




3
FÖRORD

Det här är mitt examensarbete som är den avslutande delen av magister-
programmet i Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. 
Arbetet är på 30hp och producerades främst under höstterminen 2010 men även 
bitvis under vårterminen 2011 med presentation i maj 2011. Handledare var 
Abdellah Abarkan professor på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och 
Britt- Marie Fagerström från VA SYD i Malmö. 

Jag har länge haft ett intresse för avfall och återvinning som grundar sig i att jag 
tycker det är viktigt med miljön. I och med detta examensarbete har både mitt 
intresse och min kunskap vuxit. Med denna skrift hoppas jag kunna sprida lite 
ljus kring frågan om återvinning och planering, som dessvärre inte alltid får så 
stor uppmärksamhet. Arbetet vänder sig i första hand till fysiska planerare, men 
även till andra aktörer inom avfalls- och återvinningsbranschen. 

Tack till mina handledare, vänner och till min familj för stöd samt till alla som 
ställt upp på intervjuer och bidragit med sin kunskap.

Sofia Digerstedt

 Malmö maj 2011
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Avfall är ett växande problem i världen och med ökat fokus på hållbarhet har 
återvinning fått en större roll i dagens samhälle. För att hantera återvinni-
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Dessvärre får planering av återvinningsstationer inte alltid tillräckligt med 
uppmärksamhet, vilket kan bero på kunskaps- och/eller intressebrist i frågan. 
Förhoppningar inför arbetets start var att reda ut begrepp och ansvarsfördelning 
samt ge en klarare bild över vad en fysisk planerare kan förväntas göra när det 
handlar om återvinningsstationer och bistå med relevant information. 

En fallstudie har gjorts av Malmö utifrån de tre huvudinriktningarna på arbetet: 
planering, placering och utformning. Inom fallstudien har litteraturstudier och 
kvalitativa intervjuer utförts. En fältstudie av återvinningsstationer i Malmö har 
även legat till grund för resultatet till detta arbete. 

Arbetet visar att det främst är kommun och producenter, som representeras av 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som är inblandade i planering och 
arbete med återvinningsstationer. FTI har det övergripande ansvaret för återvin-
ning och insamling av produkter och för att utveckla ett system för insamling av 
förpackningar som är lämpligt och som säkerställer en god servicenivå.

Kommunens uppgifter inom planeringsområdet är bland annat att inkludera 
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nenta bygglov till dem. För att avhjälpa dessa problem bör avfall och återvinning 
beaktas när nya detaljplaner upprättas. Extra viktigt är det när helt nya områden 
planeras för att bland annat säkerställa lämpliga placeringar till återvinningssta-
tioner. Det är att rekommendera att återvinningsstationer ritas in i detaljplaner.

Några viktiga aspekter som framkommit under arbetet med tanke på återvin-
ningsstationernas placering i staden är att de bör placeras på platser med 
goda kommunikationer. Lämning av material bör kunna samköras med andra 
ärenden, vilket medför att lämpliga placeringar är vid målpunkter som köp-
centrum och idrottsanläggningar liksom längs transportleder. De ska helst inte 
placeras avsides där få passerar då tryggheten liksom den sociala kontrollen 
minskar. 

Utformning av återvinningsstationer kan utgå ifrån att de bör vara funktionella, 
tilltalande samt säkra och trygga. Vid utformningen får ofta olika intressen vägas 
mot varandra och beroende på utgångspunkt och mål blir resultatet olika. Idag 
är mycket fokus på att utforma dem för att minska nedskräpning. Alternativt kan 
utgångspunkten vara att skapa en vacker återvinningsstation och som bonus få 
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ÄMNESVAL 
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ingen och återvinningen jämfört med tidigare kommuner jag bott i. Dessutom 
insåg jag efter efterforskningar att Malmös statistik gällande återvinning inte 
var den bästa. Jag började begrunda hur detta kom sig och varför det skiljer sig 
åt mellan olika kommuner samt vem det är som påverkar hur avfallshanterin-
gen ser ut. Hur stor roll spelar fysiska planerare och hur mycket kommer jag 
själv kunna påverka i min framtida yrkesroll? Då avfall och återvinning är något 
jag länge varit intresserad av föll sig ämnesvalet för examensarbetet ganska 
naturligt.

PROBLEM 
Återvinning har fått en större roll i dagens samhälle, då det är ett ökat fokus 
på miljöfrågor, och blivit en del av många människors vardag. För att hantera 
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-
ing och återvinning påverkar om en sådan är möjlig i vårt samhälle. Det är dock 
inte ämnen som behandlas mycket i utbildningen.

Efter kontakt med VA SYD i Malmö bekräftades att planering och återvin-
ningsstationer är ett aktuellt ämne, men som dessvärre och konstigt nog inte får 
tillräckligt med uppmärksamhet utanför skolans värld heller. Det går att fråga 
sig i fall det beror på kunskaps- och/eller intressebrist i frågan. Ifall det är så att 
fysiska planerare inte vet vad de kan eller borde göra är det inte konstigt om 
frågan glöms bort eller hanteras lättvindigt. För att den fysiska planeringen på 
bästa sätt ska ge stöd till en hållbar avfallshantering som kan passas in i staden 
behövs det ske en kunskapshöjning bland de som har möjlighet att påverka.

SYFTE
I detta examensarbete undersöks återvinningsstationer utifrån aspekterna 
planering, placering och utformning. Syftet är att förmedla hur planering och 
ansvarsfördelning för återvinningsstationer är avsedd att fungera och hur det 
faktiskt fungerar, samt vad det är som påverkar och är viktigt att tänka på vid val 
av placering och utformning.

OM ARBETET
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FRÅGESTÄLLNINGAR
Arbetet har tre huvudinriktningar vars frågeställningar presenteras nedan. 

PLANERING OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Vilka aktörer är delaktiga i planering och arbete kring återvinningsstationer? 
Hur är det meningen att den grundläggande ansvarsfördelningen ska se ut och 
hur ser den ut i Malmö?
På vilka sätt berör avfall och återvinning kommunens fysiska planering?  

PLACERING I STADEN 
Vilka är det som påverkar placeringen av en återvinningsstation?
Vad är viktigt att tänka på angående placeringen av en återvinningsstation?
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UTFORMNING AV ÅTERVINNINGSSTATIONER
Vilka är det som påverkar utformningen?
Vad är viktigt att tänka på angående utformningen av en återvinningsstation?
Finns det några goda exempel på väl utformade återvinningsstationer?

AVGRÄNSNING 
Det är situationen i Malmö som har undersökts närmare men referenser till 
andra kommuners arbete kring återvinningsstationer har inkluderats i vissa fall. 
Med Malmö som utgångspunkt har endast återvinningsstationer i en urban miljö 
behandlats. Det är kommuners samt Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
ansvar och roller som har utretts, då de är de huvudsakliga aktörerna inom fältet 
återvinning. Till användare räknas endast enskilda privatpersoner, företagens 
återvinningsproblematik behandlas inte i detta arbete. Ämnen och frågeställ-
ningar är valda utifrån vad som är intressant att veta för i första hand fysiska 
planerare och andra som arbetar med planering av staden, då de är den främsta 
målgruppen.

METOD 
En fallstudie har gjorts av Malmö utifrån de tre huvudinriktningarna på arbetet: 
planering, placering och utformning. Inom fallstudien har litteraturstudier och 
kvalitativa intervjuer utförts. En fältstudie av återvinningsstationer i Malmö har 
även till viss del legat till grund för resultatet till detta arbete.

LITTERATUR
Litteratur som använts kommer bland annat ifrån Naturvårdsverket som är 
främsta statliga organisation som arbetar med frågor om avfall och återvin-
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Myndigheters rapporter är inte att betrakta som forskningsrapporter, men de 
baseras ofta på forsningsresultat. Rapport 5648 Framtida producentansvar för 
förpackningar och tidningar – utvärdering av producentansvaret för förpackningar 
och returpapper samt förslag till åtgärder (2006) har varit en betydande resurs till 
detta arbete. Som en del av underlaget till rapporten ligger olika undersökni-
ngar utförda av Naturvårdsverket samt IVL Svenska Miljöinstitutet, bland annat 
intervjuer och enkätundersökningar med kommuner samt hushåll, liksom en 
litteraturstudie om miljömässiga och samhällsekonomiska aspekter för material-
återvinning och fastighetsnära insamling. Avfall Sverige som är branschorgani-
sation är en annan aktuell aktör som publicerar rapporter och rekommendation-
er kring avfall och återvinning och som också använts i detta arbete. Boverkets 
handbok Avfallshantering – Säkert, tillgängligt och estetiskt (2011) som behandlar 
avfallshantering i kombination med fysisk planering, ex detaljplan och översikt-
splan, har varit av stor vikt för arbetet.  

$����	���������
��������������������	�
���������
������	������	���
��	��
och behandlar till exempel återvinning i jämförelse med exempelvis förbrän-
ning och deponi, eller olika metoder för behandling av avfall. Allt är dock inte 
teknik. Engqvist menar i Utmaningar inom återvinningsbranschen - En förstudie 
av problem- och utvecklingsområden vid återvinningscentraler och relaterade verk-
samheter (2004) att forskningen går att dela upp inom tre områden. Antingen 
miljöbedömningar och miljönytta med återvinning inom det miljövetenskapliga 
området, individers attityder och preferenser inom det beteendevetenskapliga 
området, eller policyorienterad forskning inom det statsvetenskapliga området. 
Det som saknas är enligt Engqvist bland annat forskning om utformning av 
anläggningar för återvinning.  

INTERVJUER
Kvalitativa intervjuer har utförts med tjänstemän på Malmö stad (stadsbyg-
gnadskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen), en representant från Förpack-
nings och tidningsinsamlingen (FTI) i Malmö, en representant från Avfall Sverige 
i Malmö, en tidigare anställd på Malmö stad stadsbyggnadskontor, en tjänste-
man på Kalmar kommun liksom en arkitekt i Kalmar. Fyra intervjuer har utförts 
ansikte mot ansikte, fem har varit över telefon. Intervjuerna har vetenskapliga 
begränsningar då de är till ett mindre antal, men de fyller ett informativt syfte. 
Intervjufrågor var på förhand uttänkta för att få ut mesta möjliga av intervjuerna 
och för att inte riskera att missa relevanta frågor i stunden. Frågornas ordning 
och även formulering var av mindre vikt och anpassades under intervjun utifrån 
den intervjuades svar, vissa frågor uteslöts även beroende på svaren. Intervjuer-
na kan sägas vara strukturerade men med semistrukturerade inslag då frågor 
var uttänkta innan men anpassades under intervjuerna. Kontakt via e-post har 
ibland förekommit efter intervjuerna för att förtydliga vissa svar eller för att 
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ställa kompletterande frågor. Frågor endast via e-post har ställts till en 
representant från KSRR (Kalmarsundsregionens Renhållare) samt en represen-
tant på Kretsloppskontoret i Göteborg. Information har även uthämtats efter 
deltagande på ett möte i Malmö mellan FTI, stadsbyggnadskontoret, miljö-
kontoret, gatukontoret, VA SYD och Ekdahls åkeri (entreprenör som hämtar 
material vid återvinningsstationer). Kontakt i alla former med olika aktörer har 
varit av stor betydelse för att förstå hur saker bör fungera men ännu mer för att 
förstå hur det faktiskt går till. Informationen som framkommit har varit viktig för 
alla de tre huvudinriktningarna planering, placering samt utformning av återvin-
ningsstationer. 

VA SYD utförde inför arbetet med den kommande avfallsplanen, Avfallsplan 
2011-2015 för Malmö stad och Burlövs kommun (2011), 800 telefonintervjuer med 
medborgare. Intervjuerna var kvantitativa och gjordes med syftet att få fram in-
formation om kommuninvånarnas attityder och beteende vad gäller avfallshan-
tering. Delar av resultatet redovisas i den kommande avfallsplanen. En komplett 
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som en PowerPoint med namnet VA SYD Boendeundersökning om avfallshanter-
ing Mars 2010. Dessa har studerats för att få mer information kring användarnas 
perspektiv.

