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Förord 

Marknaden efterfrågar allt mer miijöanpassade produkter med möjlighet t i l l 
återanvändning och återvinning. För att öka konkurrenskraften för svensk 
möbelindustri och tillverkare av kökssnickerier har NUTEK beviljat Trätek, 
FoU-område Trä och miljö, medel för att genomföra tre delprojekt under 
rubriken "Möblers och kökssnickeriers miljöpåverkan från ett kretslopps
perspektiv". Delprojekten är: "Miljödeklaration/LCA (livscykelanalys) av 
möbler och kökssnickerier", "Avfallsströmmar relaterade t i l l möbler och 
kökssnickerier" och "Miljöinformation". 

Målsättningen med projekten är att resultaten ska medverka t i l l att möbel- och 
kökssnickeriindustrins produktion och produkter kretsIopp.sanpassas och i och 
med detta får konkurrensfördelar, samt att öka kunskapen om vad som sker 
med möbeln när den ar förbrukad. 

Ett varmt tack riktas tiJl Margareta Strömbäck, Arne Hansson, Reine 
Gustavsson och Arne Kristiansson för deras arbete i projektet, och t i l l de 
kommuner som deltagit i studien. 

Genom att möbler har en inte ohetydlii^ livslän^^d har de ett kulturellt värde 
och ger en möjligt att följa olika tider och livsstilar. Genom våra möbler ärver 
vi mer än vad vi kanske är medvetna om frän generation till generation. 
Möbeln blir en symbol för olika upplevelser och det påverkar oss att ta till vara 
på möbeln och att ta dom med oss genom livet. Det osynliga värdet kan vara 
mångdubbelt större än deras syidiga, praktiska eller mätbara egenskaper. 
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Sammanfattning 

För att öka konkurrenskraften för svensk möbelindustri och tillverkare av 
kökssnickerier har NUTEK beviljat Trätek medel för att genomföra en mindre 
studie: "Avfallsströmmar relaterade t i l l möbler och kökssnickerier". Utfört 
arbete speglar mycket översiktlig den bild av avfallshanteringen med anknyt
ning t i l l möbler och kökssnickerier som rådde under 1995 nationellt och 
internationellt. Uppgifter om avfallshanteringen avseende möbler och trä har 
inhämtats genom att per telefon intervjua 30 kommuner om deras hantering av 
möbler och kökssnickerier som avfall, samt genom att uppdra åt de Tekniska 
attachéerna i England, Frankrike och Tyskland att inhämta uppgifter om 
hanteringen i dessa länder. 

Ett mål har varit att skapa en bild av i vilken omfattning förbrukade/kasse
rade möbler omhändertas inom den kommunala avfallshanteringen samt all 
utgöra ett underlag för frågor om producentansvar för varugruppen möbler som 
ett led i att uppnå ett kretsloppsanpassat samhälle. 

Studien ger inga entydiga resultat. Kommunerna för ingen statistik över vilka 
volymer/mängder möbel- och träavfall som omhändertas. Registrering sker inte 
heller av mängden träavfall eller träprodukter som läggs upp på särskild plats 
för att senare ti isas. 

En slutsats som man kan dra är att möbler inle upplevs som något miljö
problem på de svenska deponierna, varken avseende materialinnehåll eller 
mängd. Kommunerna verkar inte heller .se kasserade möbler, oavsett volym och 
typ. som något prioriterat avfallsproblem. 



Definitioner 

Avfallsströmmar definieras här som avfall som forslas bort genom 
kommunens försorg och där kommunen ansvarar för att avfallet slutligt 
omhändertas (enl. SCB). 

Tekniska nomenklaturcentralen ger följande definitioner (TNC 62.1977): 

Hushållsavfall: Konsumtionsavfall från hushåll som t ex innehåller sopor, 
utrangerade möbler och maskiner, kemikalierestcr. 

Avfall: Restprodukt som kasserats för att omhändertas och som därvid bedömts 
sakna bruksvärde ( j f r förorening, returprodukter). 

Förorening: Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett annat 
ämne eller system att användbarheten försämrats. 

Industriavfall: Avfa l l från industriell verksamhet; innehåller tillverknings
avfall, men kan även innehålla konsumtionsavfall och reningsavfall. 

Restprodukt, rest: Överblivet material i process eller konsumtion. 

Returprodukt: Restprodukt som tillvaratagits för återvinning. Returprodukter 
kan indelas i återbruksprodukter, t ex returemballage, och returråvara t ex 
returmetall och skrotdäck i vägbeläggning. 

Tekniska nomenklaturcentralens definitioner ligger t i l l grund för följande figur 
över avfall och andra restprodukter (källa: SOU 1994:1 I , sid 46): 

Retur
produkter Retur

produkter 

Rest
produkter 'Avfall Avfall 

Föroreningar 
Föroreningar 

Retur
produkter 

Avfall 

Föroreningar 

Figur I. 

Eldigt TNCs hegreppshildning är restprodukter ett vidcu e begrepp än 
begreppet avfall. Restprodukter är nämligen allt överblivet material från 
produktion eller konsuinlitm. 



MöbeL Ordet möbel är ett låneord från tyskans möbel eller franskans meuble, 
vilka härstammar från latinska mobilis och betyder rörlig. Mobilis i sin tur 
kommer av latinska möveo, vilket betyder röra eller sätta i rörelse. Med möbel 
avses ett föremål som är rörligt, flyttbart eller väggfast att användas t i l l 
rumsinredning. I svensk möbellexikon står bl a följande: "Vissa flytande 
gränser finns mellan möbler och bohagsting av annat slag. Ett golvur är en 
möbel, men i fråga om väggur kan man vara tveksam", (Ebbe Otnbäck, Trätek). 



