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1. Bakgrund 
På uppdrag av BORAB har Envir AB samordnat plockanalyser i kommunerna Bollnäs och Ovanåker. 
Det har gjorts fyra stycken plockanalyser inom respektive kommun, både på restavfall och 
matavfall från villor och från flerfamiljshus.  

2. Syfte 
Syftet med plockanalyser är att ge en bild av avfallets sammansättning med fokus på andelen 
matavfall, producentansvarsmaterial, samt farligt avfall och elektronik i det brännbara avfallet och 
det källsorterade matavfallet. Mängder matavfall som slängs i onödan i restavfallet bestäms 
genom plockanalys för att kunna få underlag till att minska matsvinnet och därmed bidra till 
avfallsminimering.   
 
Syftet med plockanalysen är att bestämma sammansättningen och renheten på restavfallet och 
på det källsorterade matavfallet från villa- och flerfamiljshushåll samt att få svar på frågor såsom:  
 

• Hur är sammansättningen av hushållens mat- och restavfall i viktprocent?  
• Hur mycket matavfall, förpackningar och tidningar, farligt avfall och elektronik finns kvar i 

det restavfallet mätt i kilogram per hushåll och vecka?  
• Hur mycket restavfall, förpackningar, tidningar, farligt avfall samt elektronik finns kvar i 

matavfallet, mätt i kilogram per hushåll och vecka?  
• Hur mycket rest- och matavfall genererar hushållen i kilogram per hushåll och vecka 

fördelat i olika fraktioner? 
• Vad är källsorteringsgraden för matavfall i dessa områden? 

 
Utöver detta ska plockanalysen även fungera som:  

• Dataunderlag för sammansättning på avfall för att kunna arbeta med och följa upp mål i 
kommunernas avfallsplaner. 

• Statistiskt underlag på tillgänglig mängd matavfall i det brännbara avfallet. 
• Möjlighet till utvärdering av mängden producentansvarsmaterial i avfallet. 
• Underlag som kan användas i respektive kommuns informationsinsatser.  

 
Detta är en uppföljningsplockanalys och resultatet kommer att jämföras med resultat från tidigare 
plockanalys 2015 och 2018. 
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3. Metod  
Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd hushållsavfall plockas ut och sorteras. Genom 
plockanalysen får man reda på avfallets beståndsdelar och kan på så sätt få ett underlag för att 
bedöma vilka återvinningsbara fraktioner som inte sorteras ut. Med hjälp av resultaten från 
plockanalyser kan kommunen utvärdera insamlingssystem, planera och dimensionera nya system 
för avfallshantering samt kontrollera kvaliteten på avfallet. Resultatet kan också användas för att 
kontrollera effekten av införandet av olika styrmedel.  
 
Plockanalysen genomförs enligt Avfall Sveriges manual 2017:31, Manual för plockanalys av 
hushållens kärl- och säckavfall. Metoden innehåller följande steg:  
 

1. Planering 
2. Förstudie 
3. Provinsamling 
4. Provneddelning 
5. Sortering 
6. Utvärdering 

 

3.1  Planering 
BORAB har gjort planeringen av plockanalysen så som definierat undersökningsområde, fastställt 
syfte samt tidplan. Avfallstyperna som har analyserats är hushållens brännbara kärl- och säckavfall 
samt källsorterat matavfall.  
 
Restavfall och matavfall har sorterats i 39 respektive 23 fraktioner i enlighet med Avfall Sveriges 
Manual för plockanalys 2017:31. 
  

3.2  Förstudie 
Syftet med en förstudie är att dokumentera fakta om undersökningsområdet, välja delområden 
utifrån plockanalysens syfte, planera tidpunkt för provinsamling samt förbereda för 
provtagningen. 
 
BORAB har dokumenterat fakta om undersökningsområdet så som antal hushåll, boendestruktur 
samt rådande insamlingssystem. Kommunerna har också planerat delområden för 
provtagningarna. Envir har i dialog med beställaren (Avfall Hälsingland) tagit del av plockanalysens 
syfte samt vilka moderprov som analysen omfattar. BORAB har bistått Envir med nödvändig 
information, genom ett ifyllt formulär för att mängden rest- och matavfall per hushåll och vecka 
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ska kunna beräknas och inkluderas i denna analys. Instruktioner för provinsamling och leverans av 
avfall till plockanalys samt formuläret för bakgrundsinformation om respektive lass och område. 
 

3.3  Provinsamling 
BORAB har valt rutter för insamling av prover, ansvarat för att tillräcklig mängd avfall samlats in 
och att avfallet levererats i tid till provneddelning och plockanalys. Följande områden har varit 
aktuella för kommunerna Bollnäs och Ovanåker: 
 

• Restavfall från villaområde med utsorterat matavfall 
• Matavfall från villaområde 
• Restavfall från flerfamiljsområde med utsorterat matavfall 
• Matavfall från flerfamiljsområde 

 

Totalt har 4957 kilogram moderprov levererats från Bollnäs kommun samt 4891 kilogram från 
Ovanåker kommun. Detta avfall består av hushållens kärl- och säckavfall och kommer både från 
villor och från flerfamiljshus. Materialet har levererats med renhållningsfordon med minimal 
komprimering till platsen för neddelning.  
 
Varje fordon har vägts med och utan avfall så att moderprovets vikt har kunnat beräknas. 
Moderproven har fått unika namn – kommunens namn, bebyggelsetyp och avfallsfraktion. 
Moderprovets vikt har noterats samt datum för provtagningsdagen, detta för att underlätta 
spårbarhet.  
 

3.4  Provneddelning 
BORAB har på instruktioner av Envir ansvarat för provneddelningen för Bollnäs och Ovanåkers 
plockanalyser. Avfallet har tömts på en hårdgjord yta på Sävstaås Återvinningsanläggning. Avfallet 
har sedan blandats försiktigt med en hjullastare. Efter blandning har avfallet lagts ut i en platt och 
avlång sträng varav fem delprov på cirka 100 kilogram plockats ut.  
 
Delproven har sedan paketerats i IBC-behållare, försedda av Envir. Fem delprov på 100 kilogram 
restavfall ryms i tre stycken behållare och matavfall ryms i två stycken behållare, där varje prov 
innehåller ungefär 500 kilogram avfall. Behållarna har sedan stängts och plastats in för transport 
ner till Envirs avfallslaboratorium i Munka Ljungby.  
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3.5  Sortering 
När avfall ankommer till Envirs laboratorium lastas proverna upp på särskilt utformade 
sorteringsbord. Runt sorteringsplatsen finns säckar och kärl utplacerad för sortering av de olika 
fraktionerna. En första okulär besiktning görs av avfallet där vassa eller större fraktioner sorteras 
ut. Avfallspåsarna sprättas sedan upp med försiktighet så att avfallet kan spridas ut på bordet. Allt 
avfall sorteras och avslutningsvis sopas fint material upp och sorteras i respektive fraktion.  
 
Det brännbara avfallet och källsorterade matavfallet har sorterats i 39 respektive 23 fraktioner i 
enlighet med Avfall Sveriges Manual för plockanalys av hushållsavfall, Rapport 2017:31 (version 
oktober 2020). Detta för att avfallet ska kunna beskrivas med avseende på såväl 
behandlingsbarhet och ansvarsfördelning mellan kommunens och producenternas 
insamlingssystem. Sorteringen vid plockanalyserna baseras på de sorteringsanvisningar som ges i 
bilaga 1 i manualen. Metoden innebär att cirka 500 kilogram avfall ur moderprovet sorteras. Vid 
sorteringen deltar normalt två personer.   
 
Matrester och liknande tas bort från förpackningsmaterialet, endast emballage utan rester 
sorteras som förpackningar. När det är möjligt sorteras även förpackningar med blandmaterial, 
exempelvis plockas plastkorkar bort från kartonger och metallock separeras från glasburkar. 
Oöppnade livsmedelsförpackningar töms på innehåll i en separat fraktion och förpackningarna 
sorteras som förpackningar. Allt sorteras, även mindre bitar så som fimpar, godispapper och 
knappcellsbatterier.   
 
