen av det
felsoretade materialet bestod utav tidningar och material som ska sorteras som förpackningar,
såsom mjukplast och papp- och plastförpackningar (42,3 %) samt organiskt avfall (14,4 %).
Totalt analyserades 363,4 kg brännbart avfall från området villor tätort. Farligt avfall utgjorde
0,6 % vilket motsvarar 2,2 kg i vikt. Det farliga avfallet bestod bland annat av 7 stycken batterier,
1,5 kg tvättmedel och kanyler.
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Resultat Villor Landsbygd Brännbart

Även hos villor på landsbygden är den största delen brännbart avfall felstorterat. Endast 35,7 %
hade hamnat rätt. Tidningar och förpackningar är, liksom hos villor tätort, det avfall som främst
sorterats fel. 40,5 % av det brännbara avfallet utgörs av tidningar och förpackningar av bland
annat papp, plast och glas. Mjukplast utgjorde en stor del och uppgick till hela 13,7 %. En stor
del av matavfallet återfanns även bland det brännbara. Det organiskt avfallet gick att finna i
nästan varje påse och utgjorde hela 21,8 % av det brännbara avfallet. Bland elektroniken gick
det att hitta miniräknare, 2 stycken mobiler, sladdar och spelkontroller. Det farliga avfallet
utgjordes bland annat av 5 stycken batterier, kapslar, kanyler och 2 stycken tändare.
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Resultat Flerfamiljshus Brännbart

Flerfamiljshus är det område som har störst mängd brännbart avfall rättsorterat, 51 %. De
resterande 49 % bestod till störst del av tidningar och förpackningar av papp, plast, glas och
metall (30,8 %) samt organiskt avfall (16,3 %). Det farliga avfallet som uppgick till 0,2 %
utgjordes av 3 stycken batterier, 1 tändare, 4 stycken deo/doftspray med innehåll och 1 spruta.
Elektroniken (0,4 %) bestod av 3 stycken glödlampor, 1 toastmaskin och 1 sladd.
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Avfall som hittades i fraktionen för brännbart
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Resultat Villor Tätort Deponi

Område/Kommun: Hässleholm, 347
villor tätort, område 19
Lassvikt: 1620 kg, 4 v hämtning
primär fraktion
Bioavfall

Papper

Plast

Glas
Metall

sekundär fraktion
matavfall
trädgårdsavfall
summa bioavfall
tidningar, journaler o dyl*
well*
pappersförpackningar*
summa papper
mjukplast *
frigolit*
hårdplastförpackningar*
summa plast
glasförpackningar*
summa glas
metallförpackningar*
övrig metall
summa metall
kattsand, porslin, aska,
övrigt glas

Övrigt
oorganiskt
Farligt avfall
El- & elektronik*
trä, textil, blöjor, övrigt
Övrigt
papper, övrig plast..
Summa totalt
Material märkt med * faller under
producentansvar

Deponirest
121107

vikt-%

5,2%
1,3%
6,5%
1,7%
0,2%
1,8%
3,6%
2,6%
0,1%
1,4%
4,1%
5,0%
5,0%
6,6%
11,9%
18,4%
46,3%
0,7%
2,0%
13,2%
100%

Vikt

Vikt

kg

kg/hushåll/v

27,4
6,6
34

0,06
0,01
0,08

9
0,8
9,2
19
13,6
0,5
7,4
21,5

0,02
0,00
0,02
0,04
0,03
0,00
0,02
0,05

26,4
26,4
34,4
62
96,4

0,06
0,06
0,08
0,14
0,22

242,4

0,54

3,6

0,01

10,7

0,02

69,2
523,2

0,15
1,2

9

Plockanalys november 2012

Även bland deponiavfallet hittar vi hos villor tätort en stor mängd avfall som hade kunnat
återvinnas. 58,1 % är rättsorterat medan 41,9 % istället skulle ha sorterats i andra fraktioner.
Det felsorterade avfallet utgörs främst av tidningar och förpackningar av papp, plast, glas och
metall (19,4 %), brännbart avfall (13,3 %) samt organiskt avfall (6,5 %). Det farliga avfallet som
utgjorde 0,7 % bestod bland annat av 23 stycken batterier, flera färgburkar, 4 stycken nagellack,
tändare och lim. Bland villor tätort samlades totalt 523,2 kg deponiavfall in och hela 10,7 kg av
dessa utgörs av el & elektronik. 61 stycken glödlampor och lysrör hittades, kameror,
fjärrkontroller, sladdar och lampor m.m.
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Resultat Villor Landsbygd Deponi

Villor landsbygd har 67,8 % rättsorterat avfall bland deponin. 32,2 % var felsorterat och
utgjordes till störst del av tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper (18,2 %).
Förutom tidningar och förpackningar hittades här även brännbart avfall (7,2 %) organiskt avfall
(4,6 %) samt elektronik (2 %) och farligt avfall (0,3 %). Totalt analyserades 434,7 kg deponiavfall
från villor landsbygd. Elektroniken uppgick till 9,3 kg och bestod av 34 stycken glödlampor och
lysrör, 1 telefon, slipmaskin, lampor, sladdar och leksaker. Det farliga avfallet utgjordes främst
av 43 stycken batterier, tändare och skokräm.
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Resultat Flerfamiljshus Deponi