Inledning 

I dag aktualiseras alltmer frågor som: Vad händer med "produkten" när den inte 
längre kan användas? Kan den återbrukas, återgå t i l l det naturliga kretsloppet 
eller blir den ett skadligt inslag i naturen? I kretsloppstänkandet ingår att man 
ska ta hänsyn t i l l miljöeffekterna från det att materialet tas ut ur naturens 
kretslopp, förvandlas til l en användbar produkt, används och så småningom 
återförs t i l l naturen. Energislag och energiåtgång spelar stor roll i denna 
process. 

Några viktiga egenskaper hos en möbel som har betydelse för dess livslängd i 
kretsloppet är: 
• konstruktion 
• funktion 
• materialinnehåll 
• materialegenskaper 
• design 

Vad är kretslopp och vad betyder de olika begreppen? 

Kretslopp i naturen (biosfären): 

De biologiska processerna innehåller ett stort antal cykliska förlopp där olika 
ämnen förs runt i de naturliga systemen, drivna av solenergin. I naturen finns 
ett antal centrala kretslopp, t ex kolets, kvävets, vattnets och fosforns krets
lopp. Dessa är förutsättningar för allt liv. 

Materialens kretslopp i samhället (teknosfären): 
Recirkulationen av material och varor i ett kretslopp där de nya produkterna 
görs av återvunnet material från de uttjänta. 

Förutsättningar som måste uppfyllas för att ett kretsloppssamhälle ska bli 
verklighet är: 

• Flödena frän samhället kan läggas til l de naturliga kretsloppen utan att 
orsaka oacceptabla störningar på mycket lång sikt. 

• Uttagen av icke förnybara material ska begränsas för att spara resurser t i l l 
kommande generationer. 

Uttagen av biomassa (t ex skogsråvara) och vatten får över tiden inte 
överstiga tillväxt eller tillrinning. 



SOLEN 

JORDENS RESURSER 

Kretsloppsdelegationen har inbjudit möbelbran.schen t i l l en diskussion om ett 
eventuellt producentansvar för möbler utan att någon föregående kartläggning 
av avfallsmängder/avfallsströmmar med av.seende på möbler genomförts . 
Resultatet av arbetet med kartläggningen utgör en del av det pågående arbetet 
med formulering av producentansvar för möbelbranschen. 

I denna rapport redovisas erfarenheterna från delprojektet "Avfallsströmmar 
relaterade t i l l möbler och kökssnickerier". Den ger en översiktlig bild av hur 
möbler och kökssnickerier omhändertas i kommunerna när de är förbrukade, 
grad av återanvändning, återvinning och/eller deponering av produktgruppen 
möbler och kökssnickerier. 

Arbetet ska betraktas som en förstudie av de förhållanden som styr möblers och 
kökssnickeriers omhändertagande på avfallssidan och gör inte anspråk på att ge 
en heltäckande bild av möbler och kökssnickerier som avfall. 



Bakgrund 

Allmänt om avfallshantering 

De senaste fem åren har stora förändringar skett vad gäller synen på vad som är 
vara, produkt och avfall, samt hur avfallet omhändertas och av vem /8/. Ny 
teknik, nya lagar och ökad internationell samverkan förändrar arbetet med 
avfall och återvinning. 

År 1990 ändrade riksdagen renhållningslagen och riktlinjerna för avfallsom
rådet. Deras utgångspunkt är att avfallet blivit en växande miljöbelastning och 
att detta måste åtgärdas. Det är nödvändigt att avfallsmängderna minskar och 
samtidigt måste behandlingen av det avfall som uppkommer förbättras. Så 
långt det är möjligt ska avfallet återanvändas eller återvinnas och som tredje 
alternativ ska den energi som är bunden i avfallet tillvaratas. 

Inom projektet har vi konstaterat att myndigheter, industrin, organisationer och 
konsumenten har dålig kunskap om vilka volymer/mängder möbler och köks
snickerier som när de kasserats, omhändertas genom kommunernas försorg. 

Avfall och statistik 1990 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) insamlades 1990 i kommunal regi 3,2 
miljoner ton hushållsavfall, d v s sopor, köksavfall, grovavfall, pappersavfall 
m m från hushåll, kontor, handel och industrier. Av dessa lämnades 0,4 mi l j ton 
ti l l återvinning 191. 

Hushållsavfallet omhändertogs genom att: 
• 43% deponerades 
• 40% förbrändes 
• 3% komposterades 
• 12% lämnades t i l l återvinning 

1 0 



Tabell 2. Uppkommen mängd hushållsavfall, industriavfall och slam från 
kommunala reningsverk (TS-halt = 20%), som kommunerna mottog 1985' 
och 1990 och detta avfalls omhändertagande 1990. Hela riket. 

H Behandlingsmetod okänd 

• Aten^nning 

• Kompostering 

• Förbränning 

B Deponering 

r Uppkommen mängd 

1990 1985 1990 1985 1990 
Hushållsa\/all Hushållsavfall Industriavfall Industriavfall Slam 

' uppgift om slainmäni-d saknas 

SCB samlar ånyo in avfallssiatistik från kommunerna avseende hushållsavfall 
för verksamhetsåret 1994 uppdelat på kommunuppgifter och anläggnings
uppgifter. I f råga om återvinning av hushållsavfall delar man upp detta i frak
tionerna papper/papp, miljöfarligt avfall exklusive bilbatterier, övriga miljö
farliga batterier och vitvaror inklusive kyl och frys. Någon fråga om varu
gruppen möbler finns ännu ej. 