Efter avslutad sortering vägs alla fraktioner med en våg med hög noggrannhet och samma våg 
används för alla prover. Fraktionerna farligt avfall och elektronik vägs på våg med noggrannhet 0,1 
kilogram och noteras i pappersprotokollet. Om större eller tyngre föremål påträffas som vanligtvis 
inte förekommer i avfallet vägs detta också separat för att kunna exkluderas från analysen, detta 
för att inte snedvrida resultatet. Efter avslutad sortering och vägning kontrolleras att summan av 
de olika fraktionernas vikt överensstämmer med delprovets vikt.  
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3.6  Utvärdering 
Resultatet från sorteringen kan sedan användas för att bestämma sammansättningen på provet. I 
den här rapporten redovisas viktprocent samt kilogram per hushåll och vecka.  
 
När det förekommer matavfall i proverna smutsar och fuktar detta ner resterande avfallsslag. 
Vissa materialslag tenderar att suga åt sig vatten vilket gör fraktionen tyngre. För jämförelser är 
det därmed mest representativt att använda kilogram per hushåll och vecka. Nyckeltalet kilogram 
per hushåll och vecka räknas med hjälp av antalet hushåll som ingår i insamlingsrutten, 
hämtningsfrekvens samt lassets modersvikt.  
 
Vid jämförelser av förpackningsslag används däremot smuts- och fuktkorrektionsfaktorer, enligt 
Avfalls Sveriges rapport U2014-04, Korrektionsfaktorer vid plockanalyser för utsorterat brännbart 
avfall. Denna korrektion bör användas om källsorteringsgrad ska beräknas, insamlingssystem för 
producentansvar ska utvärderas eller potentialen till minskad mängd av den brännbara fraktionen 
vid ökad utsortering av förpackningar och tidningar ska beräknas.  
 
Korrektionsfaktorerna bestäms enligt mängden matavfall som finns i provet, se tabell 3.1. Till 
exempel om det är mindre än 20 procent matavfall i provet används korrektionsfaktorerna i 
kolumn KF20, om andelen matavfall är mellan 20 och 30 procent används korrektionsfaktorer i 
kolumn KF20-30 och så vidare.  
 
Tabell 3.1 Korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla protokoll och vikter granskas på Envirs kontor så att all information stämmer. Därefter skapas 
ett Excel-ark. Protokoll samt bilder sparas därefter på en privat sida som kommunen sedan har 
möjlighet att ladda ner dokumentationen ifrån.   
  

 KF20 KF20-30 KF30-40 KF40 
Returpapper 0,93 0,89 0,78 0,66 
Pappersförpackningar 0,82 0,74 0,69 0,55 
Mjukplastförpackningar 0,88 0,85 0,76 0,58 
Hårdplastförpackningar 0,85 0,82 0,70 0,56 
Metallförpackningar 0,88 0,84 0,80 0,65 
Glasförpackningar 0,96 0,96 0,96 0,95 
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4. Resultat: Bollnäs kommun 
Totalt  har  4957 kilogram  avfall  levererats från  Bollnäs,  varav 1751  kilogram  har sorterats för 
hand genom plockanalys. Detta motsvarar 35 procent av den levererade mängden. Med  hjälp  av  
uppgifter  om  antal  hushåll  och  hämtningsfrekvens  kan genereringstakten, avfallet uppkommit 
under en veckas tid, räknas ut. Ett villahushåll i Bollnäs producerar 5,23 kilogram restavfall och 
2,73 kilogram källsorterat matavfall per vecka medan ett lägenhetshushåll  producerar  5,56  
kilogram restavfall och 1,91 kilogram matavfall per vecka. 
 
Tabell 4.1 Sammanställning av plockanalyser från Bollnäs 

Moderprov Fraktion Antal 
hushåll 

Moderprov 
(kg) 

Analyserad 
vikt (kg) 

Analyserad 
vikt, % av 

moderprov 

Hämtnings- 
intervall 
(vecka) 

Genererings- 
takt (kg/hh/v) 

Restavfall - Villor 
Bollnäs, tätort 

Restavfall 194 2030 386,3 19,03% 2 5,23 
Matavfall 194 1060 507,3 47,86% 2 2,73 

Restavfall - FFH 
Bollnäs, tätort 

Restavfall 500 1390 380,6 27,38% 0,5 5,56 
Matavfall 500 477 476,8 99,96% 0,5 1,91 

   4957 1751,0 35,32%   
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4.1  Restavfall från villor i Bollnäs 
Restavfall i Bollnäs kommun har samlats in från ett område med villahushåll. Totalt uppgår 
moderprovets totalvikt för området till 2030 kilogram varav 386,3 kilogram har sorterats för hand. 
Provet har samlats in från 194 hushåll, vilka har hämtningsintervall varannan vecka. Plockanalysen 
visar att ett genomsnittligt villahushåll genererar 5,23 kilogram restavfall per hushåll och vecka, 
se tabell 4.2. 
 

4.1.1 Sammansättning – restavfall 

Resultatet från plockanalysen visar att restavfallet består av 22 procent matavfall följt av 35,57 
procent tidningar och förpackningar. Avfallet består även av små mängder trädgårdsavfall som 
svarar för 4,37 viktprocent. Detta innebär att 61,95 procent är material som hade kunnat 
materialåtervinnas eller återvinnas till biogas och biogödsel, se diagram 4.1. Farligt avfall och 
elektronik svarar för 0,001 respektive 0,06 procent av provets totala vikt. Textil är från i år en egen 
post som bör slängas i textilåtervinning men räknas här in som rättsorterat för att kunna jämföras 
med tidigare års analyser. Det material som ligger rättsorterat är fraktionerna övrigt brännbart, 
textil och inert material som tillsammans svarar för 38 procent av provets vikt. Det felsorterade 
avfallet motsvarar därmed 62 procent av restavfallet som potentiellt kan sorteras ut för annan 
hantering än energiåtervinning.  
 
Omräknat till mängden avfall per hushåll och vecka betyder det att ett hushåll i Bollnäs producerar 
i genomsnitt 5,23 kilogram restavfall per hushåll och vecka, se tabell 4.2. Genom fullständig 
sortering hade hushållen haft en genomsnittlig restavfallsmängd på 1,99 kilogram per hushåll och 
vecka i stället för 5,23 kilogram per hushåll och vecka, tabell 4.2. 

 
Diagram 4.1 Sammansättning på restavfall  från villahushåll (viktprocent). 

Matavfall
22,00%

Trädgårdsavfall
4,37%

Tidningar och 
förpackningar

35,57%

Inert material
11,33%

Farligt avfall
0,00%

El & elektronik
0,06%

Textil
2,74%

Övrigt 
brännbart

23,92%
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Tabell 4.2 Sammanställning av restavfall från villor. 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 
Matavfall 22,00% 1,15 

Trädgårdsavfall 4,37% 0,23 
Tidningar och 
förpackningar 35,57% 1,86 
Inert material 11,33% 0,59 
Farligt avfall 0,00% 0,00 
El & elektronik 0,06% 0,00 
Textil 2,74% 0,14 
Övrigt brännbart 23,92% 1,25 
Totalt 100% 5,23 

 

4.1.2 Matavfall i restavfallet 

Plockanalys resultat visar att ett hushåll slänger i genomsnitt 1,15 kilogram matavfall i restavfallet 
under en vecka. Majoriteten av matavfallet i restavfallet består av oundvikligt matavfallet som 
uppgår till 0,67 kilogram per hushåll och vecka och kan vara till exempel skalrester, benrester, 
äggskal, té- och kaffesump. Det onödiga matavfallet svarar för 0,48 kilogram per hushåll och vecka, 
med det menas mat som skulle kunnat konsumeras innan den blev dålig, exempelvis frukter och 
matrester, öppnade och oöppnade förpackningar med mat och rester av lagat mat som 
tillsammans utgör matsvinn, se tabell 4.3 och bild 4.1. 
 
Tabell 4.3 Sammanställning av matavfall i restavfallet 

Fraktion Kg/hh/v 
Oundvikligt matavfall 0,67 
Matsvinn 0,48 
Totalt matavfall i restavfallet 1,15 

. 

 

 

 

 
Bild 4.1 Oöppnade och öppnade matförpackningar och 
trädgårdsavfall i restavfallet 
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4.1.3 Tidningar och förpackningar i restavfallet 

Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar, se tabell 3.1. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt. Ett genomsnittligt villahushåll i 
tätorten genererar 1,5 kilogram tidningar och förpackningar per hushåll och vecka, se diagram 4.2. 
Mest förekommande materialslag är pappersförpackningar med 0,57 kilogram per hushåll och 
vecka, följt av mjuk- och hårdplastförpackningar på 0,38 kilogram respektive 0,25 kilogram per 
hushåll och vecka. Tidningar uppgår till 0,21 kilogram per hushåll och vecka., se diagram 4.2 och 
bild 4.2. 