FÄLTSTUDIE
En fältstudie har utförts av återvinningsstationer i Malmö. I första skedet 
valdes tio stycken ut som med tanke på deras placering i staden, typ av station 
(city eller vanlig, se förklaring på sid 20) och direkta omgivning kunde tänkas 
vara intressanta att undersöka. Efter besök på de tio där en första granskning 
gjordes, valdes fem ut för att undersökas ytterligare. Bland annat har kom-
munikationer till platsen, containrarnas utformning och placering, närmsta 
omgivning, belysning samt eventuellt staket undersökts och noterats. De fem 
återvinningsstationerna representerar olika områden och valdes ut för att utgöra 
en bred referensbas och visar på skillnader återvinningsstationer emellan. Vid 
återvinningsstationerna har enklare frågor ställts till användare och sophämtare 
och samtal kring återvinning har genomförts utifrån deras intresse och tid till 
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om hur användarna använder återvinningsstationerna. Sophämtarna å sin sida 
bidrar med en infallsvinkel utifrån arbetsmiljö. Exempel på frågor som ställdes 
till användarna var hur de tagit sig till återvinningsstationen, om de brukar 
använda den aktuella stationen, varför de använder den stationen och om de bor 
i närheten. Samtalen med sophämtarna handlade främst om utrymme för lastbil 
och nedskräpning. Informationen som framkom genom fältstudien ligger delvis 
till grund för slutsatser kring placering och utformning samt har bidragit till en 
allmän bakgrundskunskap om återvinningsstationer som bland annat underlät-
tat samtalen med andra.
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MALMÖ STAD 
Malmö grundades på 1200-talet och har gradvis utvecklats till Sveriges idag 
tredje största stad. Invånarantalet nådde i mars 2011 300 000. Karaktäristiskt 
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(Malmö, internet 1). Ett av dessa områden är Ribersborgsstranden, i dagligt 
tal Ribban, 10minuter från centrum. Nära Ribban ligger Västra hamnen, med 
Malmös nya symbol Turning torso, som började utvecklas till bostadsområde i 
och med en bomässa 2001, Bo01. Hela Västra hamnen är nu under utveckling 
med både bostäder och verksamheter vilket är en del i Malmös förvandling 
från industristad till kunskapsstad (Malmö, internet 2). Öresundsbron som stod 
klar 2000 har även den bidragit till Malmös utveckling. Västra hamnen är ett 
av Malmös områden där extra resursers satsats på hållbarhet. I Bo01-området 
används bland annat lokalt producerad energi och höga krav ställs på fastig-
hetsägarna om grönska och biologisk mångfald (Malmö, internet 3). Ett annat 
område i Malmö där extra satsningar gjorts är Augustenborg, som kallas för 
en ekostad (Malmö, internet 4). Där har arbetet skett i nära samarbete med 
de boende med en strävan mot social, ekologisk samt ekonomisk hållbarhet. 
Området är framför allt känt för sina gröna tak och det öppna dagvatten-
systemet. Augustenborg är ett område som, liksom Västra hamnen, har 
besökare från hela världen. Medan Västra hamnen är ett nybyggt område så är 
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olika fält (Malmö, internet 5).

INTRODUKTION TILL ÄMNET 
OCH MALMÖ

Ribban med Västra hamnen och Turning Torso i bakgunden.
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AVFALL OCH ÅTERVINNING 
Avfall är ett växande problem i världen med större mängder för varje år. Vi är 
alla medskyldiga till det men vi har också som individer möjlighet att påverka 
utvecklingen. Vår konsumtion och vårt sätt att leva är av en avgörande betydelse 
för de ökande avfallsmängderna (Avfall Sverige, 2010). Hur avfallet hanteras 
efter uppkomst är också av yttersta vikt för att minska avfallsproblemen. EU 
har utvecklat ett begrepp som heter avfallshierarkin (även kallad avfallstrap-
pan) vilket ska vara en utgångspunkt för alla medlemsländers arbete kring avfall 
(Sopor, internet 1). 

Enligt avfallshierarkin är det första steget att förhindra att avfallet uppstår, följt 
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Därefter är alternativet att avfallet återvinns, vilket pant av burkar är ett exem-
pel på. När återvunnet material används minskas mängden energi som behövs i 
tillverkningsindustrin och resurser sparas då det går åt mindre jungfruliga råva-
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värme och el. Avfallet bör i sista hand deponeras. För att komma till rätta med 
avfallsproblemen handlar det både om att förebygga avfallet och att hantera det 
på rätt sätt efter att det uppkommit. Avfallet behöver inte vara ett problem utan 
kan istället vara en resurs (Avfall Sverige, internet 1). 

SITUATIONEN I SVERIGE
I Sverige har mängden hushållsavfall ökat under en längre tid. Under 2009 sågs 
dock en liten nedgång. Anledningen är troligtvis lågkonjunkturen, eftersom 
mängden avfall har en stark koppling till vår konsumtion. Av hushållsavfal-
let 2009 så var det 1,4% som gick till deponering. Mängden som återvanns 
var 98,6%, vilket inkluderar energiåtervinning. Det var 35,4% som material-
återvanns. Summan av hushållsavfallet som antingen materialåtervanns eller 
återvanns på biologisk väg var 49,2% och nära målet på 50% som Riksdagen har 
satt (Avfall Sverige, 2010).  

Tidningar och förpackningar av glas (färgat samt ofärgat), kartong, plast och 
metall som ska återvinnas samlas in vid landets återvinningsstationer.  

AVFALLSHIERARKINFÖREBYGGANDE

ÅTERANVÄNDNING

MATERIALÅTERVINNING

ANNAN ÅTERVINNING, t.ex. ENERGIÅTERVINNING

BORTSKAFFANDE
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Återvinningsstationerna är obemannade och drivs av producenterna under 
ledning av Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) och benämns även med 
förkortningen åvs. Andra insamlingspunkter för avfall är återvinningscentraler 
(åvc) och miljöstationer. Återvinningscentraler drivs av kommunen (eller av ett 
bolag med kommunal koppling) och är bemannade. De är ofta belägna i anslut-
ning till en större avfallsanläggning och tar emot grovavfall samt trädgårdsavfall 
etc. Vissa återvinningscentraler tar även emot förpackningar, men det är inget 
krav. Vid en miljöstation lämnas farligt avfall till återvinning eller omhänderta-
gande. I Malmö har SYSAV ansvaret för kommunens återvinningscentraler och 
miljöstationer.

Riksdagen har satt upp mål angående insamlad mängd material för de fraktioner 
������������	�����	�
����������Q
�"WWX����
�����������Z
�
��
���
����%���������
alla mål utom ett. För tidningar är målet satt till 75% och 91% samlades in. Målet 
för papper, kartong och wellpapp är 65% och återvinningsgraden var 74%. För 
metall var marginalen lite mindre men målet på 70% uppnåddes då 73% sam-
lades in. Insamlingen av glas är hög med en insamlingsgrad på 90% och målet 
är 70%. Det mål som inte nåddes är för plastförpackningar, som är den senaste 
påbörjade fraktion för insamling. Målet för plast är 70% och det är material-
återvinning och energiåtervinning tillsammans (för de andra fraktionerna är det 
endast materialåtervinning som räknas) och 2009 var det 31% (VA SYD, 2010). 
Avfall Sverige ifrågasätter dock bland annat hur mätningen går till och anser att 
��Z
�
����������
������%�
�����������
������	�������%
���	�����������
��	��
�
(Avfall Sverige, internet 2).

Tidningar             Pappers-                  Metall-                 Glas-                      Plast-
                          förpackningar       förpackningar      förpackningar       förpackningar
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Insamling av förpackningar i riket 2009
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Svenskarnas attityd gentemot återvinning är övervägande positiv och engage-
manget gott. Det enligt en undersökning som Naturvårdsverket gjorde 2006, 
�����	����������	�������������Z
�
���
�����������������[����	�%���
�����>
ngen, som bestod av 1000 telefonintervjuer, svarade 80% att de var nöjda eller 
mycket nöjda med systemet som det är idag. 93% uppgav att de sorterar det 
mesta eller allt av några eller alla avfallsfraktioner. 80% av dessa angav miljön 
som anledning till varför de återvinner, att de vill bidra och göra något bra. 
\���	�		�	������	�������������������Z
�
��
�		���	���������	�������		�
människor är mer positiva vid telefonintervjuer jämfört med hur de faktiskt 
agerar (Naturvårdsverket, 2006). Det är viktigt att människor är engagerade och 
intresserade, då återvinning är ett personligt val och grundar sig på att männi-
skor tar sitt ansvar. Detta engagemang kan påverkas av bland annat mängden 
och typen av information om återvinning som når invånarna.

SITUATIONEN I MALMÖ
Nationellt sett, när allt slås samman, uppvisar Sverige ett gott resultat vad gäller 
återvinning. Runt om i landet varierar dock resultatet. I Malmö är situationen 
som följer.

Malmö når inte upp till det mål om mängd insamlat material som Riksdagen an-
gett. År 2009 återvanns ca 36 % av avfallet i Malmö genom materialåtervinning 
(inklusive biologisk behandling).

Det är endast för fraktionen tidningar som Malmö är bättre än snittet i Sverige. 
(se graf nästa sida)
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Motivationen hos kommuninvånarna till att återvinna har undersökts genom 
telefonintervjuer.2  Det framkom då att 80 % är ganska eller mycket motiverade 
att återvinna. Andelen som är positivt inställda är något större för boende 
i lägenhet jämfört med villaägare. Som förklaring till motivationen anges 
miljöhänsyn och vad som motverkar den är att det är besvärligt/krångligt (VA 
SYD, 2011). I undersökningen ställdes även frågan om huruvida den tillfrågade 
känner tillit till systemet med insamling av förpackningar och som syns nedan 
tangerar resultatet mållinjen.

Tidningar             Pappers-                 Metall-                 Glas-                     Plast-
                          förpackningar      förpackningar      förpackningar    förpackningar
                     

Användarnas tillit till systemet för förpackningar

Malmö

Riket

Mållinje

Förpackningar

    5

4

3

2

1
2004           2005            2006          2007           2008            2009         
                                                                                                              År

Förpackningar i Malmö och riket 2009
                                                                                                                          

2  Undersökningen bestod av 800 telefonintervjuer och utfördes inför arbetet med Malmös 
kommande avfallsplan Avfallsplan 2011-2015 för Malmö stad och Burlövs kommun.
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]�$�������������^_�	�������	�
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stationer (eller city åvs’er). Skillnaden mellan en city station och en ”vanlig” är 
�%
����	��

���
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��Z��	����%
����	���������%
������	�
plats de upptar (mer om detta i kapitlet “Utformning” under “Behållare”).

 På kartan är Malmös återvinningsstationer utsatta. (obs, några befinner sig utanför kartan)

De fem återvinningsstationer som undersökts djupare i detta arbete.
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MILJÖPROGRAM I MALMÖ
I Malmös senaste miljöprogram Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020, som 
ska fungera som en gemensam grund för Malmös fortsatta miljöarbete, anger 
de att deras ambition är att ”2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveck-
ling”. För att nå dit har de fyra övergripande miljömål med olika delmål. Avfall 
berörs under miljömålet ”I Malmö är det lätt att göra rätt”, där följande går att 
läsa: 

LAGAR 
De lagar som har störst påverkan på kommuners och övriga aktörers arbete och 
reglerar avfallshantering och återvinning är:

Miljöbalken (SFS 1998:808) 
Viktigaste avsnittet i Miljöbalken för avfall och återvinning är kapitel 15 ”Avfall 
och producentansvar”. I kapitel 15 tas bland annat den kommunala renhållnings-
skyldigheten och kravet på en avfallsplan i varje kommun upp. Avfallsfrågorna 
i miljöbalken ses nu över och vissa ändringar kommer att ske för att implemen-
tera EU-direktiv.

Avfallsförordning (SFS 2001:1063) 
Förordningen reglerar bland annat den kommunala renhållningsordningen och 
även Naturvårdsverket och Länsstyrelsens ansvar nämns.

Förordning om producentansvar på förpackningar (SFS 2006:1273) 
]��������
�
���������������	����
�����������
�����������
�������
�����
kraven på producenterna slås fast.

Förordning om producentansvar för returpapper (SFS 1994:1205) 
Innehåller liknande information som förordningen om producentansvar på för-
�������
������������	��������������
���������
�	%
����
���������
��%-
centernas ansvar.

Plan- och bygglag (SFS 1987:10 är den gamla, 2010:900 är den nya)
Lagen behandlar bland annat olika plandokument så som detaljplan och översik-
tsplan. Reglerar bygglov samt listar viktiga allmänna intressen att ta hänsyn till 
vid planläggning. En ny version av plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011. 

Avfallet ska återvinnas. Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmäng-
�������	��
��	����		�����	��	���		�����		�����������������	�������������
Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåt-
komligt.
                                                                                (Malmö, internet 6, sid 12 i dokumentet) 



PLANERING 
OCH ANSVARSFÖRDELNING

AKTÖRERNA                                           
INSAMLINGSYSTEMET

PLANERINGSVERKTYG
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återvinning. Här följer en lista med de olika inblandade samt vad deras uppgifter 
kopplade till avfall och återvinning är. Med kommunen menas i detta fall Malmö.

KOMMUNEN 
Kommunfullmäktige: Högsta politiska ledning i kommunen. Antar kommunens 
renhållningsordning med avfallsplan samt renhållningsföreskrifter.

Tekniska nämnden: Är en politisk ledning som styr gatukontoret, fastighetskon-
toret samt avfallshanteringen.  

Miljöförvaltningen: Har en tillsyns roll över avfall och återvinning. Remissinstans 
för bland annat planer som behandlar avfall och återvinning. 

Stadsbyggnadskontoret: Ansvariga för detaljplaner och översiktsplaner. Ger 
bygglov. Remissinstans för bland annat planer som behandlar avfall och återvin-
ning.

Gatukontoret: Ansvariga för allmänna platser (ex. torg, parker) och gator. Ska 
bistå med mark till återvinningsstationer. Remissinstans för bland annat planer 
som behandlar avfall och återvinning. 

Fastighetskontoret: Ägare av kommunens mark. Kan vid försäljning av mark 
������
�������������		�����	�
���������		������
�������������
���	��
Remissinstans för bland annat planer som behandlar avfall och återvinning.

VA SYD: Är ett kommunalförbund som hanterar vatten- och avloppsverksam-
heten i Malmö, Lund och Burlöv samt avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. 
Har ansvaret för den praktiska hanteringen av avfall i Malmö, ex. planering och 
hämtning av hushållsavfall. 

SYSAV (Sydskånes Avfalls AB): Är ett avfallsbehandlingsföretag som ägs av 
14 kommuner i södra Skåne, däribland Malmö. Behandlar avfall från hushåll 
och företag genom förbränning eller materialåtervinning. Förbehandlar även 
matavfall inför biogastillverkning. Är ansvariga för återvinningscentraler och 
miljöstationer. 