56,8 % av innehållet i fraktionen för deponi i flerfamiljshus bestod utav felsorterat avfall. Det
felsorterade avfallet utgjordes av tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper
(22,4 %), brännbart avfall (13,3 %), organiskt avfall (12,7 %) samt elektronik (7,7 %) och farligt
avfall (0,4 %). Det farliga avfallet bestod bland annat av kanyler, 10 stycken batterier och 2
stycken nagellack. Totalt analyserades 359,3 kg deponiavfall från området flerfamiljshus. För el
& elektronik, som uppgick till 7,7 %, utgör detta hela 26,5 kg i vikt. Elektroniken utgjordes bland
annat av 26 stycken glödlampor och lysrör, lampor, sladdar, tangentbord, brödmaskin och
slipmaskin.
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Felsorterat avfall i fraktionen för deponi
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Resultat Villor Tätort Organiskt

Det organiska avfallet har överlägset högst andel rättsorterat material. Bland villor i tätorter är
95 % rättsorterat. De resterande 5 procenten bestod bland annat av tidningar och
pappersförpackningar (2,5 %), brännbart avfall såsom fimpar och disktrasor (0,7 %) samt
mjukplast (0,6 %). Det gick att hitta en liten del (0,4 %) av metallförpackningar vilket bestod av
folie och värmeljus. Tidningar som har varit i botten på påsen för att förhindra läckage har
sorterats som organiskt och ingår alltså inte bland felsorterat avfall.
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Resultat Villor Landsbygd Organiskt

Det organiska avfallet hos villor på landsbygden var till 96 % rättsorterat. Det övriga avfallet
bestod främst av tidningar (1,6 %), mjukplast (0,8 %) samt deponi såsom kattsand (0,7 %).
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Resultat Flerfamiljshus Organiskt

Flerfamiljshus har jämfört med villorna något sämre rättsorterat organiskt avfall. 10 % bestod av
material som hade kunnat återvinnas, såsom tidningar (4,9 %), pappersförpackningar (3 %) och
mjukplast (0,9 %). Totalt analyserades 635,2 kg organiskt avfall. Bland pappersförpackningarna
som totalt vägde 19,2 kg var wellpapp det som förekom i störst utsträckning med 11,2 kg. En hel
säck med hårda plastförpackningar hittades och även en hel säck med mjuka plastförpackningar
återfanns bland det organiska avfallet.
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Avfall hittat i fraktionen för organiskt
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Resultat Villor Tätort/Villor Landsbygd/FFH Brännbart

Om vi slår ihop resultaten från villor tätort, villor landsbygd och flerfamiljshus ser vi att det rättsorterade
brännbara avfallet endast utgör 41,8 %. Förpackningar av papper och plast (35,9 %), finns i stor skala
liksom organiskt avfall (17,7 %).
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Resultat Villor Tätort/Villor Landsbygd/FFH Deponi

Det gemensamma resultatet från samtliga områden visar att 57,5 % av deponiavfallet hade
sorterats rätt. Det resterande avfallet bestod till största del av material som istället ska
återvinnas, såsom förpackningar av papper, plast, metall och glas (19,8 %), brännbart avfall
(11,3 %), samt organiskt avfall (7,4 %).
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Resultat Villor Tätort/Villor Landsbygd/FFH Organiskt

Det organiska avfallet bestod till 93,6 % av rättsorterat avfall när vi slog ihop resultaten från de
olika områdena. Det som främst hamnar i fraktionen förutom det organiska är
pappersförpackningar, vilket utgör 4,3 %, och plastförpackningar (0,9 %).
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Analys

Gemensamt för samtliga områden är att det brännbara avfallet hade, genom rätt sortering,
kunnat minskas avsevärt. Både villor landsbygd och villor tätort hade kunnat minska det
brännbara avfallet med mer än 50 %. Mycket av avfallet som hamnade bland det brännbara är
material som istället ska återvinnas, exempelvis som förpackningar av olika slag, tidningar och
organiskt avfall. Det gemensamma resultatet från samtliga områden visar att hela 58,2 % i
fraktionen för brännbart var felsorterat.
Deponiavfallet var bättre sorterat än det brännbara men bestod även det till stor del av felaktigt
sorterat avfall. Flerfamiljshus hade kunnat minska mängden till mer än hälften. Villor tätort och
villor landsbygd kan även de förbättra sorteringen då omkring 30-40 % av deponiavfallet från
dessa två områden utgjordes av material som inte hörde hemma i fraktionen för deponi. Till
största del bestod det felsorterade avfallet av förpackningar av glas, metall och plast samt
brännbart och organiskt avfall.
Det organiska avfallet var utan tvekan den fraktion som var bäst källosorterad. Samtliga
områden hade 90 % eller mer rättsorterat. I genomsnitt var det organiska avfallet rättsorterat
till 93,6 %. Tidningar och pappersförpackningar var det som utgjorde den största delen av det
felsorterade avfallet.
Vad som bör uppmärksammas från plockanalysen är att det finns farligt avfall och el &
elektronik i både det brännbara avfallet och i deponiavfallet från samtliga områden. Även bland
det organiska hittar vi farligt avfall i områdena villor tätort och flerfamiljshus. Störst mängd
farligt avfall finns hos villor tätort där 0,6 % av det brännbara består av farligt avfall såsom
färgburkar, glödlampor och batterier. Flerfamiljshus har hela 7,7 % el & elektronik bland
deponin och villor tätort har även de en hög andel elektronik bland deponiavfallet, 2 %. Det är
en relativt stor andel farligt avfall och el & elektronik som har kastats bland det brännbara
avfallet, deponiavfallet samt i viss mån det organiska avfallet, trots att även det hämtas vid
dörren. Kanske kan det bero på lathet, okunskap eller att det helt enkelt har hamnat i fel
fraktion av misstag.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att genom en förbättrad källsortering, främst av
fraktionerna för brännbart och deponi, så hade återvinningen kunnat öka väsentligt.
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