 

 
Diagram 4.2 Förpackningsmaterial i restavfallet från villor, torrvikt (kilogram/hushåll/vecka).  

 
Bild 4.2 Pappers- och plastförpackningar i restavfallet från villor 
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4.1.4 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 

Farligt avfall motsvarar väldigt små mängder på 0,002 kilogram per hushåll och vecka. Provet 
bestod totalt av 1 styck spolspruta, se bild 4.3. Elektronikavfall motsvarar 0,003 kilogram per 
hushåll och vecka, se tabell 4.4.  I provet påträffades 1 styck batteri, 7 ljuskällor, laddare, sladd och 
febertermometer, se bild 4.3. Provet visar att per 100 kilogram restavfall finns det i snitt 0,3 
stycken kanyler, 0,3 stycken batterier samt 1,8 stycken ljuskällor, se diagram 4.3. Farligt avfall och 
elektronikavfall ska inte förekomma i det brännbara avfallet utan ska lämnas till kommunens 
anvisande platser, till exempel på återvinningscentralen. 
 
Tabell 4.4 Sammanställning av farligt- och elektroniskt avfall i restavfallet, viktprocent och kg/hushåll/vecka 

 
Diagram 4.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall, villahushåll 

 
Bild 4.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet. 
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4.2 Källsorterat matavfall från villor i Bollnäs 
Matavfall har inom Bollnäs kommun samlats in från ett område med villahushåll. Totalt uppgår 
moderprovets totalvikt för matavfall till 1060 kilogram varav 507,3 kilogram har sorterats ut för 
hand. Provet har samlats in från 194 hushåll vilka har hämtningsintervall varannan vecka. Analysen 
visar att ett villahushåll i Bollnäs genererar 2,73 kilogram matavfall per vecka, se tabell 4.5. 
 

4.2.1 Sammansättning – matavfall 

Renheten i matavfallet, det rättsorterade, står för 98,16 procent av det utsorterade matavfallet, 
se tabell 4.6. Matavfallet består till största del utav oundvikligt matavfall på 63,61 procent. Det 
onödiga matavfallet, eller matsvinn, består av mat med passerad datumstämpel, matrester, ätbar 
frukt och grönsaker m.m. och utgör 19,31 procent, se bild 4.4. Avfallsbärare och övrigt matavfall 
inklusive servetter och hushållspapper står för 10,69 respektive 4,55 procent av provets totala 
vikt, se diagram 4.4. Trädgårdsavfall är från i år en post som bör sorteras tillsammans med 
matavfallet men räknas här in som felsorterat för att kunna jämföras med tidigare års analyser 
Övriga 1,84 procent svarar för felsorterat avfall och består av tidningar, förpackningar, 
trädgårdsavfall, inert material, textil och övrigt brännbart. 

 
Diagram 4.4 Sammansättning på matavfall från villahushåll (viktprocent). 

Tabell 4.5 Sammanställning av matavfall och felsorterat från villahushåll, viktprocent och kilogram/hushåll/vecka 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 
Oundvikligt matavfall 63,61% 1,74 
Matsvinn 19,31% 0,53 
Hushållspapper 4,55% 0,12 
Matavfallspåsar 10,69% 0,29 
Felsorterat 1,84% 0,05 
Total 100% 2,73 

Oundvikligt 
matavfall
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Matsvinn
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Hushållspapper
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Matavfallspåsar
10,69%
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Tabell 4.6 Rättsorterat och felsorterat i matavfallet, viktprocent och kg/hh/v 

Matavfall, rätt sorterat 98,16% 

Fel sorterat i matavfallet 1,84% 

Totalt 100% 

 

4.2.2 Källsorteringsgrad % 

Källsorteringen visar andelen utsorterat matavfall av den totala mängden insamlat matavfall i 
relation till mängden matavfall som finns kvar i det brännbara hushållsavfallet. Matavfallsprovet 
från villahushåll i Bollnäs kommun uppvisar en källsorteringsgrad på 70 procent, se tabell 4.7. 
 
Tabell 4.7 Källsorteringsgrad, viktprocent 

Matavfall i restavfallet 1,15 

Källsorterat matavfall 2,68 

Totalt, kg/hushåll/vecka 3,83 

Källsorteringsgrad (%) 70% 
 

 
Bild 4.4 Matsvinn i matavfallet från villor 
 

4.2.3  Felsorterat i matavfallet 

Plockanalysen visar att ett villahushåll i Bollnäs genererar 0,05 kilogram felsorterat material i 
matavfallet under en vecka vilket motsvarar 1,84 viktprocent. Det felsorterade avfallet består till 
största del utav trädgårdsavfall som svarar för 0,8 procent av den totala mängden, följt av 
tidningar och förpackningar som svarar för 0,7 procent, se tabell 4.8. I provet påträffades även 
små mängder övrigt brännbart beståendes av bland annat blöjor, gummihandskar, textil, trä, 
stearin, våtservetter och munskydd, se tabell 4.8 och bild 4.5 och 4.6. Det positiva med 
plockanalysen av matavfall från villahushåll i Bollnäs är att provet var helt fritt från farligt avfall, 
inert material och elektronik. 



   
 

16 
 
 

 

 

Tabell 4.8 Felsorterat material i matavfallet, viktprocent och kg/hh/v 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 
Tidningar, journaler 0,1% 0,00 

Pappersförpackningar 0,3% 0,01 

Mjukplastförpackningar 0,1% 0,00 

Hårdplastförpackningar 0,1% 0,00 

Metallförpackningar 0,0% 0,00 

Glasförpackningar 0,0% 0,00 

Trädgårdsavfall, jord 0,8% 0,02 

Porslin, kattsand, aska 0,0% 0,00 

Övrigt farligt avfall 0,0% 0,00 

El & elektronik 0,0% 0,00 

Allt övrigt brännbart 0,3% 0,01 

Total 1,8% 0,05 

 

  
Bild 4.5 Tidningar och pappersförpackningar (t.v.) och, plastförpackningar och övrig plast (t.h.) i matavfallet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4.6 Trädgårdsavfall och övrigt brännbart avfall (t.v.) och metall- och glasförpackningar, övrig metall och öppnade och 
oöppnade matförpackningar (t.h.) i matavfallet 
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4.3  Restavfall från flerfamiljshus i Bollnäs 
Restavfall i Bollnäs kommun har samlats in från ett område med flerfamiljshushåll i tätort. Totalt 
uppgår moderprovets totalvikt för området till 1390 kilogram varav 380,64 kilogram har sorterats 
för hand. Provet har samlats in från 500 hushåll, vilka har ett genomsnittligt hämtningsintervall på 
0,5. Plockanalysen visar att ett genomsnittligt flerfamiljshushåll i tätort genererar 5,56 kilogram 
restavfall per hushåll och vecka, se tabell 4.9. 
 

4.3.1 Sammansättning – restavfall 

Resultatet från plockanalysen visar att avfallet består av 35,49 procent matavfall följt av 29,53 
procent tidningar och förpackningar. Det felsorterade materialet består även av trädgårdsavfall, 
som svarar för 1,18 procent. Detta innebär att ungefär 66,20 procent är material som hade kunnat 
materialåtervinnas eller återvinnas till biogas eller biogödsel, se diagram 4.5. Farligt avfall och 
elektronik svarar för 0,01 respektive 0,17 procent av provets totala vikt. Textil är från i år en egen 
post som bör slängas i textilåtervinning men räknas här in som rättsorterat för att kunna jämföras 
med tidigare års analyser. Det material som ligger rättsorterat är fraktionerna övrigt brännbart, 
textil och inert material som tillsammans svarar för 33,61 procent av provets vikt. Det felsorterade 
avfallet motsvarar därmed 66,39 procent av avfallet som potentiellt kan sorteras ut för annan 
hantering än energiåtervinning, se diagram 4.5. 
 
Omräknat till mängden avfall per hushåll och vecka betyder det att ett hushåll i Bollnäs producerar 
i genomsnitt 5,56 kilogram restavfall per hushåll och vecka, se tabell 4.9. Genom fullständig 
sortering hade hushållen haft en genomsnittlig restavfallsmängd på 1,87 kilogram per hushåll och 
vecka i stället för 5,56 kilogram per hushåll och vecka, tabell 4.9. 