AKTÖRERNA
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KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE ANSVAR
Ansvarsfördelningen aktörerna emellan regleras till viss del i miljöbalkens 15e 
kapitel ”Avfall och producentansvar”. Där går det att läsa om ”Den kommunala 
renhållningsskyldigheten” 8 § samt om ”Kommunal renhållningsordning” 11-17

8 § Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd av 6 § , svara för 
att 1. hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläg-
gning, om det behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa 
och miljön som enskilda intressen, och
��������������������������������	��������������
��	������

������������!�����������������	�"������������������#�������#�����������
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och 
en avfallsplan. I renhållningsordningen skall sådana förutsättningar anges 
som avses i 8 § tredje stycket. Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om 
avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets 
mängd och farlighet.

Kommunen har ansvar för hushållsavfall och jämförligt avfall vilket innebär:

o    Restavfall                                   o    Matavfall
o    Grovavfall                                  o    Trädgårdsavfall
o    Farligt avfall                             o    El-avfall
o    Slam

Kommunerna väljer själva hur de vill organisera avfallshanteringen och i Malmö 
är det kommunalförbundet VA SYD som ansvarar för hushållens avfall på 
uppdrag av Malmö stad. VA SYD arbetar inte bara med avfallshanteringen i 
Malmö utan även i Burlöv. Samarbeten över kommungränser blir vanligare och 
är ett naturligt steg då lagstiftning och krav blir allt mer komplicerade. (Avfall 
Sverige, internet 3)

AVFALLSPLAN 
En avfallsplan utgör en del av den obligatoriska planering som kommunerna är 
skyldiga att utföra angående hanteringen av avfall. Den är en del av kommuner-
nas renhållningsordning och regleras enligt miljöbalken och avfallsförordningen. 
Kravet på en avfallsplan infördes 1991. Avfallsplanen ska innehålla information 
om alla i kommunen förekommande avfallsslag. Det ska enligt förordningen om 
�
��%���	���
���
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�����������������������
���
��������>
avfall. I planen ska åtgärder för hur avfallet ska minska redovisas, liksom hur 
hanteringen ska gå till och även bli mer miljövänlig. 

§.
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Det är VA SYD som ansvarar för att en avfallsplan upprättas i Malmö. Avfalls-
��������
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remiss och kommer snart antas, den heter Avfallsplan 2011-2015 för Malmö stad 
och Burlövs kommun.
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intressanta för detta arbete.

PRODUCENTERNA

PRODUCENTANSVARET
Producenternas ansvar regleras i Miljöbalkens 15e kapitel liksom i förordning-
arna om producentansvar för förpackningar samt returpapper. Producent-
ansvaret har sin grund i begreppet ”Polluter Pays Principle” (PPP), ”förorenaren 
betalar”, och tillkom 1994 (FTI, internet 1). Producenter är enligt MB kap 15 
4 § de som tillverkar, importerar och säljer en vara. De har ansvaret att se till 
att produkterna samlas in, transporteras och tas omhand när de är uttjänta. 
Syftet med producentansvaret är att det ska få producenterna att tillverka 
produkter som är resurssnålare, lättare att återvinna samt innehåller färre 
miljöfarliga ämnen. Förutom för förpackningar och returpapper, som detta 
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������������	-
roniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), batterier, 
läkemedel samt för radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (Naturvårds-
verket, internet 1).

Returpapper är enligt förordningen om producentansvar för returpapper 2 § 
tidningar, och till den gruppen räknas även tidskrifter, direktreklam, telefonkata-
loger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper.

1.    Det är lätt att välja en hållbar konsumtion
2.    Det är rätt att prioritera miljönytta
3.    Det är lätt att göra rätt

$��������������������������"�������	��������������#���������#	�������%��	�����-
ningscentraler, återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. 

Utrymmen och platser för insamling av avfall signalerar attraktivitet, till-
gänglighet och enkelhet för alla våra användare. 
                                                                                                                (VA SYD, 2011, sid 4-5)
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En förpackning är enligt förordningen om producentansvar för förpackningar: 

FTI OCH REPA
För att underlätta organiseringen av insamlingen har producenterna gått 
samman och bildat materialbolag. Dessa arbetar utan vinstintresse för att uppnå 
de av Riksdagen satta målen. Materialbolagen är grundade utifrån de olika frak-
tionerna som samlas in och är idag: 

Ägarna till de olika bolagen representerar hela kedjan med materialtillverkare, 
förpackningstillverkare, fyllare, importörer, handel och distributörer. Plastkret-
sen, Returkartong, Metallkretsen och Pressretur bildar tillsammans Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI har det övergripande ansvaret för 
återvinning och insamling av produkter åt materialbolagen och i sin tur produ-
centerna. Pressretur organiserar sin egen insamling men har ett nära samarbete 
����!}]��;������~��Q	�
���������������	������������
����!}]������%���

�
som en samarbetspartner (FTI, internet 2). 

REPA är ett dotterbolag och en del av FTI. Enskilda företagare uppfyller sitt 
producentansvar genom att vara med i REPA och betala en avgift. Det är dessa 
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HUSHÅLLEN 
Hushållen har ett ansvar, vilket är lagstiftat i förordningarna om producent-
ansvar för förpackningar och returpapper, att sortera ut sina förpackningar och 
tidningar.  

Från förordningen om producentansvar för returpapper:

o    Plastkretsen
o    Returkartong
o    Metallkretsen
o    Pressretur 
o    Svensk GlasÅtervinning

2 § En produkt som framställts för att innehålla, skydda eller presentera 
varor eller för att användas för att leverera eller på annat sätt hantera varor, 
från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare, om 
produkten enligt bilaga 2 till denna förordning är en konsumentförpackning, 
gruppförpackning eller transportförpackning. Även en engångsartikel som 
används i detta syfte skall betraktas som en förpackning.

5 § Hushåll och andra konsumenter av tidningar skall sortera ut returpapper 
från hushållsavfall och annat avfall och lämna det för insamling i de insam-
lingssystem som producenterna tillhandahåller.
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Från förordningen om producentansvar för förpackningar:

Om inte hushållen källsorterar så blir det ingen återvinning. Det är också viktigt 
att hushållen sorterar rätt för att uppnå god kvalitet på det återvunna materia-
let.

SAMARBETE  

SAMRÅD
Samråd infördes 2005 som en chans för framför allt producenter och kommuner 
		�	
�Z����������%	�
���	���	��
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������%��������������������-
temet och hanteringen av återvinning i kommunen. Förhoppningen var att det 
skulle bidra till bättre samordning av de två aktörernas olika ansvar. Målet är 
ett välfungerande insamlingssystem anpassat till lokala förutsättningar vilket är 
producenternas ansvar, men samarbete behövs för att nå dit ( Naturvårdsverket, 
2006). 

Det är producenterna som i första hand ska ta initiativet till samrådet, men 
kommunen kan också göra det. Om parterna ser ett behov kan de bjuda in andra 
aktörer att delta i mötet. De som deltar bör ha kompetens och vara insatta i alla 
ämnen som behandlas under mötet för bästa resultat. Samråd äger rum när 
större förändringar är på väg eller samordning behövs (Naturvårdsverket, 2006).
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samarbetet mellan kommunerna och FTI har brister och att utrymme till förbät-
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fokuserar på billiga standardlösningar utan att se till anpassningen till stads-
bilden. Avfall Sverige anser dock att problemet ligger i hur system och lagstift-
ning är utformat och inte hos FTI.3 Att samråden har blivit bättre över åren är 
många överens om liksom att de har potential och kan utvecklas till något riktigt 
bra. Naturvårdsverket har genom intervjuer4 kommit fram till vissa kriterier som 
är viktiga för att få samråden att fungera bra. 

8 § Hushåll och andra förbrukare skall sortera ut förpackningar från hushålls-
avfall och annat avfall och lämna dem för borttransport i de insamlingssys-
tem som producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall.

     3   Avfall Sverige, telefonsamtal med representant 14 december 2010.
  4   Djupintervjuer har utförts i 8 kommuner.
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Framgångsfaktorerna är:

                                                                                                 (Naturvårdsverket, 2006, sid 32-34)    
SAMRÅD I MALMÖ
I Malmö har FTI och kommunen förutom ett stort formellt samrådsmöte även 
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från stadsbyggnadskontoret (bygglov, detaljplan), miljöförvaltningen, gatukon-
toret, VA SYD, FTI och ibland entreprenörer. Under mötena diskuteras aktuella 
händelser och problem som behöver lösas. Deltagarna är överlag positiva till 
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gruppen. Detta bidrar ibland till ansträngda diskussioner och till svårigheter att 
�����
�����������
��!
���!}]�������������������Z��	��
����	���������	��-
formen samt representationen kan komma att ses över.5

INSAMLINGSSYSTEM
De huvudsakliga metoderna för insamling av förpackningar och tidningar är 
återvinningsstationer eller fastighetsnära insamling.

ÅTERVINNINGSSTATIONER
Producenterna är ansvariga för att utveckla ett system för insamling av för-
packningar som är lämpligt och som säkerställer en god servicenivå. Avfallsrå-
det, som består av olika representanter med kunskap inom avfallsområdet och 
fungerar som rådgivare åt Naturvårdsverket, har sammanställt rekommenda-
tioner kring vad de anser att ett lämpligt insamlingssystem innebär.6 De anser 
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ha en överblick över hela avfallssystemet. Vid val mellan olika system handlar 
det ofta om en avvägning mellan största möjliga miljönytta, samhällsekonomi 
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��������������	���	����	���
�����������

Kommunen och producenterna är öppna för att diskutera lokal utformning.
Kommunen och producenterna har kunskap och mandat i frågorna.
En gemensam syn på vad som är en god service till hushållen.
&��������������������	��	������		�"����������#����������#����	���
Samordning inom den kommunala förvaltningen. 
Tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och producenter.                                                                                       

5    FTI, samtal med representant 22 nov 2010.
6    Rekommendationer från Avfallsrådet finns i bilaga 6. Avfallsrådets kriterier för ett lämpligt 
insamlingssystem till Naturvårdsverkets rapport 5648 Framtida producentansvar för förpackningar 
och tidningar – utvärdering av producentansvaret för förpackningar och returpapper samt förslag till 
åtgärder (2006). Hänvisningar till dessa kriterier återkommer även senare i arbetet.
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ultimata lösningen är. Genom mer forskning och teknikutvecklig kan detta 
ändras. (Naturvårdsverket, 2006). 

Producenterna har valt ett system med återvinningsstationer vilket är ett 
rationellt sätt för dem att samla in materialet på. Systemet ska där så behövs 
anpassas efter lokala förhållanden i samband med samråden (Naturvårdsverket, 
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frakta sina förpackningar till återvinningsstationerna och lämna dem där. Målet 
för insamlingen är att nå de nationella mål för återvunnen mängd material som 
Riksdagen satt upp.

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI)
Ett annat sätt att samla in förpackningar och tidningar på är genom fastighets-
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ningar och tidningar i anslutning till en fastighet. Utbyggnaden av den fastig-
hetsnära insamlingen har vuxit ur marknadskrafter och miljöintresse. Systemet 
organiseras av fastighetsägare och entreprenörer som står för insamlingen. FTI 
är inte ansvariga för denna form av insamling. Ofta ger en omställning till FNI de 
boende billigare avfallskostnader och det blir smidigare att lämna sina förpackn-
ingar. 

IVL Svenska Miljöinstitutet har åt Naturvårdsverket gjort en sammanställning av 
FNI baserad på olika forskningsresultat samt kontakter med aktörer. Resultatet 
visar att mängden restavfall minskar och det utsorterade materialet ökar vid in-
��
���	���!\]����	���������������
�������������	�
�
�		�!\]�����
�	�������
��
����	�	��]����������	��	���
���������
���������
�		����
��������
�����	�����
�����
IVLs utredning visar heller inte entydigt att fastighetsnära insamling är bättre 
samhällsekonomiskt och miljömässigt, men de betonar att resultatet baseras på 
den dåvarande situationen och kan ändras i och med utvecklingar inom området 
(Naturvårdsverket, 2006).

Vissa kommuner (ex Lund) har på senare tid börjat införliva fastighetsnära 
insamling i sitt serviceutbud, då framför allt till villor. Detta är komplicerat 
juridiskt då det är producenterna som bör hantera insamlingen och avgiftsbeläg-
gningen blir invecklad (Avfall Sverige, internet 4).  Naturvårdsverket motsätter 
sig kommunal insamling av förpackningar, bland annat eftersom det tar ifrån 
ansvaret från producenterna (Naturvårdsverket, 2006).

FNI OCH FTI
FTI varken stimulerar eller jobbar emot FNI.7 De anser det behövs mer 
forskning för att tydligt visa att miljönyttan blir större med FNI, men då det 

7    FTI, samtal med representant 22 nov 2010.
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saknas i dagens läge så håller de sig avvaktande. Utbyggnaden av FNI påverkar 
dock utvecklingen och placeringen av återvinningsstationer. Avfallsrådet anser 
att FTI bör veta hur FNIs utbredning ser ut och välja FNI som insamlingssystem 
när så är lämpligt. Entreprenörer som samlar in material vid fastigheter kan 
skriva avtal med FTI för att få viss ersättning för det insamlade materialet (Avfall 
Sverige, internet 4). 

FNI I MALMÖ
I Malmö är det 65% av hushållen som har FNI. Enligt en undersökning från VA 
SYD uppger 80-90%8  av de som har fastighetsnära insamling att de använder 
sig av den (VA SYD, 2011). I Malmö är det Sita, IL Recycling och Ragn-Sell som är 
de stora bolagen vad gäller upphämtning av material till återvinning vid fastig-
heterna.