Renhållninglagen 

I renhållningslagen (SFS 1979:596) regleras hur kommunerna ska omhänderta 
sitt avfall. Bl a sägs följande: 

2a § Avfallsiicuitcriugen ska ske på ett sådant sätt att åtgärder som underlättar 
återanvändning och återvinning av avfallet främjas, om del behövs för att 
spara råvaror eller energi eller med hänsyn till miljövården. 

5 § Kommunen är, om inte annat föreskrivs, med stöd av 6b §, skyldig att se till 
att hushållsavfall från kommunen slutligt omhändertas. 

6b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om skyldighet för producenterna att se till att avfallet av de varor 
eller förpackningar som de tillverkar, importerar eller säljer eller avfallet från 
sådan verksamhet som de bedriver bortforslas, återanvänds, återvinns eller 
omhändertas på sätt som kan krävas för en miljömässig godtagbar avfalls
hantering. 
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Föreskrifterna får även avse skyldighet att: 
1. märka en vara eller en förpackning. 
2. lämna uppgifter otn insamling, återanvändningsgrad, återvinningsgrad 

eller andra förhållanden. 

Renhållningslagen har fått ändrad lydelse från den I januari 1991 och kom
munerna har nu ansvar för en heltäckande avfallsplanering. Avfallsplanen ar en 
del av renhållning.sordningen och ska innehålla uppgifter om alla typer av 
avfall som produceras i kommunen, vilka åtgärder som vidtas för att minska 
avfallets mängd och farlighet. 

En förutsättning för en ökad återvinning av varor och produkter är att kom
munerna ger möjlighet t i l l källsortering av avfall. Från och med 1994 bör enligt 
renhållningslagstiftningen allt avfall som kommer t i l l slutbehandling sorteras i 
kategorier för en lämplig hantering, och förbränning av osorterat avfall ska ha 
upphört. 

Kretsloppsanpassning 

I maj 1993 antog riksdagen kretsloppspropositionen och renhållningslagen 
ändrades så att det blev möjligt att införa ett producentansvar. Producentansvar 
ska införas för varor som har en negativ inverkan på miljön eller soin slösar 
med resurser /4/. 

Tabell 3: 

0 

Atervinningsmål till år 1997 
Förpackningsslag Uppnått 

1992 
Krav 1997 

Standardförpackningar i glas för öl och läsk 95% 95% 

Flaskor för vin och sprit tappat i Sverige 65% 90% 

Övriga glasförpackningar 45%. 70% 

Aluininiumburkar 85% 90% 

PET-flaskor - 90% 

Wellpapp 65% 65% 
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Kretsloppsdelegationen har i sina direktiv att "succesivt föreslå producent
ansvar för nya varuområden och ta fram en strategi för att kretsloppsanpassa 
samhällets varusektor". Som en del i detta ingår att avfallsarbetet präglas av en 
helhetssyn. Tre viktiga vägar finns för att minska miljöbelastningen från varu
produktion och -konsumtion och närma sig kretsloppssamhället: 

• Begränsa den totala användningen av ämnen och material genom ökad 
materialeffektivitet eller minskad konsumtion. 

• Skapa materialkretslopp. 
• Välja mindre miljöskadliga ämnen och material. 

Produkter måste konstrueras för att underlätta källsortering, återanvändning av 
vara eller material och återvinning av olika materialslag och innehålla så lite 
skadliga ämnen som möjligt. 

I dag är det ett faktum att professionella inköpare i t ex kommuner och lands
ting upprättar inköpsråd och ställer krav på att leverantörerna kan deklarera 
sina varor ur ett miljöperspektiv 121. Inköpsråden tar även upp frågor om hur 
och vad produkten kan utnyttjas som när den är förbrukad. 

Kretsloppsdelegationen, som har regeringens uppdrag att utforma en strategi 
för utveckling mot ett kretsloppsanpassat samhälle med producentansvar för 
varor, inbjöd i maj 1995 möbelbranschen t i l l en dialog om varugruppen möbler 
och industrins miljöarbete. Möbelbranschen har arbetat med att formulera en 
handlingsplan med utgångspunkten ett producentansvar för varugruppen 
möbler. 

Nytt om detta: En handlingsplan med titeln "Miljöansvar för möbler inom ett 
kretsloppstänkande - producentansvar" har i maj 1996 överlämnats t i l l Krets
loppsdelegationen /6/. I handlingsplanen uttrycker möbelbranschen sin vilje
inriktning att utforma system för återtagning, återanvändning och återvinning 
av förbrukade möbler samt skapa förutsättningar för en kretsloppsanpassad 
produktion av möbler, bl a genom att utforma och tillhandahålla miljö
deklarationer för möbler. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna förstudie är bl a att skapa en bild av i vilken omfattning 
förbrukade/kasserade möbler omhändertas inom den kommunala avfalls
hanteringen, samt att utgöra ett underlag för frågor om producentansvar för 
varugruppen möbler. 

De frågor vi ställt oss är: 

• Hur hanterar kommunerna idag det avfall (eller restprodukt) som utgörs av 
möbler och kökssnickerier? 

• Vilka volymer eller mängder möbler, kökssnickerier och träavfall samlade 
kommunerna in under 1994 och hur hanterades de olika fraktionerna? 

Frågorna ställde vi som ett led i att öka vår kunskap om möbeln 
som avfall, mot bakgrund av: 

• Vår lagstiftning om avfallshantering och upprättande av avfallsplaner. 
• Problem på deponier med urlakning av ej önskvärda ämnen. 
• En eventuell framtida utrymmesbrist beträffande att ta mark i anspråk för 

deponier. 
• Vår strävan att återskapa ett kretsloppssamhälle där vi utnyttjar resurserna 

på ett hållbart sätt. Råvaror och andra material ska cirkulera i det tekniska 
kretsloppet. 
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Metod och genomförande 

Insamling av data 

FoU arbetet genomfördes under sensommaren t o m .september 1995. 
I arbetet kontaktades bl a Statistiska Centralbyrån och Sveriges Möbel
industriförbund. 30 kommuner i landet intervjuades om hur de omhändertar 
möbler och trä .som avfall. SCB kontaktades för att få upplysning om det fanns 
statistikuppgifter med anknytning till möbler och avfall. 