 
Diagram 4.5 Sammansättning på restavfall från flerfamiljshus (viktprocent). 
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Tabell 4.9 Sammanställning av restavfall  från flerfamiljshus. 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 
Matavfall 35,49% 1,97 
Trädgårdsavfall 1,18% 0,07 
Tidningar och 
förpackningar 29,53% 1,64 
Inert material 5,63% 0,31 
Farligt avfall 0,01% 0,00 
El & elektronik 0,17% 0,01 
Textil 2,57% 0,14 
Övrigt brännbart 25,41% 1,41 
Totalt 100% 5,56 

 

4.3.2 Matavfall i restavfallet 

Plockanalys resultat visar att ett hushåll slänger i genomsnitt 1,97 kilogram matavfall i restavfallet 
under en vecka. Majoriteten består av oundvikligt matavfall och svarar för 1,01 kilogram per 
hushåll och vecka och kan vara till exempel skalrester, benrester, äggskal, té- och kaffesump. Det 
onödiga matavfallet svarar för 0,96 kilogram och med det menas mat som skulle kunnat 
konsumeras innan den blev dålig, exempelvis frukter och matrester, öppnade och oöppnade 
förpackningar med mat och rester av lagat mat som tillsammans utgör matsvinn, se tabell 4.10 
och bild 4.7. 
 
Tabell 4.10 Sammanställning av matavfallet i restavfallet 

Bild 4.7 Öppnade och oöppnade förpackningar  
med mat från flerfamiljshus. 

Fraktion Kg/hh/v 
Oundvikligt matavfall 1,01 
Matsvinn 0,96 
Totalt matavfall i restavfallet 1,97 
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4.3.3 Tidningar och förpackningar i restavfallet 

Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar, se tabell 3.1. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt. Ett genomsnittligt flerfamiljshushåll 
i Bollnäs genererar 1,2 kilogram tidningar och förpackningar per hushåll och vecka. Mest 
förekommande materialslag är pappersförpackningar med 0,48 kilogram per hushåll och vecka, 
följt av mjuk- och hårdplastförpackningar på 0,23 kilogram respektive 0,25 kilogram per hushåll 
och vecka, se diagram 4.6 och bild 4.8. 

 
Diagram 4.6 Förpackningsavfall i avfallet från flerfamiljshus (kilogram/hushåll/vecka) 
 

   
Bild 4.8 Plast- och  pappersförpackningar (t.v.) och tidningar (t.h.) i restavfallet. 
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4.3.4 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 

Farligt avfall motsvarar 0,001 kilogram per hushåll och vecka, se tabell 4.11 . Provet bestod totalt 
av 33 stycken kanyler, läkemedelstabletter och en styck tändare, se bild 4.9. Elektronikavfall 
motsvarar 0,01 kilogram per hushåll och vecka. I provet påträffades 14 stycken batterier, 6 stycken 
hörlurar, ljusslinga, elektronisk leksak, se bild 4.9. Provet visar att per 100 kilogram restavfall finns 
det i snitt 8,7 stycken kanyler, 3,7 stycken batterier och 1,6 stycken ljuskällor, se diagram 4.7. 
Farligt avfall och elektronikavfall ska inte förekomma i det brännbara avfallet utan ska lämnas till 
kommunens anvisande platser, till exempel på återvinningscentralen. 
 
Tabell 4.11 Sammanställning av farligt- och elektroniskt avfall i restavfallet, viktprocent och kg/hushåll/vecka 

 
 
 

 
Diagram 4.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall, flerfamiljshushåll 

 
Bild 4.9 Farligt avfall och elektronik i restavfallet. 
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4.4 Källsorterat matavfall från flerfamiljshus i Bollnäs 
Matavfall har inom Bollnäs kommun samlats in från ett område med flerfamiljshushåll. Totalt 
uppgår moderprovets totalvikt för matavfall till 477 kilogram varav 476,8 kilogram har sorterats 
ut för hand. Provet har samlats in från 500 hushåll vilka har ett genomsnittligt hämtningsintervall 
på 0,5. Analysen visar att ett flerfamiljshushåll i Bollnäs genererar 1,91 kilogram matavfall per 
hushåll och vecka, se tabell 4.12. 
 

4.4.1 Sammansättning – matavfall 

Renheten i matavfallet, det rättsorterade, står för 98,69 procent av det utsorterade matavfallet, 
se tabell 4.13. Matavfallet består till största del utav oundvikligt matavfall på 60,9 procent. Det 
onödiga matavfallet, eller matsvinn, består av mat med passerad datumstämpel, matrester, ätbar 
frukt och grönsaker m.m. och utgör 27,81 procent, se bild 4.10. Avfallsbärare och övrigt matavfall 
inklusive servetter och hushållspapper står för 6,15 respektive 3,83 procent av provets totala vikt. 
Trädgårdsavfall är från i år en post som bör sorteras tillsammans med matavfallet men räknas här 
in som felsorterat för att kunna jämföras med tidigare års analyser Övriga 1,31 procent svarar för 
felsorterat avfall och består av tidningar, förpackningar, trädgårdsavfall, inert material och övrigt 
brännbart, se diagram 4.8. 

 
Diagram 4.8 Sammansättning på matavfall från flerfamiljshushåll (viktprocent). 

Tabell 4.12 Sammanställning av matavfall och felsorterat från flerfamiljshushåll, viktprocent och kilogram/hushåll/vecka 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 
Oundvikligt matavfall 60,90% 1,16 
Matsvinn 27,81% 0,53 
Hushållspapper 3,83% 0,07 
Matavfallspåsar 6,15% 0,12 
Felsorterat 1,31% 0,03 
Total 100% 1,91 
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4.4.2 Källsorteringsgrad % 

Källsorteringen visar andelen utsorterat matavfall av den totala mängden insamlat matavfall i 
relation till mängden matavfall som finns kvar i det brännbara hushållsavfallet. Matavfallsprovet 
från flerfamiljshushåll i Bollnäs kommun uppvisar en källsorteringsgrad på 48,8 procent, se tabell 
4.14. 
 
Tabell 4.13 Rättsorterat och felsorterat i matavfallet, viktprocent och kg/hh/v 

Matavfall, rätt sorterat 98,69% 

Fel sorterat i matavfallet 1,31% 

Totalt 100% 
 
Tabell 4.14 Källsorteringsgrad, viktprocent 

Matavfall i restavfallet  1,97 

Källsorterat matavfall 1,88 

Totalt, kg/hushåll/vecka 3,86 

Källsorteringsgrad (%) 48,8% 
 

 
Bild 4.10 Matsvinn i matavfallet från flerfamiljshus 
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4.4.3 Felsorterat i matavfallet 

Plockanalysen visar att ett flerfamiljshushåll i Bollnäs genererar 0,03 kilogram felsorterat material 
i matavfallet under en vecka. Det felsorterade avfallet i matavfallet består till största del utav 
tidningar och förpackningar som svarar för 0,6 procent följt av övrigt brännbart på 0,3 procent av 
totalvikten. I provet påträffades små mängder inert material och trädgårdsavfall, se tabell 4.15. 
Det positiva med plockanalysen är att provet var helt fritt från glasförpackningar, läkemedel, övrigt 
farligt avfall, ljuskällor och småelektronik. 
 
Tabell 4.15 Felsorterat material i matavfallet, viktprocent och kg/hh/v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
Bild 4.11 Pappersförpackningar och övrigt papper (t.v.) och plastförpackningar och övrig plast (t.h.) i matavfallet 

 
 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 
Tidningar, journaler 0,1% 0,00 

Pappersförpackningar 0,2% 0,00 

Mjukplastförpackningar 0,2% 0,00 

Hårdplastförpackningar 0,1% 0,00 

Metallförpackningar 0,0% 0,00 

Glasförpackningar 0,0% 0,00 

Trädgårdsavfall, jord 0,2% 0,00 

Porslin, kattsand, aska 0,1% 0,00 

Övrigt farligt avfall 0,0% 0,00 

El & elektronik 0,0% 0,00 

Allt övrigt brännbart 0,3% 0,01 

Total 1,3% 0,03 
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4.5 Jämförelse av plockanalysresultat för 2015, 2018 och 2021 
4.5.1 Villor 

Bollnäs har sedan 2015 tagit prover för plockanalys från villahushåll med restavfall. För villor har 
mängden restavfall minskat succesivt med 3,47 kilogram mellan åren 2015 och 2018 och åter igen 
minskat till 2021 med 1,21 kilogram. Totalt genererar ett villahushåll 5,23 kilogram restavfall per 
hushåll och vecka under 2021 vilket är en minskning från 2015 och 2018 års prov där 
genereringstakten var 9,91 respektive 6,44 kilogram per hushåll och vecka. Samtliga fraktioner 
som visas i Diagram 4.9 exklusive inert material har i årets prov minskat i jämförelse med 2018 års 
prov. Mängden matavfall i restavfallet har minskat från 1,41 kilogram till 1,15 kilogram per hushåll 
och vecka. Följt av producentansvarsmaterial som har minskat från 2,55 kilogram till 1,86 kilogram 
per hushåll och vecka, se diagram 4.9.  
 