KRITIK MOT PRODUCENTANSVARET
Avfall Sverige är de som tydligast visat sitt missnöje mot systemet och lagstift-
ningen som den är idag. De skickade i november 2010 in en skrivelse till miljöde-
partementet där de kritiserar producentansvaret och den 1 mars 2011 hölls ett 
kunskapsseminarium i riksdagen om frågan. Avfall Sverige ser en brist i ansvars-
fördelningen, att den inte är tydlig nog. Liksom att det är svårt att samordna 
producenternas och kommunernas avfallssystem. I skrivelsen tar de även upp 
att servicen till hushållen inte håller tillräckligt hög standard och att förpackn-
ingsmängderna har ökat trots att ett syfte med producentansvaret är att minska 
mängden förpackningar. Kritik riktats mot att den fastighetsnära insamlingen 
tar ifrån producenterna deras ansvar och kostnader. De menar att producen-
terna saknar motivation till förbättring, eftersom målen från Riksdagen ändå nås 
(Avfall Sverige, internet 2).

Avfall Sverige anser att en av de förändringar som skulle kunna göras är att ge 
kommuner och producenter ett delat ansvar.9 De menar att det skulle göra det 
enklare att utveckla ett system där avfallshanteringen är samordnad på ett bät-
tre sätt. Vilket skulle förenkla för användarna. I stället för att ha två olika huvud-
män som ansvarar för sitt men som samtidigt ska fungera ihop. Avfall Sverige 
hoppas genom en ändring av producentansvaret att insamlingsmängderna ska 
öka och att det blir enklare för hushållen att återvinna (Avfall Sverige, internet 

Ytterligare ett förslag på förändring av dagens system är att samla in enbart 
efter material (i materialströmmar), inte som idag förpackningar av olika mate-
rial. En sådan ändring skulle underlätta och göra det tydligare för användarna 
(Boverket, 2003).

8    Siffrorna varierar beroende på vilken fraktion det handlar om, ex 90% som har fraktionen glas 
använder sig av den och 87% av de som har metallförpackningar använder den.
9    Avfall Sverige, telefonsamtal med representant 14 dec 2010.

2).
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De huvudsakliga verktygen för planerare är översiktsplanen som är vägledande 
liksom detaljplanen som är lagligt bindande. Bygglov ges utifrån den för platsen 
aktuella detaljplanen. 

ÖVERSIKTSPLAN
Naturvårdsverket (2006) anser att avfallshanteringen bör ses som en del av sam-
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anges också i nya PBL som ett allmänt intresse och bör därför behandlas i kom-
munernas översiktsplaner. I översiktsplanen bör avfallsplanen och den planerade 
avfallshanteringen redovisas och inkorporeras med förklaringar över vad det får 
för konsekvenser för den fysiska planeringen. Det kan handla om återvinnings-
centraler samt den enskilde kommuninvånarens hantering av avfall (Boverket, 
2011). Avfallsrådet går in mer i detalj och säger i sina kriterier för ett lämpligt 
insamlingssystem att ”Kommunerna bör se till att i sin översiktsplanering anvisa 
platser för återvinningsstationer och behållare” (Naturvårdsverket, 2006 s. 93).

DETALJPLAN
Naturvårdsverket (2006) liksom Boverket (2011) är båda tydliga i sina rekom-
mendationer i att en framgångsfaktor för planering av återvinningsstationer är 
att de kommer in i planeringen så tidigt som möjligt. Detta för att bland annat 
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påverka men ju längre planeringen går ju fastare blir besluten och eventuella an-
passningar som måste göras blir svårare och dyrare. Planeraren är den som gör 
detaljplanen men Boverket poängterar dock att planeraren inte kan förväntas ha 
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och återvinning att ge sin syn och se till att deras intressen beaktas i 
planeringen. I planbeskrivningen till alla detaljplaner ska/bör rubriken avfall 
��������������	�Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (2004).  Att 
sedan ta steget till att rita in återvinningsstationer i detaljplaner är det få 
kommuner som gör, trots att det rekommenderas. 
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gen beteckning att använda, utan istället går det att skapa en ny beteckning, 
anpassad efter situationen. Vid detaljplaneläggning bör, utöver plats för själva 
behållarna, även utrymme för tömningsfordon etc. tas med i beräkningarna, 
och det är viktigt att komma ihåg att dimensionera vägarna i nya områden efter 
tunga fordon (Boverket, 2011). 

PLANERINGSVERKTYG

7    FTI, samtal med representant 22 nov 2010.
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DETALJPLAN OCH ÅTERVINNINGSSTATIONER I MALMÖ 
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återvinningsstationer och fastighetsnära insamling” (VA SYD, 2011, sid 4). 
Kommunen är alltså medveten om behovet att ta med återvinning tidigt i pla-
neringen. Dessvärre är det inte alltid goda intentioner införlivas i praktiken. 
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Marken för återvinningsstationen har fått bestämmelsen” SOP, P” och det står 
att platsen ska användas till en återvinningsstation och om behovet för den för-
svinner kan platsen användas till parkering. SOP är en av Malmö påhittad 
beteckning, speciellt för den här planen.10  

 Gatukontoret säger att de arbetat med att få in återvinningsstationer i detalj-
����
��������
�������	�%���
��		
��
������������		�������	��
�	�����	�
���-
ningsstationer samt bygglov.11 Stadsbyggnadskontoret som är ansvariga för att 
göra detaljplaner lämnar över visst ansvar på VA SYD. För liksom Boverket (2011) 
så menar de att en planerare inte alltid kan komma ihåg återvinningen eller ha 
tillräcklig kunskap om den. I Malmö presenteras nya detaljplaner under ett så 
kallat startblocksmöte dit kommunala förvaltningar bjuds in till att komma med 
synpunkter. Det är under dessa möten som stadsbyggnadskontoret menar att 
VA SYD ska bevaka sina intressen och påpeka brister gällande avfall och återvin-
ning i planeringen.12 Det kan i detta skede dock redan vara försent angående 
vissa strukturella aspekter.

BYGGLOV
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är tillfälliga, räknas som ett upplag och upplag är bygglovspliktiga. Detta 
reglerades tidigare utifrån PBL kapitel 8 2§, men efter ändringen den 2 maj är 
det nu plan och byggförordningen (PBF) som gör det i kapitel 6 1§. Det är FTI 
som är ansvariga för att ansöka om bygglov för återvinningsstationerna, vilket 
sker från huvudkontoret i Stockholm . Det är stadsbyggnadskontoret i Malmö 
som är ansvariga för att granska ansökningarna. De kräver med ansökan en 
detaljerad situationsplan över platsen med mått och helst containrarnas 
placering utritade. Bygglovsansökningarnas utseende varierar emellertid 
beroende på vem som har upprättat dem.13  

Vid en prövning av ansökan granskar bygglovshandläggaren återvinningssta-
tionen och dess placering mot gällande detaljplan. Vid prövningen undersöks 
även om åtgärden strider mot andra bestämmelser i PBL, ex om hänsyn tas till 
stadsbilden (Boverket, 2011). Under prövningen hörs berörda remissinstanser 

10    Samtal med tidigare anställd på stadsbyggnadskontoret, 8 dec 2010
11    Gatukontoret, samtal 24 november 2010.
12    Stadsbyggnadskontoret, telefonsamtal med representant 9 dec 2010.
13    Stadsbyggnadskontoret, samtal med representant 3 dec 2010.
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som i Malmö är VA SYD, gatukontoret, miljöförvaltningen m.m., varpå justerin-
gar kan bli aktuella.

Permanent bygglov kan ges om åtgärden överensstämmer med gilltig detaljplan 
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den aktuella detaljplanen ges bygglov om den anses vara en liten avvikelse och 
förenlig med planen syfte enligt PBL kap 9 31 b §. Exempelvis kan etableran-
det av en återvinningsstation godkännas om det är på en parkering intill en 
stormarknad eller i ett bostadsområde, utan att vara med i detaljplanen, men 
detta är en bedömningsfråga från fall till fall (Boverket, 2011). Mycket blir tolkn-
ingsfrågor men enligt PBL kap 9 32 § är kvartersmark för allmänt ändamål ett 
undantag ”För en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark 
för allmänt ändamål, får bygglov ges endast om ändamålet är närmare angivet i 
planen.”. 

När negativa synpunkter inkommer under prövningen försöker FTI tillsam-
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enas kan beslutet överklagas till stadsbyggnadsnämnden i första hand och i ett 
senare skede till Länsstyrelsen och efter det till regeringsrätten.14 

TIDSBEGRÄNSADE BYGGLOV
Tidsbegränsade bygglov (tidigare kallade tillfälliga bygglov) kan enligt PBL 
kapitel 9 § 33 ges när åtgärden avses vara tillfällig och om ansökan uppfyller 
något men inte alla krav enligt PBL kap 9 § 30-32 för ett permanent bygglov. 
Exempelvis kan en åtgärd som är planstridig prövas, men om ansökan efter 
prövning beviljas kan endast ett tidbegränsat bygglov ges. Ett tidbegränsat 
bygglov får ges för högst 5 år och kan förlängas en gång. Tiden får endast 
överstiga 10 år om åtgärden är av säsongskaraktär. Tidigare var de tidsbegrän-
sade byggloven på 10 år med en möjlighet att förlänga i ytterligare 10 år till, 
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återvinningsstation med permanent bygglov utan alla har tidsbegränsade 
bygglov.15 Detta är inte unikt för Malmö utan vanligt förekommande i många 
kommuner.

Tidsbegränsade bygglov för återvinningsstationer medför extra arbete då det 
efter femårsperioden måste ansökas om en förlängning. Det ger i sin tur en 
osäkerhet kring återvinningsstationens vara eller icke vara då bygglovet varje 
gång kan överklagas av grannar och andra. Vid prövning av bygglov där åtgärden 
��	���������������	��������
���	
��������	��	�����%
��
��
�����
�������
processen är mer öppen (Boverket, 2011). Både grannar och de vanliga remissin-
stanserna ska höras vid prövning om förlängning av bygglov genom att ärendet 
kungörs i dagstidning. 

14    Stadsbyggnadskontoret, samtal med representant 3 dec 2010. 
15    FTI, samtal med representant 22 nov 2010.
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ningsstationer och hur situationen ska hanteras är inte bestämt (de har redan 
förlängts en gång). Fyra alternativ kan ses som mest troliga. 1. Omlokalisera 
återvinningsstationerna till mark där det går att anse att uppförandet är 
förenligt med planens syfte. 2. Se över den ursprungliga motiveringen till det 
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sätt som medför permanent bygglov. 3. Justera placeringen av behållarna med 
några meter från ursprungsplaceringen och söka ett nytt tidbegränsat bygglov. 
4. Om återvinningsstationen är menad att vara permanent på platsen kan det 
vara rimligt att överväga en planändring för att inkludera återvinningsstationen 
i detaljplanen.16  Det senare är ett dyrt alternativ men en varaktig lösning. 
Boverket är av åsikten att om åtgärden (en återvinningsstation i detta fall) är 
tänkt att vara permanent så bör inte tidsbegränsat bygglov ges. Om bygglovet 
inte kan godkännas utifrån den aktuella planens utseende bör detaljplanen 
ändras (Boverket, 2011). Problem med tidsbegränsade bygglov för återvin-
ningsstationer är inte enbart ett bekymmer för Malmö utan något som bland 
annat även Göteborg kommer ställas inför inom en snar framtid.17  

Om återvinningsstationer varit inritade i detaljplaner hade det underlättat bygg-
lovsprocessen markant, då dessa tolkningar om mindre avvikelse etc. samt 
utökad remiss inte hade behövts. Stadsbyggnadskontoret, gatukontoret och FTI 
önskar att byggloven kunde vara permanenta.

POLISTILLSTÅND
Förutom bygglov krävs även ett polistillstånd för att en återvinningsstation ska 
få uppföras. Bygglovet säger att om något ska byggas så får det byggas under 
de förutsättningarna som ges i bygglovet och polistillståndet ger själva rätten 
att bruka bygglovet och använda marken. I Malmö är det gatukontoret som 
ansöker om polistillstånd.18 

16    Stadsbyggnadskontoret, samtal med representant 3 dec 2010.
17   Göteborgs kommun Kretsloppskontoret, kontakt via e-post jan 2011.
18    Gatukontoret, samtal med representant 24 nov 2010.
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Vem det är som ska anvisa var i staden som återvinningsstationer kan placeras 
regleras genom avtal. Det är dock inte alltid en lätt fråga trots kontrakt.

AVTAL OCH ANSVARSFÖRDELNING
För att stödja producenterna i deras arbete ska kommunen, enligt förordnin-
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tioner. För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommun och producenter 
gällande platsanvisning och omhändertagande av återvinningsstationer så skrivs 
det avtal, antingen ett markupplåtelseavtal eller ett ÅVS-avtal.