Enligt SCB finns uppgifter om försäljning av möbler i Sverige som produktion 
av möbler i kronor räknat. För statistik om avfallshantering och deponering av 
möbler hänvisar SCB t i l l SCB:s meddelande 191. 

För genomförande av vår studie sammanställdes en interjuvenkät med frågor 
om kommunens avfallshantering med särskild inriktning på möbler och trä
avfall (se bilaga I ) . Två testkommuner fick lämna synpunkter före den slutliga 
utformningen av frågeformuläret. En synpunkt som framfördes redan då var att 
kommunen inte för statistik över olika fraktioner av hu.shållsavfall. 

Arbetet med att intervjua företrädare för kommunerna genomfördes i huvudsak 
under augusti och september månad 1995. Kommunerna kontaktades per tele
fon och fick frågeformuläret per post eller fax. Samtliga kommuner, utom en 
industrikommun, har besvarat frågeformuläret. 

Fem kommunala deponier besöktes tillsammans med företrädare för kom
munen för att vi skulle få möjlighet att på plats skapa oss en ögonblicksbild av 
verkligheten. När det varit möjligt har dessutom en möbelindustri i närheten 
besökts för en diskussion om deras syn på avfall från industrin. 
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Information från Sveriges Möbelindustriförbund, SMI 

S M I har inför samtal med kretsloppsdelegationen sammanställt nedanstående 
uppgifter om dagens möbelproduktion och -handel för att få en uppskattning 
om den volym/mängd möbler och ingående material som omsätts i samhället 
idag (hösten 1995): 

Tabell 4. Möbler i statistiken (ref. SMI. 1995): 

Produktion i kkr 

Svensk möbelproduktion 9,0 mdr 
Export 6,2 mdr 
Import 4,7 mdr 
Konsumtion (hem+off.m) 7,5 mdr 

Produktion i ton 

Total produktion 350 000 ton 
Export 250 000 ton 
Import 170 000 ton 
Konsumtion 270 000 ton 

Skrotning av möbler 

Möblers livslängd 25 år 
Möbelskrotning per år 250 000 ton 
Totala mängden avfall 45 mi l j . ton 
Möblers andel > 0,6% 
Förpackningars andel ca 3% 

Materia! i möbler % ton 

Trä 70 175 000 
Metall 10 25 000 
Stoppning 15 35 000 
Övrigt 5 15 000 
Totalt 250 000 

Urval av kommuner 

Vid urval av kommuner för vår intervju har vi använt oss av den kommun
gruppering som Kommunförbundet och SCB tagit fram, daterad 1993-03-30 
/3/. Kommunerna är indelade i åtta grupper: storstäder, förorter, större städer, 
bruksorter, landsort m f l , där Enköping anges som en genomsnittskommun. 
Kommunerna indelas efter olika kriterier, t ex folkmängd, tätortsgrad och 
procent sysselsatta inom industri. Ekokommuner /6/ finns inte som en 
identifierad grupp i statistiksammanhang. 

Kriterier för val av kommuner i samband med enkät 
Totalt antal kommuner i landet 286 st 
Tänkbart antal att fråga 20 - 30 st 
Antal ekokommuner (95.06.08) 35 -h 3 st 



Tabell 5. Kommungruppsindelning och underlag för val av testkommuner: 

Fördelning för 
hela landet 

Val av 
kommuner 

Ekokommuner 

Kommungrupper Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Storstäder S 3 - 1 3 - -

Föror tskominuner F 36 13 3 10 2 5 

Större s täder SS 26 9 2+1 7+3 5 13 

Medelstora städer MS 40 14 4 13 4 1 1 

Industrikommuner I 52 19 5+1 17+3 5 13 

Landsbygdskommuner L 38 13 3 10 7 18 

Glesbygdskommuner G 31 1 1 3 10 5 13 

Större övriga komm. SO 27 9 3+t 10+3 6 16 

Mindre övriga komm. M O 34 12 3 10 4 11 

Totalt antal 286 27+3t 38 

/ = lestkoinmiiii 

Följande 30 kommuner valdes ut för vår undersökning: 

• Storstäder: Göteborg. 
• Förortskommuner: Ekerö, Mölndal och Nacka. 
• Större städer: Halmstad, Jönköping och Örebro. 
• Medelstora städer: Borlänge, Eslöv, Nynäshamn och Varberg. 
• Industrikommuner: Hällefors, Munkfors, Smedjebacken, Tibro, Värnamo 

och Vetlanda. 
• Landsbygdskommuner: Aneby, Gotland, Svenljunga (samtliga 

ekokommuner). 
• Glesbygdskommuner: Orsa, Sorsele, Övertorneå (samtliga ekokommuner). 
• Större övriga kommuner: Ek.sjö, Tranås, Älmhult, Mark_(samtliga 

ekokommuner). 
• Mindre övriga kommuner: MulLsJö. Trosa, Sävsjö. 

Vårt val av kommuner grundar sig på följande: 

• Ekokonmiuner /6/ kan förväntas ha större kunskap om existerande 
avfallsmängder och fördelning på avfallstyp. 

• De valda kommunernas fördelning på kommungrupp bör i huvudsak likna 
fördelningen för hela landet. 
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Följande kommuner har blivit utvalda på speciella grunder: 

• Mölndal: förortskommun till Göteborg (Göteborg har utvecklat en 
miljöpolicy för kommunens inköp). 