 
Diagram 4.9 Jämförelse av villornas rest avfall från 2015, 2018 och 2021 (kilogram/hushåll/vecka). 

 
Farligt avfall och elektronik har i årets prov minskat i jämförelse med 2018 års prov. Per hushåll 
och vecka har fraktionerna minskat från 0,04 till 0,003 kilogram där majoriteten av vikten består 
av el och elektronik, se tabell 4.16. Antal batterier och kanyler har minskat i jämförelse med 2015 
och 2018 års prov. Ljuskällor har minskat i jämförelse med 2018 års analys, se diagram 4.10. 
 
Tabell 4.16 Farligt- och elektroniskt avfall i avfallet 2015, 2018 och 2021 

Kg/hh/v 2015 2018 2021 
Farligt avfall 0,010 0,010 0,000 
El och elektronik 0,030 0,030 0,003 
Total 0,040 0,040 0,003 

2015 2018 2021

Övrigt brännbart 2,54 1,64 1,40

El & elektronik 0,03 0,03 0,00

Farligt avfall 0,01 0,01 0,00

Inert material 0,29 0,44 0,59

Tidningar och förpackningar 3,94 2,55 1,86

Trädgårdsavfall 0,31 0,36 0,23

Matavfall 2,79 1,41 1,15
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Diagram 4.10 Antal kanyler, batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall 2015, 2018 och 2021 

 
4.5.2 Villor, källsorterat matavfall 

Bollnäs har sedan 2018 tagit prover för plockanalys från villahushåll med källsorterat matavfall. 
Källsorteringen visar andelen utsorterat matavfall av den totala mängden insamlat matavfall i relation 
till mängden matavfall som finns kvar i det brännbara hushållsavfallet. Källsorteringsgraden skiljer sig 
mellan de olika provtagningarna. För villahushåll har källsorteringsgraden ökat mellan 2018 och 2021 
och uppvisar i år en högre källsorteringsgrad än tidigare år på 70 procent, se tabell 4.17. 
 
Tabell 4.17 Källsorteringsgrad  2018 och 2021, kg/hh/v och viktprocent 

 
 
 
 
 

 
4.5.3 Flerfamiljshus 

Bollnäs har sedan 2015 tagit prover för plockanalys från flerfamiljshus med restavfall. För 
flerfamiljshushåll har mängden restavfall varit lika mellan åren 2015 och och 2018 men ökat till 
2021 med 1 kilogram. Samtliga fraktioner exklusive övrigt brännbart, inert material och matavfall 
har i årets prov minskat i jämförelse med 2018 års analyser. Matavfall i restavfallet har ökat i 
jämförelse med 2018 års prov, från 1,23 kilogram till 1,97 kilogram per hushåll och vecka 2021. 
Totalt genererar ett flerfamiljshushåll 5,56 kilogram restavfall per hushåll och vecka under 2021 
vilket är en ökning från tidigare år där genereringstakten för 2015 och 2018 års prov var 5 
respektive 4,59  kilogram per hushåll och vecka, se diagram 4.11. 
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Diagram 4.11 Jämförelse av flerfamiljehusens restavfall från 2015, 2018 och 2021 (kilogram/hushåll/vecka). 
 
Det går inte att se någon trend för det farliga avfallet och elektronikavfallet i restavfallet. Per 
hushåll och vecka har fraktionerna varierat mellan 0,004 och 0,023 kilogram där majoriteten av 
vikten består av el och elektronik, se tabell 4.18. Antal batterier, ljuskällor och kanyler har ökat 
sedan 2018 års prov, se diagram 4.12. 
 
Tabell 4.18 Farligt- och elektroniskt avfall i avfallet 2015, 2018 och 2021 

 
 
 
 

 
Diagram 4.12 Antal kanyler, batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall 2015, 2018 och 2021 

2015 2018 2021
Övrigt brännbart 1,28 1,12 1,56
El & elektronik 0,00 0,02 0,01
Farligt avfall 0,00 0,00 0,00
Inert material 0,23 0,27 0,31
Tidningar och förpackningar 2,31 1,79 1,64
Trädgårdsavfall 0,08 0,15 0,07
Matavfall 1,10 1,23 1,97
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5. Resultat: Ovanåker kommun 
Totalt  har  4891 kilogram  avfall  levererats från  Ovanåker,  varav 1783  kilogram  har sorterats 
för hand genom plockanalys. Detta motsvarar 36 procent av den levererade mängden. Med  hjälp  
av  uppgifter  om  antal  hushåll  och  hämtningsfrekvens  kan genereringstakten, avfallet 
uppkommit under en veckas tid, räknas ut. Ett villahushåll i Ovanåker producerar 5,47 kilogram 
restavfall och 2,51 kilogram källsorterat matavfall per vecka medan ett lägenhetshushåll  
producerar  2,64  kilogram restavfall och 0,72 kilogram matavfall per vecka. 
 
Tabell 5.1 Sammanställning av plockanalyser från Ovanåker 

Moderprov Fraktion Antal 
hushåll 

Moder- 
prov 
(kg) 

Analyserad 
vikt (kg) 

Analyserad 
vikt, % av 

moderprov 

Hämtnings-
intervall 
(vecka) 

Genererings-
takt (kg/hh/v) 

Restavfall - Villor 
Ovanåker, tätort 

Restavfall 201 2200 397,9 18,08% 2 5,47 
Matavfall 201 1010 511,9 50,68% 2 2,51 

Restavfall - FFH 
Ovanåker, tätort 

Restavfall 500 1320 512,2 38,81% 1 2,64 
Matavfall 500 361 361,0 99,99% 1 0,72 

   4891 1783,0 36,45%   
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5.1  Restavfall från villor i Ovanåker 
Restavfall i Ovanåker kommun har samlats in från ett område med villahushåll. Totalt uppgår 
moderprovets totalvikt för området till 2200 kilogram varav 397,9 kilogram har sorterats för hand. 
Provet har samlats in från 201 hushåll, vilka har hämtningsintervall varannan vecka. Plockanalysen 
visar att ett genomsnittligt villahushåll genererar 5,47 kilogram restavfall per hushåll och vecka, 
se tabell 5.1. 
 

5.1.1 Sammansättning – restavfall 

Resultatet från plockanalysen visar att restavfallet består av 27,8 procent matavfall följt av 39,05 
procent tidningar och förpackningar. Avfallet består även av små mängder trädgårdsavfall som 
svarar för 2,31. Detta innebär att 69,17 procent är material som hade kunnat materialåtervinnas 
eller återvinnas till biogas och biogödsel, se diagram 5.1. Farligt avfall och elektronik svarar för 
0,06 respektive 0,31 procent av provets totala vikt. Textil är från i år en egen post som bör slängas 
i textilåtervinning men räknas här in som rättsorterat för att kunna jämföras med tidigare års 
analyser. Det material som ligger rättsorterat är fraktionerna övrigt brännbart, textil och inert 
material som tillsammans svarar för 30,46 procent av provets vikt. Det felsorterade avfallet 
motsvarar därmed 69,54 procent av restavfallet som potentiellt kan sorteras ut för annan 
hantering än energiåtervinning.  
 
Omräknat till mängden avfall per hushåll och vecka betyder det att ett hushåll i Ovanåker 
producerar i genomsnitt 5,47 kilogram restavfall per hushåll och vecka, se tabell 5.2. Genom 
fullständig sortering hade hushållen haft en genomsnittlig restavfallsmängd på 1,67 kilogram per 
hushåll och vecka i stället för 5,47 kilogram per hushåll och vecka, tabell 5.2. 