När ett markupplåtelseavtal skrivs mellan kommun och FTI innebär det att 
kommunen upplåter mark och ska anvisa nya platser som är lämpliga för 
återvinningsstationer. FTI bygger och är ansvariga för återvinningsstationerna. 
De står även för underhåll etc. och för samtliga kostnader. Den här typen av 
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säger att producenterna har rätt att sätta upp 120 stycken återvinningsstationer 
efter platsanvisningar ifrån kommunen. I Malmö ligger ansvaret att föreslå mark 
för återvinningsstationer på gatukontoret. 
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hela processen med att anlägga nya återvinningsstationer samt ta hand om de 
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kommunen står för övrigt underhåll.19  

I PRAKTIKEN I MALMÖ
I Malmö är platsanvisning ett ämne där aktörernas åsikter angående ansvars-
fördelningen går isär, trots eller kanske på grund av kontraktet. FTI anser att 
det genom markupplåtelseavtalet ligger på kommunen att hitta och föreslå 
mark till återvinningsstationer, men att de inte alltid uppfyller sitt uppdrag till 
FTIs belåtenhet. På gatukontoret menar de att även om de har ett ansvar så är 
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platser. Detta då FTI har mer kunskap om var behov av återvinningsstationer 
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en passande plats. Gatukontoret tycker det är tråkigt att föreslå platser som FTI 
avvisar, fast FTI anser att det kunnat undvikas i fall kommunen gjort en grundlig-
are utredning innan de föreslår platser.20 

Gatukontoret poängterar också att även om avtalet säger 120 stycken så är det 
120 stycken i kommunen, fast inte nödvändigtvis på kommunens mark, men det 
är endast kommunens mark de kan styra över. Av Malmös 64 återvinningssta-
tioner ligger 20 stycken på privat mark. En del av dem har gatukontoret lagt 

PLATSANVISNING

19   FTI, samtal med representant 22 nov 2010.
20    Gatukontoret, samtal 24 nov 2010. FTI, samtal 22 nov 2010
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fram till förslag, i andra fall har FTI kontaktat markägaren efter eget initiativ och 
ibland är det markägaren som vänt sig till FTI. Vissa stora köpcentrum ser det 
som en serviceökning till sina kunder att ha en återvinningsstation i närheten 
och har då kontaktat FTI med önskemål om etablering av en återvinningsstation 
på deras parkering. 

LÄMPLIG PLACERING
För att insamlingen ska fungera optimalt är det viktigt med rätt placering av 
återvinningsstationerna. Att placera dem rätt är ett slags styrmedel för att 
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dock ingen formell checklista att använda vid val av plats. FTI anser att det är en 
bedömningsfråga från fall till fall. FTI och gatukontoret har dock vissa aspekter 
de brukar bedöma utifrån.

ASPEKTER ATT TA HÄNSYN TILL

BEHOV
Enligt markupplåtelsekontraktet som FTI har med kommunen så har FTI rätt att 
sätta upp 120 stycken återvinningsstationer. Kontraktet är från 1996 och situ-
ationen har ändrats sedan dess, framför allt med tanke på FNI. Alla parter är idag 
eniga om att 120 stycken inte behövs, men även att dagen 64 inte är tillräckligt. 
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in och det hade underlättat för användarna.
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närheten och de prioriteras med hjälp av bland annat FNI. Det vill säga om två 
områden behöver en ny återvinningsstation kommer det området med minst 
utbyggd FNI att prioriteras. Även om ett område har fullt utbyggd FNI så kan 
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mängden material som är intressant för FTI. De områden i Malmö som har störst 
behov av nya återvinningsstationer är idag Västra innerstaden, Husie, Fosie, 
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stycken nya återvinningsstationer, 5 av dessa ska uppföras under 2011.21 

21    Möte mellan FTI, stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen, Ekdahls Åkeri och 
VA SYD, 15 dec 2010.
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SÄKERHET OCH TRYGGHET
Med säkerhet menas den faktiska och mätbara säkerheten, medans trygghet 
har att göra med den upplevda känslan av att vara trygg. Dvs. risken att skadas 
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sämre i en park med stora buskage. 

För en återvinningsstation är det viktigt med både säkerhet och trygghet. Med 
säkerhet i åtanke vill inte gatukontoret placera återvinningsstationer vid skolor.22 
Barnen ska ej lockas till att leka där, bland annat på grund av riskerna med att bli 
påkörda/påbackade. (Se även mer om barn och återvinningsstationer i kapitlet 
”Utformning” under ”Säkerhet och trygghet”).

För tryggheten vid en återvinningsstation spelar uppsikt och social kontroll in. 
Återvinningsstationen ska helst inte placeras avsides där få passerar då trygg-
heten liksom den sociala kontrollen minskar. Social kontroll behöver inte betyda 
bostadsområde, utan kan även vara som vid Svansjögatan (bilden nedan) där det 
ligger en bensinmack med sena öppettider precis bredvid vilket medför att det 
rör sig mycket människor kring återvinningsstationen. 

TILLGÄNGLIGHET
Avståndet till återvinningsstationen från hemmet är en aspekt som påverkar 
människors inställning till återvinning. Enligt en undersökning av Naturvårdsver-
��	���%�����
�=�
�������������	���	�
�����
�������
�������
���
���	����������
hade närmare till en återvinningsstation (2006).  Av villaägarna i Malmö är det 
20% som inte använder sig av återvinningsstationer. Huvudanledningen är för 

22    Gatukontoret, samtal 24 nov 2010.
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att de anser det vara långt till deras närmaste återvinningsstation och 
53 % uppger att de har längre än 800 m till närmaste återvinningsstation (VA 
;����"W�������	��
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hälsoskäl, ålder eller avsaknad av bil som anser att det är viktigt med närhet till 
en återvinningsstation (Boverket, 2003). Avfallsrådets kriterier säger att ”I tätbe-
byggda områden utan fastighetsnära insamling bör strävan vara att en majoritet 
av hushållen har tillgång till en återvinningsstation inom ett avstånd om högst 
ca 400 m”.23  I Malmös förra avfallsplan, Avfallsplan 2006 för Malmö och Burlöv, 
�������Z
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ningsstation. Nedan visas hur stor del av Malmöborna som har max 400 m till sin 
närmaste återvinningsstation (uppskattat av användarna själva).

Tillgängligheten är starkt kopplad till hur kommunikationerna till återvin-
ningsstationen är. Det bör vara lätt att ta sig till platsen med bil, cykel samt till 
��	���\���	��������	�������������	���
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två olika strategier med hänsyn till det, där den första är att placera återvin-
ningsstationer vid målpunkter. Målpunkter kan vara köpcentrum eller idrott-
sanläggningar etc., exempel på återvinningsstationer som stämmer in på detta 
i Malmö är den vid Toftanäs Ica Maxi samt vid Coop stadion. Det andra alterna-
tivet är intill en transportled (som ofta går mellan målpunkter). Det som är bra 
med målpunkter är att det är platser som människor skulle åkt till ändå, vilket 
medför att det inte blir några onödiga extra resor bara för att lämna material 
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återvinningsstationerna sa att de lämnade sina förpackningar på vägen till eller 
vid en målpunkt. Både FTI och gatukontoret anser att köpcentrum är där 
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23    Naturvårdsverket (2006) Framtida producentansvar för förpackningar och tidningar – utvärdering 
av producentansvaret för förpackningar och returpapper samt förslag till åtgärder sid 92.
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återvinningsstationer helst bör placeras.24 Det är där förpackningarna 
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Transporterna till återvinningsstationerna påverkar miljönyttan med återvin-
ningen och är därför viktiga att överväga vid placering av återvinningsstationer. 
Forskning visar att de små transporterna för hushållen och lokal insamling utgör 
problem och försämrar miljönyttan med återvinning sett till ett helhetsperspek-
tiv, det är därför viktigt att det inte görs resor enbart för att lämna till återvin-
ning utan att det kombineras med andra ärenden. De långväga resorna med 
förpackningar till behandlingsanläggningar utgör inte ett stort problem (Baky, 
2000).

I de fall mindre bostadsområden ligger intill en huvudled så föredrar gatukon-
toret att en återvinningsstation placeras vid nedfarten till området. Detta enligt 
principen att de boende kan stanna till där när de är på väg någon annanstans, 
liksom att även de som passerar på leden kan se den och använda den. Vad som 
ifrågasätts av vissa arkitekter vid denna typ av placering är hur välkomnande det 
är att mötas av en återvinningsstation.25  

Tillgänglighet är även av betydelse sett till den samhällsekonomiska nyttan med 
återvinning. Genom systemanalyser där helheten utreds har det framkommit att 
det blir samhällsekonomiskt dyrare med återvinning ju mer tid och arbete som 
läggs ner av hushållen, detta om hushållens arbete tas med i kalkylen, vilket kan 
diskuteras (Sundqvist, 2002).

Återvinningsstationen vid Toftanäs.

24    Gatukontoret, samtal 24 nov 2010. FTI, samtal 22 nov 2010
25    Samtal med tidigare anställd på stadsbyggnadskontoret, 8 dec 2010
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Återvinningsstationen vid Ribban är ett exempel på en station som är placerad 
fullt synlig intill en transportled där många passerar och på så sätt kan lämna 
material på väg till sitt mål. Återvinningsstationen är placerad direkt vid nedfar-
ten, samt med utrymme framför för att stanna till med bilen.

Vid nedfarten till återvinningsstationen vid Ribban.
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SVÅRIGHETER 

NEGATIVA INSTÄLLNINGAR 
��	�������		������������������\�������\�	������������
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det ofta inställningen som många har till återvinningsstationer, dvs. att de är 
������	��
���������������	�����������	��%	���
���		��%�����	����������
����
�
att återvinningsstationerna ska lukta, bidra till oväsen eller dra till sig ohyra. 
Negativa inställningar ställer till problem vid etablerandet av nya återvin-
������		����
����	�
�����	�
���������		����
����	���	������
��������������
detaljplan. Grannar har då makt och möjlighet att påverka och klagomål kan 
leda till att återvinningsstationer inte blir av eller stängs ner. När FTI får en plats 
föreslagen för sig måste de alltid tänka på vad grannarna skulle kunna säga 
innan de går vidare i processen. Detta då FTI anser att det är slöseri med tid och 
pengar att satsa på en återvinningsstation som inte kommer bli accepterad av de 
närboende.26 

PLATSBRIST 
Gatukontoret och FTI vittnar båda om att det är svårt att få plats med återvin-
ningsstationerna i Malmö.26 Det är många funktioner som ska inrymmas i staden 
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ex. vid skolor som nämndes tidigare pga. säkerhetsrisken. Gatukontoret väljer 
även bort parker som möjlig placering, detta då de anser att tömning av återvin-
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containrarna behövs en yta av ca 6x20 m (men varierar beroende på antal con-
tainrar och deras placering) samt den yta som hämtningsfordonen kräver för att 
tömma, backa och eventuellt vända. Att vägar ibland inte är dimensionerade för 
hämtningsfordonen kan också innebära problem.

NEDSKRÄPNING
Nedskräpning vid landets återvinningsstationer är ett tyvärr ett vanligt förekom-
mande problem och Malmö är värst i landet. Gatukontoret och FTI ser det här 
som ett stort problem.26 Avfall som lämnas vid återvinningsstationerna är av 
varierat slag, t.ex. kläder, lysrör och möbler. Vilka och varför människor skräpar 
ner varierar beroende på avfallslaget och situationen. Avfall från verksamheter, 
som t.ex. kan vara matavfall samt bildäck, är också ett stort problem. När be-
hållarna inte töms tillräckligt ofta samlas det material runt om behållarna som 
bidrar till ett skräpigt intryck, vilket märks mest efter helger när många lämnat 
sitt material. Den största bidragande orsaken till nedskräpningen anses vara 
felplacerade återvinningsstationer. Vilket innebär att viktigaste faktorn för att 
komma åt problemet är att placera återvinningsstationerna bättre (Naturvårds-
verket, 2006).

26    Gatukontoret, samtal 24 nov 2010. FTI, samtal 22 nov 2010
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De återvinningsstationer som blir värst drabbade är ofta placerade lite undan-
skymda och på platser där få människor rör sig. Är de avsides, i en återvänds-
gränd eller gömda av buskar och/eller staket går det lättare att dumpa saker 
utan att någon ser. Social kontroll, som saknas i avsides lägen, är en viktig faktor 
för att komma ifrån nedskräpningen.  Vad som rekommenderas är att placera 
dem i lägen där många vistas, exempelvis vid köpcentrum eller tätt intill 
bebyggelse (Naturvårdsverket, 2006).

Det är inget speciellt område i Malmö som är värre drabbat än något annat, de 
nedskräpade återvinningsstationer är utspridda. Kilowattgatan är Malmös mest 
nedskräpade återvinningsstation. Den ligger på en grusad parkringsplats med 
���
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Att den har visst insynsskydd och saknar social kontroll är stora anledningar till 
varför den är nedskräpad. Placeringen av containrarna ser också rörig ut och hela 
platsen ger en känsla av att vara bortglömd. FTI vill dock inte ta bort återvin-
ningsstationen, trots satt den orsakar problem, eftersom den drar in 
mycket material.

När återvinningsstationerna blir till en hälsofara på grund av extrem nedskräp-
ning kan miljöförvaltningen säga stopp och stänga ner dem. Det har hänt vid 
några tillfällen i Malmö, till exempel för att det funnits råttor som lockats dit av 
skräp och matrester runt containrarna. Miljöförvaltningen kan göra en åtalsan-
mälan mot dem som skräpar ner. År 2009 gjorde de sju anmälningar i Malmö.27 
(Se mer om hur utformningen av återvinningsstationer kan bidra till att minska 
nedskräpningen i kapitlet om ”Utformning” under ”Vara tilltalande”.)

Så här kan det se ut på Malmös återvinningsstationer

27    Miljöförvaltningen, telefonsamtal med representant 9 dec 2010.
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Vilken inställning har aktörerna till utformningen av återvinningsstationerna?