• Jönköping: vår "hemkommun", med stor tillgänglighet. 
• Borlänge: har fått miljöutmärkelse, men är inte ekokommun. 
• Tibro: har en stor andel möbeltillverkare. 
• Mullsjö: grannkommun ti l l Jönköping, m a o lättillgänglig. 
• Sävsjö: närliggande kommun. 

Andra aktörer - Second handmarknad 

Uppdraget att undersöka avfallsströmmar omfattade också att undersöka andra 
kanaler än de kommunala för omsättning av begagnade/förbrukade möbler. 
Kunskap har vi inhämtat genom att per telefon samtala med ett antal olika akt
örer som Myrorna. Erikshjälpen. Emmaus, Kommunförbundet centralt, 
Kommunförbundets länsavdelning i Jönköping, F M V (Försvarets materiel
verk), SNV, Naturvårdsverket, Zofia Tucinska, Ragnsells, Sellbergs och ECAB 
Energikross A B , Stockholms auktionsverk och second hand marknader i privat 
regi. 
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Resultat 

Av 30 tillfrågade kommuner har 29 besvarat enkäten/frågeformuläret (bilaga 
1). Arbetet med att intervjua företrädare för kommunerna genomfördes i 
huvudsak under augusti och september månad 1995. Möjligheten att besvara 
frågorna varierade mycket både vad det gäller antal svar och riktigheten i 
lämnade uppgifter, redovisas i tabell 3. 

Tabell 6. Sammanställning av svaren från enkäten "Projekt avfällsströmmar 
relaterade till möbler och kökssnickerier", uppgiftsår 1994: 

Kommungrupp 

Fråga S F S S MS 1 L G SÖ MÖ 
Antal kommuner/grupper 1 4 3 4 5 3 3 3 3 

Ar ekokommun - 2 2 3 4 2 3 3 1 

Har avfallsplan 1 4 3 4 5 3 2 3 2 

Börjat Agenda 21 1 2 3 4 5 3 3 3 2 

Kommunala deponier 2 3 7 3 (8 ) 4 5 6 5 2 

Kommunal färbränn.anl. 1 2 5 1 3 1 - 2 -

Avfallsförbränningsanl. 1 2 1 1 - - - 1 -

Kommunala sortergårdar 4 8 8 2 5 3 2 3 0 " 

Anlägg. För återanv.hant. P. 0 P, 0 P. 0 , 
ALU 

ALU, 
LO, 0 

K, 0 , D K K, P K, P, 
0 

ALU 

Total omhänd., insamlat 
träavfall 

124 
ton 

1600 
ton 

2450 
ton 

932 to 
1k 

n 300 
ton 

133,5 
ton 

1928 
ton 

Träavfall som fils/energi 10.000 
ton 

4100 
ton 

6800 
ton 

2450 
ton* 

1701 ton 300 
ton 

35 ton 1904 
ton 

647 
ton 

Träavfall deponi inget bygg-
avfal 

lack/ 
impr. 

81 ton 15 
ton 

1k 
allt 

Träavfall åten/inns 5 ton 

Träavfall återanv. på 
annat sätt 

11 ton 

Totalt omhänd. möbler 600 
ton 

660 ton, 
100 enh. 

30 
ton 

8 ton 59 
ton 

Möbler deponi S, M S. M, 
50 enh. 

15 
ton 

5 ton 54 
ton 

fvlöbler som flis/energi F 50 enh. 15 
ton 

32 
ton 

Möbelåtervinning finns finns finns finns finns finns 3 ton 3 ton 

k = kiiiiiniiiii *cii koniiiiun icdovisal "insciinliil 66(1 lon" "'*A\'fallsinsainlinii 

SCB:s omräkningstabell för hushållsavfall ger: 
• 1 m^ okomphmerat hushållsavfall = 0,1 ton 
• 1 m^ komphmerat hushållsavfall = 0,3 ton 
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K = kommunal regi P = privata sopvaruhus, annan second-handförsäljn. 
LO = Landsorganisationen S = stoppmöbler 
A L U = arbetsmarknadsåtgärder M = madrasser 
O = organisation, t ex Myrorna, Erikshjälpen enh. = möbelenheter 

Resultatet av enkäten ger inga entydiga svar på de frågor vi var intresserade av 
men leder t i l l följande reflexioner: 

En summering av mängderna insamlat träavfall, möbler och träavfall som flisas 
för energiändamål visar på stora skillnader och detta kan tolkas som om den 
fraktion som utnyttjas för tlisning är av större intresse för kommunerna än de 
övriga. 

Tabell 7. Summa insamlat träavfall och möbler 1994: 

Total omhändertaget, 
insamlat träavfall 

Totalt 
omhändertagande 

Träavfall som 
flis/energi 

Antal 
kommuner 

7467 ton 1357 ton 27 937 ton 29 

Jämförelsevis små mängder möbler och träavfall omhändertas på deponi. 
Summa möbler och trä som slutligt deponeras är enligt svaren 170 ton + 50 
möbelenheter, att jämföras med de 1,4 miljoner ton hushållsavfall som 
deponerades 1990/9/. 

Förhoppningen att "ekokommunerna" har bättre kontroll över den kommunala 
avfallshanteringen än övriga infriades inte. 

Endast två av de intervjuade kommunerna saknar avfallsplan, vilket är positivt. 

Siffrorna för totalt omhändertagna möbler är mycket osäkra. Däremot anger 
samtliga kommuner att det i kommunen finns anläggningar (drivs i olika regier) 
som samlar in möbler för återanvändning. 

På grund av den ojämna svarsfrekvensen och att svaren enligt uppgiftslämnarna 
bygger på grova uppskattningar, finns det enligt min mening inte skäl att 
bearbeta svaren ytterligare. 