 
Diagram 5.3 Sammansättning på restavfall  från villahushåll (viktprocent). 
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Tabell 5.2 Sammanställning av restavfall från villor. 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 
Matavfall 27,80% 1,52 
Trädgårdsavfall 2,31% 0,13 
Tidningar och 
förpackningar 39,05% 2,14 
Inert material 6,64% 0,36 
Farligt avfall 0,06% 0,00 
El & elektronik 0,31% 0,02 
Textil 2,19% 0,12 
Övrigt brännbart 21,63% 1,18 
Totalt 100% 5,47 

 

5.1.2 Matavfall i restavfallet 

Plockanalys resultat visar att ett hushåll slänger i genomsnitt 1,52 kilogram matavfall i restavfallet 
under en vecka. Majoriteten av matavfallet består av oundvikligt matavfall uppgår till 0,89 
kilogram per hushåll och vecka och kan vara till exempel skalrester, benrester, äggskal, té- och 
kaffesump. Det onödiga matavfallet svarar för 0,63 kilogram per hushåll och vecka, med det menas 
mat som skulle kunnat konsumeras innan den blev dålig, exempelvis frukter och matrester, 
öppnade och oöppnade förpackningar med mat och rester av lagat mat som tillsammans utgör 
matsvinn, se tabell 5.3 och bild 5.1. 
 
Tabell 5.3 Sammanställning av matavfall i restavfallet 

Fraktion Kg/hh/v 
Oundvikligt matavfall 0,89 
Matsvinn 0,63 
Totalt matavfall i restavfallet 1,52 

. 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 5.4 Oöppnade och öppnade matförpackningar i restavfallet 
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5.1.3 Tidningar och förpackningar i restavfallet 

Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar, se tabell 3.1. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt. Ett genomsnittligt villahushåll i 
tätorten genererar 1,75 kilogram tidningar och förpackningar per hushåll och vecka, se diagram 
5.2. Mest förekommande materialslag är pappersförpackningar med 0,54 kilogram per hushåll och 
vecka, följt av mjuk- och hårdplastförpackningar på 0,42 kilogram respektive 0,32 kilogram per 
hushåll och vecka. Tidningar uppgår till 0,31 kilogram per hushåll och vecka, se diagram 5.2 och 
bild 5.2. 

 
Diagram 5.4 Förpackningsmaterial i restavfallet från villor, torrvikt (kilogram/hushåll/vecka).  

 
Bild 4.5 Pappers- och plastförpackningar i restavfallet från villor 
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5.1.4 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 

Farligt avfall motsvarar 0,004 kilogram per hushåll och vecka. Provet bestod totalt av 7 stycken 
kanyler, en salva, 3 stycken tändare, fuktabsorberare. Elektronikavfall motsvarar 0,02 kilogram per 
hushåll och vecka, se tabell 5.4.  I provet påträffades 17 stycken batterier, 5 ljuskällor, hörlurar, 
miniräknare, strömbrytare, kabel, hårtrimmare, nyckelringslampa, se bild 5.3. Provet visar att per 
100 kilogram restavfall finns det i snitt 1,8 stycken kanyler, 4,3 stycken batterier samt 1,3 stycken 
ljuskällor, se diagram 5.3. Farligt avfall och elektronikavfall ska inte förekomma i det brännbara 
avfallet utan ska lämnas till kommunens anvisande platser, till exempel på återvinningscentralen. 
 
Tabell 5.4 Sammanställning av farligt- och elektroniskt avfall i restavfallet, viktprocent och kg/hushåll/vecka 

Farligt avfall 0,06% 0,004 
El & elektronik 0,31% 0,02 

 
Diagram 5.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall, villahushåll 

 
Bild 5.6 Farligt avfall och elektronik i restavfallet. 
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5.2 Källsorterat matavfall från villor i Ovanåker 
Matavfall har inom Ovanåker kommun samlats in från ett område med villahushåll. Totalt uppgår 
moderprovets totalvikt för matavfall till 1010 kilogram varav 511,885 kilogram har sorterats ut för 
hand. Provet har samlats in från 201 hushåll vilka har hämtningsintervall varannan vecka, se tabell 
5.1. Analysen visar att ett villahushåll i Ovanåker genererar 2,51 kilogram matavfall per hushåll 
och vecka, se tabell 5.5. 
 

5.2.1 Sammansättning – matavfall 

Renheten i matavfallet, det rättsorterade, står för 98,19 procent av det utsorterade matavfallet, 
se tabell 5.6. Matavfallet består till största del utav oundvikligt matavfall på 81,62 procent. Det 
onödiga matavfallet, eller matsvinn, består av mat med passerad datumstämpel, matrester, ätbar 
frukt och grönsaker m.m. och utgör 6,17 procent, se bild 5.4. Matavfallsbärare och övrigt matavfall 
beståendes av servetter och hushållspapper står för 6,78 respektive 3,61 procent av provets totala 
vikt, se diagram 5.4. Övriga 1,81 procent svarar för felsorterat avfall och består av tidningar, 
förpackningar, trädgårdsavfall, inert material, textil och övrigt brännbart. 

 

Diagram 5.4 Sammansättning på matavfall från villahushåll (viktprocent). 

Tabell 5.5 Sammanställning av matavfall och felsorterat från villahushåll, viktprocent och kilogram/hushåll/vecka 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 

Oundvikligt matavfall 81,62% 2,05 

Matsvinn 6,17% 0,16 

Hushållspapper 3,61% 0,09 

Matavfallspåsar 6,78% 0,17 

Felsorterat 1,81% 0,05 

Total 100% 2,51 
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5.2.2 Källsorteringsgrad % 

Källsorteringen visar andelen utsorterat matavfall av den totala mängden insamlat matavfall i 
relation till mängden matavfall som finns kvar i det brännbara hushållsavfallet. Matavfallsprovet 
från villahushåll i Ovanåker kommun uppvisar en källsorteringsgrad på 61,9 procent, se tabell 5.7. 
 
Tabell 5.6 Rättsorterat och felsorterat i matavfallet, viktprocent och kg/hh/v 

Matavfall, rätt sorterat 98,19% 

Fel sorterat i matavfallet 1,81% 

Totalt 100% 
 
 
Tabell 5.7 Källsorteringsgrad, viktprocent 

Matavfall i restavfallet  1,52 
Källsorterat matavfall 2,47 
Totalt, kg/hushåll/vecka 3,99 
Källsorteringsgrad (%) 61,9% 

 

 
Bild 5.4 Matsvinn i matavfallet från villor 
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5.2.3  Felsorterat i matavfallet 

Plockanalysen visar att ett villahushåll i Ovanåker genererar 0,05 kilogram felsorterat material i 
matavfallet under en vecka. Det felsorterade avfallet består till största del utav trädgårdsavfall 
som svarar för 0,7 procent av den totala mängden, följt av tidningar och förpackningar som svarar 
för 0,6 procent, se tabell 5.8. I provet påträffades även små mängder inert material och övrigt 
brännbart beståendes av bland annat blöjor, gummihandskar, trä, stearin, våtservetter och 
munskydd, se tabell 5.8 och bild 5.5. Det positiva med plockanalysen av matavfall från villahushåll 
i Ovanåker är att provet var helt fritt från farligt avfall och elektronik. 
 

Tabell 5.8 Felsorterat material i matavfallet, viktprocent och kg/hh/v 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 

Tidningar, journaler 0,1% 0,00 

Pappersförpackningar 0,4% 0,01 

Mjukplastförpackningar 0,0% 0,00 

Hårdplastförpackningar 0,1% 0,00 

Metallförpackningar 0,0% 0,00 

Glasförpackningar 0,0% 0,00 

Trädgårdsavfall, jord 0,7% 0,02 

Porslin, kattsand, aska 0,0% 0,00 

Övrigt farligt avfall 0,0% 0,00 

El & elektronik 0,0% 0,00 

Allt övrigt brännbart 0,5% 0,01 

Total 1,8% 0,05 

 

   
Bild 5.5 Papper- och plastförpackningar i matavfallet (t.v.) och övrigt brännbart avfall i matavfallet 
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5.3  Restavfall från flerfamiljshus i Ovanåker 
Restavfall i Ovanåker kommun har samlats in från ett område med flerfamiljshushåll i tätort. Totalt 
uppgår moderprovets totalvikt för området till 1320 kilogram varav 512,245 kilogram har sorterats 
för hand. Provet har samlats in från 500 hushåll, vilka har hämtningsintervall varje vecka. 
Plockanalysen visar att ett genomsnittligt flerfamiljshushåll i tätort genererar 2,64 kilogram 
restavfall per hushåll och vecka, se tabell 5.1. 
 