ÅSIKTER OM ESTETIK

GENERELLT 
Tekniska framsteg och utveckling har historiskt sett ofta visats upp med god 
arkitektur. Vi är nu i en tid där resurssnålhet och hållbarhet står på agendan 
vilket enligt föregående princip skulle innebära att det bland annat är återvin-
ningsstationernas tur att lyftas fram. Som en intervjuad arkitekt uttryckte det 
”Varför skulle det vara mindre krav på dem än på en byggnad?” Människor 
reagerar positivt på estetiskt tilltalande miljöer och enligt Boverket är ett sätt 
att höja statusen på återvinning och medverka till en positivare attityd att satsa 
på återvinningsstationernas utformning (Boverket, 2011). Det är många faktorer 
som spelar in och som tillsammans påverkar huruvida människor återvinner eller 
ej. Naturvårdsverket talar om att ”mjuka” faktorer har betydelse och bland dem 
kan estetik räknas in (2006). 

FTI
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intresse för de estetiska frågorna (Naturvårdsverket, 2006). Många är av 
åsikten att FTI endast bryr sig om att samla in material för att nå sina kvoter 
och göra det så billigt som möjligt vilket medför att estetisk inte prioriteras. 
FTI instämmer att de hittills mest har fokuserat på funktion, men att det ska bli 
större fokus på design framöver.28  

KOMMUNEN 
I Malmös kommande avfallsplan, Avfallsplan 2011-2015 för Malmö stad och 
Burlövs kommun�������������������������������		����{��|	
������������	��
�
för insamling av avfall signalerar attraktivitet, tillgänglighet och enkelhet för alla 
våra användare.” Hur mycket kommunen gör för att uppnå detta mål om 
attraktivitet kan diskuteras. En representant för stadsbyggnadskontoret 
menade att de tar sitt ansvar genom att estetik regleras i bygglovet.29 De äldre 
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I övrigt är stadsbyggnadskontoret inte inblandade i utformningen av återvin-
ningsstationerna. De lämnar ansvaret till FTI.

Gatukontoret anser att det viktigaste är att få bukt med nedskräpningen och på 
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återvinningsstationerna hålls de i ordning och benägenheten för vandalisering 
minskar. Det är enligt gatukontoret ingen idé att lägga resurser på utformningen 
om det ändå är stökigt.30  

ESTETIK

28   FTI, samtal med representant 22 nov 2010.
29    Stadsbyggnadskontoret, telefonsamtal med representant 9 dec 2010.

30    Gatukontoret, samtal med representant 24 nov 2010.
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En återvinningsstation går att dela upp i tre delar. Dels är det behållarna för ma-
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BEHÅLLARE 
Vid återvinningsstationerna sker insamling av tidningar och förpackningar av 
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batterier, även de utanför FTI’s ansvar.
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Antingen töms de med en frontlastare eller med en kranbil. Vid tömning med en 
frontlastare krävs det minst 17m fritt utrymme framför behållaren då lastbilen 
behöver köra rakt mot den. Sedan lyfts containern upp över fören på lastbilen 
och vänds upp och ned över lastbilen så att materialet åker ut. 
 

Ett problem med dessa containrar är att de har lock på ovansidan som kan vara 
en säkerhetsrisk då de kan gå upp. Att krypa ner i en container är förenat med 
livsfara. Enligt regelverk måste locken vara låsta och det är förbjudet att ha con-
tainrar med lock som går att öppna, men dessvärre är det relativt vanligt pga. 
misskötsel eller skadegörelse. 

Vid krantömning lyfter en kran på lastbilen upp containern och så är det en lucka 
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öppning. De behållarna kräver mindre utrymme och används i city-stationerna 

VAD EN ÅTERVINNINGSSTATION 
BESTÅR AV

Tömning med en frontlastare.
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då de bättre passar in i en innerstadsmiljö där det är ont om plats. De krantöm-
mande behållarna rymmer dock lite mindre material och behöver tömmas 
oftare.31 Behållarna för glas är ofta något mindre än de övriga och töms med en 
kranbil.

STAKET ELLER LIKNANDE 
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en mur eller en häck som omgärdar behållarna. Anledningarna till att sätta upp 
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hålla inne skräp dvs. hindra det från att blåsa iväg, dölja containrarna, förhindra 
att ljud vid tömning av behållarna stör omgivningen etc. FTI vill helst inte att 
återvinningsstationerna ska ha täckande staket, de ser det som att återvin-
ningsstationerna försöker döljas för att de är oattraktiva, vilket FTI inte håller 
med om. För att uppfylla den praktiska aspekten med staketet, dvs. att hindra 
skräp från att blåsa iväg, men ändå låta återvinningsstationera vara synliga, har 
FTI gärna ett 1,20m högt nätstaket runt (1,2m är inte bygglovspliktigt).32   

Containrar med krokar för tömning med en kranbil.

1,20m nätstaket uppsatt av FTI.

31   Möte mellan FTI, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, VA SYD och Ekdahls 
Åkeri, 15 december 2010.

32    FTI, samtal med representant 22 nov 2010.
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Ur ett designperspektiv kan utseendet på staketet bli olika beroende på an-
greppssätt. Det är det skillnad på att bygga ett staket/verk och ställa containrar 
inne i det jämfört med om utgångspunkten är att ställa containrar och sätta 
något runt.33 (se ett resultat under ”Vara tilltalande”)

SKYLTAR OCH INFORMATION
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får slänga i behållarna. Det för att minska risken att material hamnar fel 
eftersom det är viktigt med rena fraktioner. För tydlighetens skull bör texten 
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går att kontakta dem vid behov. Det är producenterna som är ansvariga för 
skyltningen på återvinningsstationerna. 

Kommunen är ansvarig för information till hushållen angående insamlingssys-
temet och dess syfte, invånarnas skyldighet och insamlingsresultat. Ett exempel 
på hur Malmö kontaktar sina invånare är att VA SYD förmedlar ett informations-
blad till alla boende i lägenhet genom posten. Det heter Sorterat från VA SYD och 
utkommer 10 gånger om året. 

I den kommande avfallsplanen 
kommenteras information till 
invånare från kommun på följande 
sätt: 

Informationen ska vara anpassad 
till målgrupper, vara tydlig och 
förmedlas genom olika medier och 
��	��������������������
�"�����
sig. 
Informationen ska ge kunskap, 
påverka attityder och beteende 
samt visa på goda exempel.           
                              (VA SYD, 2011, sid 6)

Informationsskylt som finns på varje 
återvinningsstation.

33    Strindberg Arkitekter, telefonsamtal med representant 20 dec 2010.



Återvinningsstationer och hur de utformas påverkar stadsbilden. Vissa aspekter 
är särskilt viktiga att tänka på vid val av utformning.

BESLUTET 
FTI bestämmer hur de vill att återvinningsstationerna ska se ut och de utgår ifrån 
en standarduppsättning, där nätstaket är en del. Om kommunen kommer med 
några krav, exempelvis genom bygglovet, är FTI villiga att anpassa utformnin-
gen. I Malmö vill kommunen att en särskilt framtagen container ska användas 
�����������
���������$��������������
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ansvar för återvinningsstationerna när ett markupplåtelseavtal är skrivit. I de fall 
ÅVS-avtal gäller ligger besluten på kommunen hur de vill att återvinningssta-
tionerna ska se ut.

ASPEKTER ATT TA HÄNSYN TILL

FUNKTION 
Återvinningsstationerna bör vara praktiska att använda, både för användarna 
som lämnar material där samt för de som tömmer dem.  För användarna under-
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Angående tömningen så varierar utrymmet som krävs beroende på vilken typ av 
container som används. För att tömma med en frontlastare behövs det en yta på 
17 m framför containern, vilket kan vara svårt i en innerstadsmiljö. De krantöm-
mande fordonen behöver mindre plats och är att föredra i centrala lägen med 
ont om svängutrymme. Återvinningsstationerna som är på parkeringsplatser har 
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UTFORMNING AV PLATSEN

Återvinningsstation med yta att stanna till med bil.
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För att kunna placera containrar som töms med frontlastare på platser med be-
gränsat utrymme snedställs ofta behållarna. Bilden är en illustration på en typisk 
uppställning av en återvinningsstation med fyra behållare som töms med front-
lastare och två behållare för glas som töms med kranbil.

När det är gott om plats framför behållarna eller då de töms med krantömmare 
kan behållarna stå på rad, vilket tar mindre plats.

VARA TILLTALANDE
Några saker som går att påverka och som bidrar till att göra återvinningssta-
tioner mer eller mindre tilltalande är design på containrar och eventuellt staket, 
containrarnas placering, underhåll av containrar och staket liksom mängd ned-
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idag röriga. Nedskräpning har viss del i detta men även placeringen av contain-
rarna på platsen. Containrarna placeras ibland snett från början utan eftertanke 
men de kan också lätt få en liten annan placering, än den som är tänkt, efter 
tömning. Ett försök till att lösa detta problem har varit att göra markeringar med 
vit färg i marken (se bild nästa sida), men det fungerar ibland mindre bra. Ett an-
nat sätt är att ha betongformar som containrarna placeras i för att fastställa rätt 
placering, ex i en jämn rad för ordning och reda (se bild nästa sida). En 
������������	�������	���������$�����������������������		������	%����
och som bidrar till att ge ett ordnat intryck är en rad av containrar som står i en 
stor gemensam form med höga kanter som de lyfts upp ifrån vid tömning.34  

Frontlastare måste köra rakt mot behållarna när de ska tömmas.

Kranbil kör längs med behållarna.

Frontlastare kör mot behållarna.

34    Info presenterad av FTI på möte mellan FTI, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvalt-
ningen, VA SYD, Ekdahls Åkeri, 15 december 2010.
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Med nedskräpning i åtanke har FTI tagit fram en lista över saker att tänka på vad 
gäller utformningen av landets återvinningsstationer. Följande riktlinjer är speci-
��	��
�	�����
�		������������
���������35

 

Nedskräpning är dock inte det enda att tänka på och i Kalmar har utgångspunk-
terna varit annorlunda. 
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hösten 2008 av det lokala renhållningsförbundet Kalmarsundsregionens Renhål-
lare (KSRR). KSRR hade som mål att visa att det går att göra en återvinningssta-
	������	�	���	�	���	����������������%���	�������	���������������������
�����

Markeringar ritade  på marken och betongformar att placera behållarna i.

o    Placera containrarna tätt på rad, för att undvika att skräp samlas
       mellan behållarna. 
o    Ta bort plank och liknande skrymmande saker runt om behållarna som
       döljer och ger skydd åt dem som lämnar skräp. 
o    Undvik helst behållare som töms med frontlastare då de kräver mer
       utrymme och oftast behöver stå en bit isär, där skräp då kan lämnas
       emellan. 
o    Placera behållarna mitt på en yta (ex parkeringsplats), så att det inte
       blir någon baksida där skräp kan gömmas.

35    Info presenterad av FTI på möte mellan FTI, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, 
miljöförvaltningen, VA SYD och Ekdahls Åkeri, 15 december 2010.

36    Representant på KSRR, kontakt via e-post vintern 2010-2011.

i.36
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Återvinningsstationen blev dyr men pengar sparas in på minskat underhåll. 
Återvinningsstationen har hittills inte blivit utsatt för förstörelse, klotter eller 
direkt nedskräpning. Kommunen och arkitekten menar att invånarna visar 
respekt då de ser att en extra ansträngning är gjord och att de med vill att den 
��
���
	��		�		��
����37 En annan aspekt som också nämndes är att uppställda 
containrar inte är något bestående och då behandlas de där efter, men den här 
platsen är permanent och får då ett annat bemötande av användarna. KSRR 
hoppas att projektet har gett andra (ex stadsbyggnadskontor och FTI) insikter 
om att det med lite extra resurser går att öka trivsel och minska benägenheten 
till vandalisering av återvinningsstationer.

Återvinningsstationen är uppbyggd av två spegelvända halva ovaler bestående 
av ett mjölkigt, halvt genomskinligt glas. Den är ljussatt med arbetsbelysning på 
höga stolpar som lyser innanför väggen samt med miljöljus på glaspalissaden. 
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över vattnet som återvinningsstationen ligger bredvid. 

Bilder på Kullö återvinningsstation visas med tillstånd ifrån Strindberg arkitekter i Kalmar.

37    Strindberg arkitekter, telefonsamtal med representant 20 dec 2010. Samhällsbyggnadskontoret 
Kalmar, telefonsamtal med representant 13 jan 2011.
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SÄKERHET OCH TRYGGHET 
Återvinningsstationerna behöver vara säkra för de som lämnar, de som tömmer 
och de som rör sig förbi. De aspekter som lyfts fram särskilt av Boverket är 
säkerhet gällande arbetsmiljön för sophämtarna samt säkerheten för barn 
(Boverket, 2011). För barn handlar det främst om risken att bli påkörd/påbackad 
och att behållarna ska ha låsta luckor samt att inkastöppningarna ska vara rätt 
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tragisk olycka då två barn miste livet efter att ha befunnit sig i en container 
som tömdes i en kompressor. Efter olyckan skärptes säkerhetskraven. Enligt de 
nuvarande direktiven för inkastöppningarna bör rektangulära öppningar inte vara 
högre än 12cm och de runda öppningarna bör ha en öppning på max 15,5cm i 
diametern (Boverket, 2002). Risken att bli påkörd/påbackad gäller dock inte bara 
barn och det har förekommit olyckor då vuxna förolyckats vid återvinningssta-
tioner efter att varit med om sådana olyckor. Flest olyckor har skett vid backnin-
gar och kan försöka att undvikas genom att ha en placering av containrarna som 
medför så lite backning som möjligt (Boverket, 2011).  

Säkerheten är också kopplad till underhållet av containrarna. FTI har ansvaret 
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containrarna i Malmö gamla och i dåligt skick och borde bytas ut, vilket FTI är 
medvetna om och hoppas ska ske inom en snar framtid.38  

Med framför allt trygghet i åtanke men även säkerhet bör återvinningsstation-
erna vara väl upplysta, detta både för de som besöker dem samt för de som rör 
sig förbi. God belysning minskar även skadegörelsen. För att öka tryggheten bör 
containrarna även hållas relativt låga så att det går att se över dem, detta för att 
öka överblickbarheten som bidrar till en känsla av trygghet (Boverket, 2011).  