Andra intressanta iakttagelser som framkom under arbetet bedöms 
däremot vara av intresse och återges nedan: 

Kommunföreträdare anser inte att möbler utgör något avfallsproblem. 
Ståltjädrar från t ex sängar skapar dock problem i de kommunala förbränn-
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ingsanläggningarna för avfall. 

I samband med att studien startade besöktes den då nyss öppnade Sorterings
gården i Jönköping. På Sorteringen kan hushållen lämna sitt grovavfall (grov
sopshämtningen upphör) och avfallet lämnas i olika containrar beroende av 
material. Träbaserade produkter lämnas i containern för träavfall eller övrigt 
avfall (t ex stoppmöbler). Sortering i materialslag gör det möjligt att åter
använda eller återvinna olika materialslag. V i besökte även "Återvinningen" 
som drivs i kommunal regi. Där omhändertas kasserade produkter som 
repareras eller delvis tas om hand för vidare försäljning. 

Arbetet med utbyggnad av .sortergårdar i kommunal regi pågår i de flesta av de 
tillfrågade kommunerna. 

I Göteborg har Emmaus Göteborg avtal med fem av Göteborgs återvinnings
stationer och med en återvinningsstation i Alingsås, om att hämta begagnade 
varor. Andra former av handel med begagnade varor, möbler är genom 
auktionsverk, t ex Stockholms auktionsverk / I / , (störst i landet), som säljer 
cirka 2000 möbelposter i månaden. 

En tendens som vi har funnit är att secondhandmarknaden, via organisationer 
som Myrorna, Erikshjälpen, Emmaus och även i privat regi, hanterar en inte 
ringa mängd möbler i sin verksamhet. Myrorna uppskattar att hälften av deras 
omsättning baseras på försäljning av möbler. Container Sopvaruhuset AB i 
Nacka säljer "sopor" som de hämtar från kommunala återvinningsstationer. 

Kort om vad som pågår i kommunerna 

I Jönköpings län har ett projekt påböijats mellan Säv.sjö, Vetlanda och Eksjö 
koinmuner om att sortera ut den brännbara fraktionen. Tranås kommun 
planerar att starta ett "återvinningsvaruhus". Medgivande t i l l försäljning ska 
lämnas från den som lämnar in saker. Fastighetskontoret har idag ett möbel
lager som det sker viss försäljning från. 

Träavfall sarnlas på sortergård där det flisas för energiändamål. För flisning 
engageras E K A B (Västerås). Grovsopor och möbler hämtas mot betalning eller 
lämnas gratis. Möbler som grovsopor omfattar endast hemmöbler. Man har 
ingen vetskap om var kontorsmöbler hamnar när de är förbrukade. 

ALU-projekt i kommunerna genomför selektiv rivning och samarbetar med 
återvinningsstationer. 
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Internationell utblick 

I projektet ingår även en utblick mot omvärlden. Frågor om hur möbler hant
eras som avfall, gällande lagstiftning, frivillighet, miljömärkning, återanvänd-
ning och återvinning har vi ställt t i l l medlemsländerna i EURIFI, de Europeiska 
möbelinstituten. V i har tillskrivit Norges, Danmarks, Hollands och Österrikes 
ambassader samt lagt ut uppdrag på de Tekniska Attacheérna att beskriva hur 
man handskas med motsvarande frågeställningar i England, Tyskland och 
Frankrike. V i har också bett dem att ge oss en bild av hur miljölagstiftning, 
miljömärkningskrav m m påverkar möbel och kökssnickeriindustrin i dessa 
länder. Ett liknande, mindre uppdrag har genomförts av Green City i Danmark. 

Pågående internationellt arbete 

Danmark 

Green City Denmark redovisar alt åtminstone några danska möbeltillverkare 
har ökat sitt miljöengagemang. Miljöministeriet (Miljöstyrelsen) har givit ut 
skriften "Bedere mil j0 og fortsatVcckst - et eksempel från Montana m0bler". I 
deras miljöanalys finns fastlagt att miljöpåverkan ska värderas i samband med 
produktionen. Miljöministeriet genomför också en avfallsanalys för att alla 
förutsättningar för att miljöanpassa produktionen ska bli kända. 

I en rapport från D T I från januari 1994, "Enviromental analysis for B M E 
product.s'\ förs ett resonemang om möbler av i huvudsak trä och att dessa kan 
"provide society med CO2neutral energi hy disposal". Man slår även fast att 
förutom eventuella emissioner från transporter finns inga miljömässiga 
problem involverade när det gäller att återanvända möbler i sin skepnad. 

England 

Avfal l är ett av Storbritanniens stör.sta miljöproblem / I I / . 56 miljoner 
människor samsas om en yta som endast är hälften så stor som Sveriges. I 
Storbritannien är de lokala myndigheterna ansvariga för deponering av det 
hushållsavfall, möbler och snickerier som hämtas inom dess område. Lagen 
föreskriver att de lokala myndigheterna ska beakta både kostnader och 
miljöeffekter då de omhändertar avfall. Över 90% av avfallet deponeras och 
mindre an 10% förbränns eller återvinns idag. 
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Tabell 8. En jämförelse mellan Storbritannien och Sverige: 

L a n d Avfa l l smängd 
kton/år 

Förbränning 
% 

Deponering 
% 

Konipostering 
% 

Återanvänd-
ning/åter
vinning % 

Storbritannien 30 000 8 90 0 2 

Sverige 3 200 47 34 3 16 

Även i Storbritannien saknas statistik som visar hur mycket möbler och köks
snickerier som återvinns respektive deponeras. Brittiska myndigheter har som 
målsättning att fram ti l l år 2000 ska 25 % av hushållssoporna återanvändas/-
återvinnas. För att minska mängden avfall som deponeras kommer en särskild 
skatt att införas under 1996. Nivån är inte beslutad men ett förslag är att 50 % 
av deponeringskostnaden ska betalas som skatt. Regeringen har satt upp som 
mål att mängden avfall t i l l deponi ska minskas med 10 % under de närmaste 10 
åren. Mängden återanvänt material ska öka till 55 miljoner ton år 2006 jämfört 
med dagens 30 miljoner ton. 