5.3.1 Sammansättning – restavfall 

Resultatet från plockanalysen visar att avfallet består av 23 procent matavfall följt av 28,62 
procent tidningar och förpackningar. Det felsorterade materialet består även av trädgårdsavfall, 
som svarar för 6,76 procent. Detta innebär att ungefär 58,4 procent är material som hade kunnat 
materialåtervinnas eller återvinnas till biogas eller biogödsel, se diagram 5.5. Farligt avfall och 
elektronik svarar för 0,02 respektive 0,1 procent av provets totala vikt. Textil är från i år en egen 
post som bör slängas i textilåtervinning men räknas här in som rättsorterat för att kunna jämföras 
med tidigare års analyser. Det material som ligger rättsorterat är fraktionerna övrigt brännbart, 
textil och inert material som tillsammans svarar för 41,5 procent av provets vikt. Det felsorterade 
avfallet motsvarar därmed 58,5 procent av avfallet som potentiellt kan sorteras ut för annan 
hantering än energiåtervinning, se diagram 5.5. 
 
Omräknat till mängden avfall per hushåll och vecka betyder det att ett hushåll i Ovanåker 
producerar i genomsnitt 2,64 kilogram restavfall per hushåll och vecka, se tabell 5.9. Genom 
fullständig sortering hade hushållen haft en genomsnittlig restavfallsmängd på 1,67 kilogram per 
hushåll och vecka i stället för 2,64 kilogram per hushåll och vecka, tabell 5.9. 

 
Diagram 5.5 Sammansättning på restavfall från flerfamiljshus (viktprocent). 
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Tabell 5.9 Sammanställning av restavfall  från flerfamiljshus. 
Fraktion Vikt% Kg/hh/v 
Matavfall 23,00% 0,61 
Trädgårdsavfall 6,76% 0,18 
Tidningar och 
förpackningar 28,62% 0,76 
Inert material 7,24% 0,19 
Farligt avfall 0,02% 0,00 
El & elektronik 0,10% 0,00 
Textil 2,95% 0,08 
Övrigt brännbart 31,32% 0,83 
Totalt 100% 2,64 

 

5.3.2 Matavfall i restavfallet 

Plockanalys resultat visar att ett hushåll slänger i genomsnitt 0,61 kilogram matavfall i restavfallet 
under en vecka. Det oundvikliga matavfallet uppgår till 0,23 kilogram per hushåll och vecka och 
kan vara till exempel skalrester, benrester, äggskal, té- och kaffesump. Majoriteten av matavfallet 
består av onödigt matavfall och svarar för 0,38 kilogram av matavfallet och med det menas mat 
som skulle kunnat konsumeras innan den blev dålig, exempelvis frukter och matrester, öppnade 
och oöppnade förpackningar med mat och rester av lagat mat som tillsammans utgör matsvinn, 
se tabell 5.10 och bild 5.6. 
 
Tabell 5.10 Sammanställning av matavfallet i restavfallet. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Bild 5.6 Öppnade och oöppnade förpackningar med mat 
från flerfamiljshus. 

Fraktion Kg/hh/v 
Oundvikligt matavfall 0,23 
Matsvinn 0,38 
Totalt matavfall i restavfallet 0,61 
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5.3.3 Tidningar och förpackningar i restavfallet 

Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar, se tabell 3.1. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt. Ett genomsnittligt flerfamiljshushåll 
i Ovanåker genererar 0,61 kilogram tidningar och förpackningar per hushåll och vecka. Mest 
förekommande materialslag är pappersförpackningar med 0,20 kilogram per hushåll och vecka, 
följt av mjuk- och hårdplastförpackningar på 0,15 kilogram respektive 0,15 kilogram per hushåll 
och vecka, se diagram 5.6 och bild 5.7. 
 

 
Diagram 5.6 Förpackningsavfall i avfallet från flerfamiljshus (kilogram/hushåll/vecka) 
 

 
Bild 5.7 Plast- och pappersförpackningar i restavfallet. 
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5.3.4 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 

Farligt avfall motsvarar 0,001 kilogram per hushåll och vecka, se tabell 5.11 . Provet bestod totalt 
av 37 stycken kanyler, läkemedelstabletter, 2 stycken tändare och fuktabsorberare, se bild 5.8. 
Elektronikavfall motsvarar 0,003 kilogram per hushåll och vecka. I provet påträffades 19 stycken 
batterier, 5 ljuskällor, batteriljus, klocka, sladdar, cd-läsare och larm, se bild 5.8. Provet visar att 
per 100 kilogram restavfall finns det i snitt 7,2 stycken kanyler, 3,7 stycken batterier och 1 styck 
ljuskällor, se diagram 5.7. Farligt avfall och elektronikavfall ska inte förekomma i det brännbara 
avfallet utan ska lämnas till kommunens anvisande platser, till exempel på återvinningscentralen. 
 
Tabell 5.11 Sammanställning av farligt- och elektroniskt avfall i restavfallet, viktprocent och kg/hushåll/vecka 

 
 

 
Diagram 5.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall, flerfamiljshushåll 

 
Bild 5.8 Farligt avfall och elektronik i restavfallet. 
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5.4 Källsorterat matavfall från flerfamiljshus i Ovanåker 
Matavfall har inom Ovanåker kommun samlats in från ett område med flerfamiljshushåll. Totalt 
uppgår moderprovets totalvikt för matavfall till 361 kilogram varav 360,98 kilogram har sorterats 
ut för hand. Provet har samlats in från 500 hushåll vilka har hämtningsintervall varje vecka, se 
tabell 5.1. Analysen visar att ett flerfamiljshushåll i Ovanåker genererar 0,72 kilogram matavfall 
per hushåll och vecka, se tabell 5.12 
 

5.4.1 Sammansättning – matavfall 

Renheten i matavfallet, det rättsorterade, står för 97,53 procent av det utsorterade matavfallet, 
se tabell 5.13. Matavfallet består till största del utav oundvikligt matavfall på 57,29 procent. Det 
onödiga matavfallet, eller matsvinn, består av mat med passerad datumstämpel, matrester, ätbar 
frukt och grönsaker m.m. och utgör 27,6 procent, se bild 5.9. Matavfallsbärare och övrigt matavfall 
inklusive servetter och hushållspapper står för 6,58 respektive 6,07 procent av provets totala vikt, 
se diagram 5.8. Övriga 2,47 procent svarar för felsorterat avfall och består av tidningar, 
förpackningar, trädgårdsavfall, inert material och övrigt brännbart samt små mängder elektronik 
och farligt avfall. 

 
Diagram 5.8 Sammansättning på matavfall från flerfamiljshushåll (viktprocent). 

Tabell 5.12 Sammanställning av matavfall och felsorterat från flerfamiljshushåll, viktprocent och kilogram/hushåll/vecka 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 

Oundvikligt matavfall 57,29% 0,41 

Matsvinn 27,60% 0,20 

Hushållspapper 6,07% 0,04 

Matavfallspåsar 6,58% 0,05 

Felsorterat 2,47% 0,02 

Total 100% 0,72 
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5.4.2 Källsorteringsgrad % 

Källsorteringen visar andelen utsorterat matavfall av den totala mängden insamlat matavfall i 
relation till mängden matavfall som finns kvar i det brännbara hushållsavfallet. Matavfallsprovet 
från flerfamiljshushåll i Ovanåker kommun uppvisar en källsorteringsgrad på 53,7 procent, se 
tabell 5.14. 
 
Tabell 5.13 Rättsorterat och felsorterat i matavfallet, viktprocent och kg/hh/v 

Matavfall, rätt sorterat 97,53% 

Fel sorterat i matavfallet 2,47% 

Totalt 100% 
 
Tabell 5.14 Källsorteringsgrad, viktprocent 

Matavfall i restavfallet  0,61 

Källsorterat matavfall 0,70 

Totalt, kg/hushåll/vecka 1,31 

Källsorteringsgrad (%) 53,7% 
 
 

 
Bild 4.9 Matsvinn i matavfallet från flerfamiljshus 
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5.4.3 Felsorterat i matavfallet 

Plockanalysen visar att ett flerfamiljshushåll i Ovanåker genererar 0,02 kilogram felsorterat 
material i matavfallet under en vecka. Det felsorterade avfallet i matavfallet består till största del 
utav tidningar och förpackningar och svarar för 1,3 procent av provets totala vikt, se bild 5.10. Följt 
av övrigt brännbart avfall som svarar för 0,7 procent. I provet påträffades små mängder inert 
material och trädgårdsavfall. Det positiva med plockanalysen av matavfall från flerfamiljshushåll i 
Ovanåker är att provet var helt fritt från övrigt farligt avfall och elektronik, se tabell 5.15. 
 