Behållare med trasigt lock.

38    FTI, samtal med representant 22 nov 2010.
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utifrån mina egna personliga åsikter.

PLANERING
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med det kan osäkerhet och oklarhet kring ansvarsfördelningen komma, liksom 
att kommunikationen försvåras med risk att frågan faller mellan stolarna. Fast 
det största problemet jag upptäckte under detta arbete, som en konsekvens 
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mesta på att aktörerna har olika intressen och utgångspunkter. Jag tror att det 
skulle underlätta i fall de arbetade mer med att ta fram en gemensam målbild, 
så att de strävar mot samma sak. För det är viktigt att arbeta tillsammans, 
använda sig av varandras kunskaper och dra nytta av dem.  Jag vill igen lyfta 
fram Naturvårdsverkets framgångsfaktorer för ett bra samråd/ samarbete:

           

                                                                                  (Naturvårdsverket, 2006, sid 32-34)

De viktigaste frågorna i Planeringskapitlet, som jag ser det för det här arbetet, 
handlar om detaljplan och bygglov för återvinningsstationer. Det är ämnen som 
under arbetets gång gett mig mycket huvudbry då det till viss del saknas klara 
besked och handlar om bedömningsfrågor. 

Vad jag fått fram utifrån mina källor är att det rekommenderas att återvin-
ningsstationer ska tas med i detaljplan, även om ytterst få gör det. Det är i 
Malmö stadsbyggnadskontorets uppgift att upprätta detaljplaner. Från min 
vinkel som fysisk planerare, som troligtvis kommer arbeta på något stadsbyg-
gnadskontor i framtiden och som har intresse av avfallsfrågor, hade jag önskat 
mer aktivt deltagande i planeringen av återvinningsstationer från deras sida. 
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återvinningsstation inritad. I Västra hamnen och Hyllie som är två nya områden 
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märkligt då riktlinjerna säger att det är bra att ta med återvinningsstationer så 
tidigt som möjligt i planeringen, de har svårt att hitta plats för återvinningssta-
tioner i Malmö och här planeras två nya områden men utan att ge plats för 

DISKUSSION

Kommunen och producenterna är öppna för att disktera lokal utformning.
Kommunen och producenterna har kunskap och mandat i frågorna.
En gemensam syn på vad som är en god service till hushållen.
&��������������������	��	������		�"����������#����������#����	���
Samordning inom den kommunala förvaltningen. 
Tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och producenter.                                                                       
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återvinningsstationer. Jag har försökt att få svar på varför ifrån stadsbyggnads-
kontoret men utan resultat. Kan det vara att de anser att återvinningsstationer 
är på väg att bli omoderna, eller är det att stadsbyggnadskontoret saknar 
intresse och/eller kunskap? Boverket menar att fysiska planerare inte kan 
förväntas komma ihåg/ha kunskap om allt och den enda kommentaren jag fått 
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tioner i detaljplaner var just en hänvisning till VA SYD, att det är upp till dem att 
bevaka sina intressen. Kanske är det så att VA SYD borde lägga mer resurser 
på att påverka kommunens detaljplaner? Men jag kan också tycka att högre 
uppsatta på stadsbyggnadskontoret kunde komma med direktiv till detalj-
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ardfras ”Avfallshanteringen ska utformas i samråd med VA Syds avfallsenhet”. 
Med tanke på att Malmö har som mål att ” 2020 är Malmö världsbäst på hållbar 
stadsutveckling” och att avfallshantering och återvinning är ett steg på vägen dit 
borde det gå att vänta sig mer. 

Om återvinningsstationer ritas in i detaljplaner underlättar det bygglovsproces-
sen markant och det ger dem ett erkännande och en trygghet. Jag kan förstå 
om det känns osäkert att rita in en återvinningsstation pga. ändringar i återvin-
ningsbranschen och i insamlingssystemet, men återvinningsstationerna kommer 
inte försvinna inom en snar framtid då en helomvändning av systemet kommer 
ta tid i fall det kommer. I fall det ändå är osäkerhet inför hur långsiktiga återvin-
ningsstationerna kommer bli som hindrar, går det att lösa genom att skriva in 
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Malmö.
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i detaljplan) kan antingen anses vara en mindre avvikelse och om den även är 
förenlig med planens syfte trots allt få permanent bygglov. Om återvinningssta-
tionen anses vara en stor ändring mot gällande detaljplan blir den planstridig. 
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avvikelse eller planstridig beroende på graden som den skiljer sig från planen. 
Vissa kommuner tillåter tidsbegränsade bygglov till planstridiga åtgärder. Om 
en återvinningsstation anses vara en mindre avvikelse eller planstridig beror på 
detaljplanen liksom på kommunens bedömning. Det är en tolkningsfråga och 
bedömning sker från fall till fall.  Hur bygglovssituationen ser ut för återvin-
ningsstationer varierar därför mellan olika kommuner.
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Som jag förstått saker och ting är egentligen inte det största problemet att 
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manenta bygglov. Men om de funnits i detaljplan hade bygglovsprocessen varit 
smidigare och de hade fått permanent bygglov, och inte att förglömma att de 
säkert hade haft en plats i staden.

PLACERING
Det är svårt att hitta lämpliga platser till nya återvinningsstationer i Malmö 
och det talas om platsbrist. När nya områden planeras är det därför viktigt att 
ta med återvinningsstationer ifrån början för att undvika lägen som de här i 
framtiden (vilket som jag nämnt ovan dessvärre inte sker i Malmö). Något som 
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tioner placerade som grannar till skolor, trots att det är en av få saker gatukon-
toret uppger som en negativ placering.

Flera kommuner (inklusive Malmö) verkar tycka att FTI väntar sig för mycket av 
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för återvinningsstationer. Fast det är inte FTI som har till uppgift att planera 
staden, utan det har kommunen. Enligt Naturvårdsverkets undersökningar har 
det framkommit att producenterna är medvetna om det viktiga i att placera 
återvinningsstationer i goda lägen men att kommunerna på grund av dålig 
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na behöver. FTI kan alltså inte ensamma ta på sig rollen som syndabockar. Dock 
blir det svårt när FTI och kommunen har olika åsikter om var återvinningssta-
tioner ska placeras. Som jag ser det borde det kunna fungera som så att FTI ger 
kommunen den information/kunskap de har om vad som är viktigt att tänka 
på vad gäller återvinningsstationer och sedan väger kommunen samman FTI’s 
information med övriga intressen som kommunen ska ta hänsyn till när de letar 
efter lämpliga placeringar. Men just på grund av platsbristen ska man kanske 
inte hålla hårt på vem som ska göra vad eller hur det ska gå till utan vara glad 
��
���	�������������		�����������			������

\���	�������%�����%���%���
��		�
��	�	�����		����������	��
��
�����
	�
över utbredningen av FNI i Malmö. I kartan skulle husen utan FNI markeras 
med ex rött och de med FNI med grönt. Som uttrycket lyder, en bild säger mer 
än tusen ord, och med en karta skulle en överblick över läget snabbt göras och 
������	�%	�		���	��
���%�������	���
��������	��
����
	�		���		���	��
�
är det viktigt att verkligen leta i rätt områden så att tid och resurser prioriteras 
rätt. Ett annat förslag skulle kunna vara att se till bilinnehav och där det är lågt 
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som drabbas hårdast i fall de inte har nära till en återvinningsstation. Det är idag 



stort fokus på bilister och hur de tar sig till återvinningsstationer. Vilket självklart 
är vikigt då miljönyttan av återvinningen påverkas av resorna till återvinningssta-
tioner. Målpunkter är därför viktiga platser för återvinningsstationer, men i 
kombination med bostadsnära placeringar för att inte försvåra för dem utan bil. 
Återvinningsstationer behövs i olika lägen i staden för att tillgodo se så många 
människor och olika behov som möjligt.

UTFORMNING
När det gäller utformning av återvinningsstationer har jag upptäckt att det 
��������������	��		����
��������	���������	��
��
�������
���������
angreppsätt och utgångspunkt blir resultatet väldigt olika. Det kan handla om 
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praktiska eller estetiska, samt hur man väljer att se på och tackla nedskräpnin-
gen. Samtidigt som dessa aspekter också vävs samman och påverkar varandra.

Ett exempel är frågan om staket kring återvinningsstationer. FTI vill att återvin-
ningsstationerna ska synas för att bland annat öka tillgängligheten och de anser 
inte att återvinningsstationer ska döljas för att de är fula. De anser att det går 
att designa snygga containrar och att dölja dem på grund av utseendet ska inte 
vara en anledning. Ett staket kan dock ha fördelar, som att ljud hindras och det 
hjälper också till att med enkla medel skapa en plats. Dessutom skulle kanske 
vissa som bor nära återvinningsstationer, som inte delar FTI’s åsikt om att con-
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ningsstation till granne om det fanns ett staket. Vid val av staket bör dock tryg-
ghetsaspekterna beaktas, att det bland annat inte minskar överblickbarheten. 

Beroende på om återvinningsstationen ses som något permanent eller tillfäl-
ligt kan det påverka designen av staketet. Val av material och utformningen kan 
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återvinningsstationen. Alternativt kan man skapa en plats med mer avgränsning 
och tyngd och som det är möjligt att ge en större identitet. 

Ett staket väcker också nedskräpningsfrågan då en aspekt är att det håller inne 
löst skräp runt behållarna, men om det är täckande ger det också bra skydd till 
de som dumpar större saker på återvinningsstationerna. I Malmö har utformnin-
gen kommit att handla mycket om just nedskräpning. Då Malmö är värst i landet 
är det inte konstigt att stort fokus är på nedskräpningen, men det är tråkigt 
och sorgligt. Problemet går dock att tackla på olika sätt. FTI har kommit fram 
med kriterier på utformningen som är framtagna endast för att minska ned-
skräpningen men exemplet i Kalmar visar att genom att lägga extra resurser på 
att utforma en tilltalande återvinningsstation minskar nedskräpningen som en 
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bonus. Jag kan tycka att fokus blivit lite fel när utformningen utgår ifrån 
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kanske är speciellt i och med att det är den kommun med värst nedskräpade 
återvinningsstationer. Dock skulle kanske statusen kunna höjas på återvin-
ningsstationer om de gavs lite extra omvårdnad. När tid och kraft läggs ner på 
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det handlar om att respektera omgivningen och platsen och ibland göra något 
extra för att få en bättre anpassning och i sin tur helhet. 
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SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR

PLANERING OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Vilka aktörer är delaktiga i planering och arbete kring återvinningsstationer? 
Planering och arbete med återvinningsstationer är delat mellan kommun, 
producenter samt till viss del entreprenörer. FTI är de som representerar produ-
centerna av förpackningar. På Malmö kommun är det förvaltningarna stadsbyg-
gnadskontoret, miljöförvaltningen och gatukontoret som är mest inblandade. 
Kommunalförbundet VA SYD har också en stor roll. Olika entreprenörer tömmer 
samt städar återvinningsstationerna.

Hur är det meningen att den grundläggande ansvarsfördelningen ska se ut 
och hur ser den ut i Malmö?
Ansvarsfördelningen aktörerna emellan regleras till viss del i miljöbalkens 15e 
kapitel ”Avfall och producentansvar”. 

Kommunen har ansvar för hushållsavfall och jämförligt avfall vilket innebär: 
restavfall, matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall och 
slam. Kommunerna väljer själva hur de vill organisera avfallshanteringen och i 
Malmö är det kommunalförbundet VA SYD som ansvarar för hushållens avfall 
på uppdrag av Malmö stad. VA SYD är även ansvariga för att upprätta en avfall-
splan.

Producenternas ansvar regleras, förutom i miljöbalkens 15e kapitel, även i 
förordningarna om producentansvar för förpackningar samt returpapper. Produ-
center är enligt MB kap 15 4 § de som tillverkar, importerar och säljer en vara. De 
har ansvaret att se till att produkterna samlas in, transporteras och tas omhand 
när de är uttjänta. FTI som representerar producenterna har det övergripande 
ansvaret för återvinning och insamling av produkter och för att utveckla ett 
system för insamling av förpackningar som är lämpligt och som säkerställer en 
god servicenivå.

På vilka sätt berör avfall och återvinning kommunens fysiska planering?
Avfall skall inkluderas i den översiktliga planeringen genom att den planerade 
avfallshanteringen (angiven i avfallsplanen) redovisas, tillsamman med förklar-
ingar över vad det får för konsekvenser för den fysiska planeringen. Det kan 
handla om återvinningscentraler samt den enskilde kommuninvånarens 
hantering av avfall. 

När nya detaljplaner upprättas bör avfall och återvinning i området övervägas. 

SLUTSATSER
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Hur kommer avfallshanteringen att fungera och hur ser det ut med 
återvinningsstationer i området, behövs det någon ny? Extra viktigt är det 
när helt nya områden planeras. Då bör avfall och återvinning tidigt tas med 
i processen för att bland annat säkerställa lämpliga placeringar av återvin-
ningsstationer. Det är att rekommendera att återvinningsstationer ritas in i 
detaljplaner.

PLACERING I STADEN 
Vilka är det som påverkar placeringen av en återvinningsstation? 
För att stödja producenterna i deras arbete med återvinningsstationerna ska 
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platser till dem. För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommun och 
producenter gällande platsanvisning så skrivs det avtal, antingen ett markupplå-
telseavtal eller ett ÅVS-avtal.