I nästan alla kommuner finns lokala organisationer som arbetar med att samla 
in möbler för återanvändning. Det finns idag ca 200 projekt/organisationer som 
arbetar med återanvändning av möbler. Av dessa är ca 100 medlemmar i nät
verket Furniture Recycling Network, FRN. Genom FRNs försorg återanvändes 
år 1994 möbler til l ett värde av 105 miljoner kronor. Av de 5400 enheter 
möbler som Ealing Community Transport samlade in under 1994 återanvändes 
5200 enheter. Ealing Community Transport har under 1995 tecknat avtal med 
National Westminster bank där de omhändertar bankens överblivna möbler och 
förmedlar dessa t i l l ideella organisationer som är i behov av möbler. Banken 
slipper på detta sätt betala en deponiavgift men betalar transportföretaget. 

Frankrike 

Franska kommuner är ansvariga för uppsamling av hushållsavfall, dit också 
möbler och kökssnickerier räknas / 12/. Någon statistik över vilka mängder det 
rör sig om förs inte. Den kommunala avfallsuppsamlingen klarar inte av att ta 
hand om allt skrymmande avfall utan uppmanar privatpersoner att transportera 
sitt avfall t i l l s k dechetterier; uppsamlingsanläggningar för skrymmande avfall 
eller miljöfarligt avfall från hushåll (jämförbara med våra avfallssorterings-
anläggningar för hushållsavfall). 

Antalet dechetterier har ökat kraftigt de senaste 10 åren. Invest in France 
bedömer behovet av dechetterier til l ca 5000 stycken år 2002. Beslut har fattats 
om att efter år 2002 får endast "slutgiltigt" avfall deponeras. Alltså det avfall 
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som inte går att återanvända eller förbränna. 
Man återvinner energin ur avfall från gamla möbler och kökssnickerier genom 
att dessa förbränns, vilket räknas som återvinning i Frankrike. Energi
utvinningen från möbler kommer att öka starkt de närmaste sju åren med 
hänvisning t i l l att alla avfalIsdeponier i Frankrike stängs år 2002 för allt utom 
slutgiltigt avfall. 

Unio Nationale des Industries Francaises de 1'Ameublement (UNIFA) (Franska 
möbelindustrier) har under hösten 1995 i enkätform frågat sina medlemmar om 
synpunkter på återvinning av möbler. Enkäten ska besvara hur stort intresset är 
för återvinning inom möbelindustrin och dessutom frågar enkäten om medlem
marna vil l ha ett eget återvinningssystem eller om existerande system ska 
användas, t ex för återvinning av bilar. Resultatet från denna studien blir intres
sant att ta del av. 

Tyskland 

I Tyskland har återvinning länge varit en viktig f råga/ IO/ . Sedan fem år t i l l 
baka sorteras och återvinns delar av hushållsavfallet. Kretsloppslagen kom 
1994 och träder i kraft 1996. Den säger att producenten är ansvarig för att 
produkterna: 
• har lång livslängd 
• går att återvinna 
• i första hand tillverkas av återvunnet eller återvinningsbart material 
• är märkta för korrekt omhändertagande 
• återvinns eller slutgiltigt omhändertas 

Kretsloppslagen innebär också att myndigheten kan avkräva producenten en 
redogörelse för vad som händer med deras produkter då de är uttjänta. 
Umweltbundesamt, Tysklands naturvårdsverk, föreslår att ett "möbelpass" ska 
införas där miljöpåverkan från möblerna ska beskrivas. TA - Siedlungsabfall är 
tekniska riktlinjer för omhändertagande av kommunalt avfall. TA - Siedlungs
abfall, som klubbades 1993 och successivt träder i kraft fram ti l l år 2005, säger 
att avfall ej får deponeras om glödförlusten överstiger 5%. Detta innebär att 
deponering av möbler inte är möjligt i framtiden. 

Miljöministeriet och förbundsregeringen planerar att ta upp en diskussion med 
möbelbranschen om ett fr ivi l l igt åtagande från branschen att bygga upp ett 
återtagnings- och återvinningssystem för kasserade möbler. Umweltbundesamt 
är aktiva inom arbetet med att ta fram riktlinjer för en gemensam europeisk 
miljömärkning för möbler och har på miljöministeriets uppdrag utrett förutsätt
ningar för ett producentansvar. Resultatet är än så länge inte offentliggjort. 

På Verband der Deutschen Möbelindustrie har en arbetsgrupp bildats som 
diskuterar frågan om hur branschen ska ställa sig t i l l ett producentansvar. Inom 

24 



GEBR, Entsorgungs- und Beratungsgesellchaft ft ir die deutsche 
Recyclingswirtschaft, har man bildat en organisation, RESPAN. som ska 
bedriva möbleråtervinning genom insamling. I huvudsak ska organisationen 
finansieras genom ekonomiskt stöd från kommunerna. Kommunerna är idag 
ansvariga för sperrmiill-hämtningen och RESPAN vil l överta ansvaret när det 
gäller återvinning av möbler. 