Tabell 5.15 Felsorterat material i matavfallet, viktprocent och kg/hh/v 

Fraktion Vikt% Kg/hh/v 
Tidningar, journaler 0,3% 0,00 
Pappersförpackningar 0,2% 0,00 
Mjukplastförpackningar 0,4% 0,00 
Hårdplastförpackningar 0,2% 0,00 
Metallförpackningar 0,1% 0,00 
Glasförpackningar 0,1% 0,00 
Trädgårdsavfall, jord 0,3% 0,00 
Porslin, kattsand, aska 0,1% 0,00 
Övrigt farligt avfall 0,0% 0,00 
El & elektronik 0,0% 0,00 
Allt övrigt brännbart 0,7% 0,00 
Total 2,5% 0,02 

 

   
Bild 5.10 plastförpackningar och övrig plast (t.v.) och pappersförpackningar och övrigt papper (t.h.) i matavfallet 
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5.5 Jämförelse av plockanalysresultat för Ovanåker, 2015, 2018 och 2021 
5.5.1 Villor 

Ovanåkerhar sedan 2015 tagit prover för plockanalys från villahushåll med restavfall. För villor har 
mängden restavfall minskat med 2,26 kilogram mellan åren 2015 och 2018 och åter igen minskat 
till 2021. Totalt genererar ett villahushåll 5,47 kilogram restavfall per hushåll och vecka under 2021 
vilket är  en minskning från 2015 och 2018 års prov där genereringstakten var 8,4 respektive 6,14 
kilogram per hushåll och vecka. Samtliga fraktioner som visas i Diagram 5.9 exklusive inert material 
och matavfall har i årets prov minskat i jämförelse med 2018 års prov medan mängden matavfall 
i restavfallet har ökat från 1,17 kilogram till 1,52 kilogram per hushåll och vecka. Följt av inert 
material som ökat från 0,29 kilogram till 0,36 kilogram per hushåll och vecka, se diagram 5.9.  

 
 
Diagram 5.9 Jämförelse av villornas rest avfall från 2015, 2018 och 2021 (kilogram/hushåll/vecka). 

 
Det går inte att se någon trend för det farliga avfallet och elektronikavfallet i restavfallet. Per 
hushåll och vecka har fraktionerna varierat mellan 0,04 och 0,024 kilogram där majoriteten av 
vikten består av el och elektronik, se tabell 5.16. Antal batterier har ökat i jämförelse med 2015 
och 2018 års prov. Kanyler och ljuskällor har minskat i jämförelse med 2015 och 2018 års analys, 
se diagram 5.10. 
 
Tabell 5.16 Farligt- och elektroniskt avfall i avfallet 2015, 2018 och 2021 

Fraktion, 
(kg/h/v) 2015 2018 2021 
Farligt avfall 0,01 0,002 0,004 
El & elektronik 0,03 0,03 0,02 
Total 0,04 0,032 0,024 

2015 2018 2021

Övrigt brännbart 1,65 1,67 1,30

El & elektronik 0,03 0,03 0,02

Farligt avfall 0,01 0,00 0,00

Inert material 0,37 0,29 0,36

Tidningar och förpackningar 3,15 2,73 2,14

Trädgårdsavfall 0,11 0,25 0,13

Matavfall 3,08 1,17 1,52
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Diagram 5.10 Antal kanyler, batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall 2015, 2018 och 2021 

 
5.5.2 Villor, källsorterat matavfall 

Ovanåker har sedan 2018 tagit prover för plockanalys från villahushåll med källsorterat matavfall. 
Källsorteringen visar andelen utsorterat matavfall av den totala mängden insamlat matavfall i relation 
till mängden matavfall som finns kvar i det brännbara hushållsavfallet. Källsorteringsgraden skiljer sig 
mellan de olika provtagningarna. För villahushåll har källsorteringsgraden minskat mellan 2018 och 
2021. Matavfallsprovet från 2021 uppvisar en lägre källsorteringsgrad än 2018 års prov på 61,9 
procent, se tabell 5.17. 
 
Tabell 5.17 Källsorteringsgrad,, 2018 och 2021, kg/hh/v och viktprocent 

 
 
 
 
 

 

5.5.3 Flerfamiljshus 

Ovanåker har sedan 2015 tagit prover för plockanalys från flerfamiljshus med restavfall. För 
flerfamiljshushåll har mängden restavfall ökat med 1,46 kilogram mellan åren 2015 och 2018 och 
åter igen minskat till 2021 med 3,32 kilogram. Samtliga fraktioner har i årets prov minskat i 
jämförelse med 2015 och 2018 års analyser.  Totalt genererar ett flerfamiljshushåll 2,64 kilogram 
restavfall per hushåll och vecka under 2021 vilket är en minskning från tidigare år där 
genereringstakten för 2015 och 2018 års prov var 4,5 respektive 5,96 kilogram per hushåll och 
vecka, se diagram 5.11. 
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 2018 2021 

Matavfall i restavfallet 1,17 1,52 

Källsorterat matavfall 2,31 2,47 

Totalt, kg/hushåll/vecka 3,48 3,99 

Källsorteringsgrad (%) 66,4% 61,9% 
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Diagram 5.11 Jämförelse av flerfamiljehusens restavfall från 2015, 2018 och 2021 (kilogram/hushåll/vecka). 
 
Det går inte att se någon trend för det farliga avfallet och elektronikavfallet i restavfallet. Per 
hushåll och vecka har fraktionerna varierat mellan 0,004 och 0,01 kilogram där majoriteten av 
vikten består av el och elektronik, se tabell 5.18. Antal batterier, ljuskällor och kanyler har ökat 
sedan 2018 års prov, se diagram 5.12. 
 
Tabell 5.18 Farligt- och elektroniskt avfall i avfallet 2015, 2018 och 2021 

Fraktion, 
(kg/h/v) 2015 2018 2021 
Farligt avfall 0,000 0,003 0,001 
El & elektronik 0,010 0,010 0,003 
Total 0,010 0,013 0,004 

 

 
Diagram 5.12 Antal kanyler, batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall 2015, 2018 och 2021 

2015 2018 2021
Övrigt brännbart 1,53 2,16 0,90
El & elektronik 0,01 0,01 0,00
Farligt avfall 0,00 0,00 0,00
Inert material 0,16 0,27 0,19
Tidningar och förpackningar 1,40 1,64 0,76
Trädgårdsavfall 0,09 0,17 0,18
Matavfall 1,36 1,72 0,61
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6. Felkällor 
I likhet med andra metoder har även plockanalys som metod sina begränsningar. En sådan 
begränsning är att plockanalyser är tids- och resurskrävande att genomföra. Metoden bygger 
därför på att man tar ut ett eller flera så kallade moderprov som plockanalysen genomförs på. 
Moderproven antas vara representativa för det område/kommun som plockanalysen tillämpas på. 
Av olika anledningar, till exempel förändring i konsumtionsmönster, kommer 
avfallssammansättningen och uppkomna mängder avfall skilja sig åt över tid, vilket är svårt att fullt 
ta hänsyn till I plockanalyser. Detta gäller i synnerhet Covid-19 pandemin som under år 2020 
innebar förändringar I konsumtionsmönster och fortsättningsvis inverkar på 
avfallssammansättningen. För att undersöka sammansättning på avfall och uppkomna mängder 
av vissa avfallsslag finns det dock inte bättre verktyg än plockanalys att använda, trots dessa 
begränsningar. 
 
Det finns en viss osäkerhet när det gäller kommunens rapportering om antal hushåll i 
delområdena, särskilt hushåll från flerfamiljshus där det kan vara svårt att få fram fullständiga 
uppgifter. En annan felkälla när det gäller moderprov från områden med flerfamiljshus kan vara 
hämtning av avfall från verksamheter tillsammans med hushållsavfall från lägenheter. 
Verksamheter som t.ex. kiosk, pizzerior, förskolor mm som ofta finns i flerfamiljshus genererar 
större mängder avfall som inte kan relateras med enbart hushåll som finns i området. Detta kan 
påverka plockanalysresultat och ge högre genereringstakt för hushållen i dessa områden. 
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