När ett markupplåtelseavtal skrivs mellan kommun och FTI innebär det att 
kommunen upplåter mark och ska anvisa nya platser som är lämpliga för 
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föreslå mark för återvinningsstationer ligger på gatukontoret. I vissa kommuner 
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med att anlägga nya återvinningsstationer.

I Malmö är platsanvisning ett ämne där aktörernas åsikter angående ansvar-
fördelningen går isär, trots eller kanske på grund av kontraktet. FTI anser att det 
genom markupplåtelseavtalet ligger på kommunen att hitta och föreslå mark 
till återvinningsstationer, men att de inte alltid uppfyller sitt uppdrag till FTIs 
belåtenhet. På gatukontoret menar de att även om de har ett ansvar så är det 
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alltid är av samma åsikt om vad som är en passande plats. 

Vad är viktigt att tänka på angående placeringen av en återvinningsstation?
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säkerhet och trygghet. Där tillgänglighet kan ses innefatta avstånd till återvin-
ningsstationen, om det är en plats man enkelt besöker både genom att det är 
enkelt att ta sig dit men också för att man vill dit eller passerar. För tryggheten 
vid en återvinningsstation spelar uppsyn och social kontroll in. 

o    Det bör vara lätt att ta sig till platsen med bil, cykel samt till fots. 
o    Det är bra om lämningen av material vid en återvinningsstation kan 
       samköras med annat ärende, vilket medför att lämplig placering är vid 
       målpunkter som köpcentrum och idrottsanläggningar liksom längs 
       transportleder.
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Det är i Malmö svårt att få plats med återvinningsstationerna. Det är många 
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detta tillkommer att vissa platser helst utesluts, ex. vid skolor och parker.
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bra och behövs i staden, men inte utanför mitt hus”. Dessa inställningar ställer 
till problem vid etablerandet av nya återvinningsstationer, eftersom grannar har 
möjlighet att påverka och klagomål kan leda till att återvinningsstationer inte 
blir av eller stängs ner. FTI måste alltid tänka på vad grannarna skulle kunna säga 
innan de går vidare i en process med en ny återvinningsstation eftersom det inte 
är någon idé att satsa på en som inte kommer bli accepterad av de närboende. 

UTFORMNING AV ÅTERVINNINGSSTATIONER
Vilka är det som påverkar utformningen?
FTI bestämmer hur de vill att återvinningsstationerna ska se ut och de utgår ifrån 
en standarduppsättning, där nätstaket är en del. Om kommunen kommer med 
några krav, exempelvis genom bygglovet, är FTI villiga att anpassa utformnin-
gen. I Malmö vill kommunen att en särskilt framtagen container ska användas 
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för återvinningsstationerna när ett markupplåtelseavtal är skrivit. I de fall 
ÅVS-avtal gäller ligger besluten på kommunen hur de vill att återvinningssta-
tionerna ska se ut. 

Vad är viktigt att tänka på angående utformningen av en återvinningssta-
tion?
Utformning av återvinningsstationer kan utgå ifrån att de bör vara funktionell, 
vara tilltalande samt säkra och trygga. Vid utformningen får ofta olika intressen 
vägas mot varandra och beroende på utgångspunkt och mål blir resultatet olika. 
Något som heller inte får glömmas är att den när den är igång ska underhållas 
för att upprätthålla god säkerhet och vara tilltalande. 

o    De ska helst inte placeras avsides där få passerar då tryggheten liksom
      den sociala kontrollen minskar. 
o    Helst inte vid skolor pga. säkerhetsrisken.
o    Nya återvinningsstationer behövs i områden där belastningen är stor 
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o    Avståndet till återvinningsstationen från hemmet är en aspekt som 
      påverkar människors inställning till återvinning. 
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Finns det några goda exempel på väl utformade återvinningsstationer?
Utformning av återvinningsstationer är inget som är högt prioriterat och det är 
få som sticker ut. Jag vill dock lyfta fram en i Kalmar, på Kullö, ritad av en lokal 
arkitekt som visar att återvinningsstationer inte måste se likadana ut och att 
det går göra dem estetiskt tilltalande och individuellt anpassade till miljön de 
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       ansvariga för tömnig och städning.
o    Ordning och reda är tilltalande, kan bland annat uppnås genom att
       placera containrarna i betongformar.
o    Containrarna måste ha rätt dimensionerade inkastöppningar.
o    Återvinningsstationen samt omgivande område bör vara väl upplyst.
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       containrarna (krantömmare kräver mindre plats än frontlastare).  
o    Staket runt om fungerar ibland bra och ger ett mer organiserat intryck
      medan det i andra lägen kan skapa otrygghet då det minskar över-
       blickbarheten.
o     Containrarna bör helst vara placerad så att hämtningsfordonen 
        behöver backa så lite som möjligt då det utgör en säkerhetsrisk.

I fall motivet för utformningen är att minska nedskräpningen är följande 
kriterier från FTI bra att tänka på:
o    Placera containrarna tätt på rad, för att undvika att skräp samlas 
       mellan behållarna. 
o     Ta bort plank och liknande skrymmande saker runt om behållarna som
        döljer och ger skydd åt de som lämnar skräp. 
o     Helst undvika behållare som töms med frontlastare då de kräver mer 
       utrymme och oftast behöver stå en bit isär, där skräp då kan lämnas 
       emellan. 
o     Behållarna bör stå mitt på en yta (ex parkeringsplats), så att det inte
        blir någon baksida där skräp kan gömmas. 



När jag började detta arbete hade jag många, många frågor och mina förhoppn-
ingar var att jag i slutet av processen skulle sitta med ett dokument, en handbok, 
som svart på vitt gav besked om hur det är meningen att saker kring återvin-
ningsstationer ska fungera. Men då få har svar, en del har olika svar och liten 
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frustration under vägen.”Varför kan ingen ge ett klart besked?” har jag frågat 
mig själv många gånger. Men jag har fått inse mer och mer att det är just för att 
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det handlar ofta om tolkningsfrågor och mycket hamnar i en gråzon istället för 
att vara svart eller vitt.

Intervjuerna som jag utfört har varit en oerhörd hjälp. Jag är emellertid 
medveten om att intervjuer som metod kan ifrågasättas, då det handlar om 
både min och den intervjuades dagsform och ger en ögonblicksbild. Intervjuer 
har dock varit ett måste för att få fram information till detta arbete. Om mer tid 
funnits hade det varit givande att prata med de intervjuade igen (vissa har jag 
dock haft upprepad kontakt med). Jag hade velat diskutera vad jag kommit fram 
till och höra vad de anser om det, om jag har missförstått, missat något eller om 
bilden jag fått fram stämmer, detta för att öka tillförlitligheten i arbetet.

Om jag (eller någon annan) skulle gå vidare med att utforska återvinningssta-
tioner skulle det vara intressant att titta ännu mer på utformning av dem och 
hur de passar in i staden. När det här arbetet drog igång låg fokus lite mer på 
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svårt att haka upp det på något, liksom att det kändes viktigt att förstå plan-
eringssidan med detaljplan, bygglov och ansvarsfördelningar innan jag kunde 
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Liksom att planering kring återvinningsstationer känns aktuellt med diskus-
sioner kring producentansvar och ändringar i PBL. Ändringen av PBL har ställt 
till det lite för mig då den trädde i kraft en vecka innan arbetet lämnades in och 
då majoriteten gjorts under de gamla förutsättningarna. Exakt vad följderna av 
nya PBL kommer bli går inte säga i detta skede, men jag har försökt att anpassa 
texterna efter den nya versionen och det är de nya lagparagraferna som anges i 
arbetet. 

Frågor som kan vara intressanta att ställa sig vid vidare utforskning av återvin-
ningsstationer är: Är en standardlösning det bästa, eller bör återvinningssta-
tionen anpassas efter situationen och omgivningen? Skapar en standardlösning 
en bättre tydlighet för användarna? Ska vissa lägen få kosta mer? Vilka skulle 
det i så fall vara? Centrala lägen, historiska områden, platser där det rör sig stora 
mängder människor?
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Det v0re även intressant utreda mer kring användarnas åsikter och attityder till 
återvinningsstationer. Varför tycker många illa om återvinningsstationer? Vad är 
det som behöver göras för att skapa en positiv bild kring återvinningsstationer?
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Avfallsrådet: Rådgivare åt Naturvårdsverket. Består av ett femtontal represent-
anter från olika delar av samhället med kunskap inom avfallsområdet.
Avfall Sverige: Branschorganisation inom avfall och återvinning. Medlemmar 
är kommuner och kommunala bolag. Arbetar bland annat med forskning och 
utbildning av sina medlemmar.
Boverket: Statligt verk vars uppgifter bland annat är att följa utvecklingen inom 
plan- och byggområdet, utfärda föreskrifter och vara rådgivande.
DP- Detaljplan: Kommunen fastställer sina avsikter med ett avgränsat område 
inom kommunen i en detaljplan. Bestämmelserna ska vara tydliga och ange hur 
mark och vattenområden ska användas samt var och hur bebyggelse bör utfor-
mas. Är lagligt bindande efter antagande.
Energiåtervinning: Vid energiåtervinning tas materialets energiinnehåll tillvara 
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Farligt avfall: Avfall som är farligt för vår miljö och hälsa t.ex. genom att vara 
cancerframkallande eller brandfarligt, ex målarfärg eller bekämpningsmedel. 
Måste lämnas vid en återvinningscentral eller miljöstation. 
FNI - Fastighetsnära insamling: Insamling av förpackningar och tidningar i 
anslutning till en fastighet.
FTI - Förpacknings och tidningsinsamlingen: FTI har det övergripande ansvaret 
för återvinning och insamling av produkter åt materialbolagen och i sin tur pro-
ducenterna.
Grovsopor: Hushållsavfall som är stort eller skrymmande och därför inte är 
lämpligt att samla in i de vanliga insamlingskärlen.
Gatukontoret: Avdelning på kommunen som ansvarar för bland annat gator 
samt parker. Ska upplåta mark till återvinningsstationer.
Hushållsavfall: Avfall som uppkommer i hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet.
Källsortering: Separering av avfallet i olika fraktioner på platsen där det upp-
kommer.
Matavfall: Hushållsavfall som är biologiskt lättnedbrytbart.
Materialåtervinning:�\�
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mängden energi som behövs i tillverkningsindustrin och resurser sparas då det 
går åt mindre jungfruliga råvaror.
MB - Miljöbalken: Kapitel 15 ”Avfall och producentansvar” behandlar avfall och 
återvinning.
Miljöförvaltningen: Arbetar med att förhindra skador på människor och miljön. 
Utför tillsyn och kontroller, av både vatten, luft och restauranger etc. Har tillsyn-
sansvar på återvinningsstationer.
Miljöstation:�]����������	����
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Malmö.
Naturvårdsverket: Statligmyndighet med uppgift att överblicka landets miljö 
och miljöarbete. Ska samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges 
miljömål.

ORDLISTA/FÖRKORTNINGAR
MED BEGREPP, ORGANISATIONER OCH LAGAR
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PBL - Plan och bygglagen: Behandlar bland annat olika plandokument så som 
detaljplan och översiktsplan. Reglerar bygglov samt listar viktiga allmänna in-
tressen att ta hänsyn till vid planläggning
Producentansvar: De som tillverkar, importerar och säljer en vara är ansvariga 
för att se till att produkten samlas in, transporteras och tas omhand när uttjänt.
Stadsbyggnadskontoret: Planerar staden och arbetar bland annat med översikt-
splanering, detaljplanering, bygglov och fastighetsbildning.
Sysav - Sydskånes Avfalls AB: Avfallsbehandlingsföretag som ägs av 14 kom-
muner i södra Skåne, däribland Malmö. Behandlar avfall från hushåll och företag 
genom förbränning eller materialåtervinning. Är ansvariga för återvinningscen-
traler och miljöstationer. 
VA SYD: Kommunalförbund som hanterar vatten- och avloppsverksamheten 
i Malmö, Lund och Burlöv samt avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Har 
ansvaret för den praktiska hanteringen av avfall i Malmö, ex. planering och 
hämtning av hushållsavfall.
ÅVC - Återvinningscentral: Bemannad station där invånare kan lämna grovs-
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och en i Sjölunda. Drivs av Sysav på uppdrag av kommunen. 
ÅVS - Återvinningsstation: Insamlingsplats för förpackningar och tidningar, drivs 
av FTI.
ÖP- Översiktplan: Är en vägledande plan för kommunens framtida utveckling 
där bland annat ställningstaganden kring mark och vattenområden bör behand-
las. 
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Malmö stad Gatukontor, enskilt möte med representant, 24 november 2010.
Malmö stad Miljöförvaltningen, telefonsamtal med representant, 9 december 
2010.
Malmö stad Stadsbyggnadskontor, enskilt möte med representant 1, 3 
december 2010, samt kontakt via e-post senare.
Malmö stad Stadsbyggnadskontor, telefonsamtal med representant 2, 9 
december 2010.
Malmö stad Stadsbyggnadskontor, enskilt möte med tidigare anställd, 8 
december 2010.
Möte mellan FTI, Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, VA 



73

SYD och Ekdahls Åkeri, 15 december 2010 (jag närvarade och lyssnade).
Strindbergs arkitekter Kalmar, telefonsamtal med representant, 20 december 
2010.

BILDER, GRAFER OCH KARTOR
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Grafer är gjorda av författaren utifrån förlagor i VA SYDs Avfallsplan 2011-2015 
för Malmö stad och Burlövs kommun.
Kartor ifrån Malmö Stad, stadsmäteriavdelningen.