I Tyskland pågår forskning om möbler och återvinning på bl a W K I Wilhelm-
Klauditz- Institut der Fraunhofer Arbeitsgruppe ftir Holzforschung. 
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Diskussion 

Utförd studie speglar mycket översiktlig den bild av avfallsförhållandet, med 
anknytning t i l l möbler och kökssnickerier, som rådde under 1995 - nationellt 
och internationellt. T i l l viss del bekräftar resultatet det vi redan antagit; att 
kommunerna inte för någon statstik på mängd och typ av möbler samt köks
snickerier som kasseras eller lämnas som avfall för kommunalt omhänder
tagande. Någon registrering av mängden träavfall eller träprodukter som läggs 
upp på särskild plats för att senare flisas sker inte heller. Flisning utförs vanligt
vis av en privat entreprenör som i sin tur säljer flisat materialet i huvudsak som 
bränsle. 

Vår förhoppning om att de ekokommuner som deltog i studien skulle ha en 
bättre kontroll på avfallsmängder, avfallstyper etc infriades inte. 

En slutsats man kan dra av studien är att möbler inte upplevs som något miljö
problem på de svenska deponierna, varken avseende materialinnehåll eller 
mängd. Kommunerna verkar inte heller se kasserade möbler, oavsett volym och 
typ, som något prioriterat avfallsproblem. 

Genom våra diskussioner/kontakter med kommunföreträdare och andra 
intressenter i "restproduktbranschen" ställer vi oss frågande t i l l om begrepp 
som avfall, restprodukt, producentansvar etc är tillräckligt väl definierade? 
De förändringar som nu genomförs i snabb takt beträffande insamling och 
omhändertagande av avfall, införande av producentansvar, egentransport av 
"grovsopor" ställer krav på att innebörden av begreppen blir entydiga. 
Oklarheter vad gäller uppfyllande av lagstiftning och de praktiska omständlig-
heterna avseende hantering av avfall medför att ekonomiska faktorer får stor 
genomslagskraft. Detta kan i sin tur medföra uppkomst av "nya" hälso- och 
miljömässiga effekter från hantering av avfall och restprodukter. 

Det är intressant att konstatera att det finns en stor likhet mellan Sverige och de 
i studien tillfrågade länderna om .synen på möbler och kökssnickerier som 
avfall. En fungerande andrahandsmarknad är en viktig funktion och intresset är 
fokuserat på att minska de avfallsmängder som deponeras. I och med vår 
ökande internationalisering, export och import av möbler bör ett forum skapas 
för kunskapsutbyte mellan länderna avseende miljö- och hälsomässigt 
accepterade lösningar för återanvändning och materialåtervinning av möbler 
och kökssnickerier. 
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Framtiden, behov av mer forskning och utveckhng 

För att öka förutsättningarna för att uppnå ett resurssnålt och kretslopps-
anpassat samhälle är min bedömning att kommunerna för framtiden bör 
uppmanas att i avfallsplanerna föra statistik på hanteringen av olika 
materialslag, och de volymer som lämnas t i l l kommunernas återvinnings
stationer. På sikt kan detta ge ett bättre underlag än vad vi har idag för 
bedömning av materialströmmarna i samhället. 

Kunskap om vilka material och kemikalier samt hur mycket returmaterial som 
förbrukas vid nyproduktion, avsättningsmöjligheter för återvunnet material, 
relationer t i l l energiförbrukning o s v är andra viktiga faktorer som behöver 
utvecklas för att uppnå intentionerna för ett kretsloppssamhälle. 
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A V F A L L S S T R Ö M M A R R E L A T E R A D E T I L L M Ö B L E R O C H K Ö K S S N I C K E R I E R 

Projekt nr 16 65 02, delprojekt I I , Möblers och kökssnickeriers miljöpåverkan från ett 
kretsloppsperspektiv. Trätek, Margareta Sterner. 

FRÅGEFORMULÄR 

Datum: 1995.08.08 Intervjuare: Arne Hansson 

1. Allmänna uppgifter 

kommun 

uppgiftslämnare 
naimi och befattning 

telefon 

uppgiftsår 1994 
eller ange for vilket år uppgifterna gäller 

Kommungruppsindelning 
enl SCB/Kommunfbrbundet. 

Eko-kommun 

Antal invånare eller hushåll i kommunen 

Avfallsplan, 
datum 

Har arbete påbörjats för Agenda 21 
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A V F A L L S S T R Ö M M A R R E L A T E R A D E T I L L M Ö B L E R O C H K Ö K S S N I C K E R I E R 

2. Kommunal avfallshantering 

Antal pågående deponier i kommunen: 

Tillstånd enl M L , datum: 

Kommunal förbränningsanläggning 
och tillförd effekt 
Tillstånd enl M L , datum: 
Utnyttjad energiresurs i form av 
träbränsle 
ton per år eller som energi i MWh 

Kommunal avfalls
förbränningsanläggning 
och tillförd effekt 
Tillstånd enl M L , datum: 

Utnyttjad energiresurs i form av 
träbränsle 
ton per år eller som energi i MWh 

Utnyttjad energiresurs i form av 
avfall som förbränns 
ton per år eller som energi i MWh 

Finns det avtal med annan kommun eller 
entreprenör om omhändertagande av 
brännbar fraktion 

Mängd brännbart avfall per år 
som omfattas av avtalet 

Mängd träbaserad fraktion per år 
som omfattas av avtalet 
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AVFALLSSTRÖMMAR R E L A T E R A D E T I L L MÖBLER O C H KÖKSSNICKERIER 

2. Kommunal avfallshantering (forts) 

Har kommunen inrättat 
"Sorteringsgårdar " 
för avlämnande av avfall? 
Hur många? 

Vilka fraktioner finns för sortering? Hur mycket samlas in av varje fraktion? 
Mängd per år 

Finns det "Återanvändningshantering" 
för insamlade produkter eller avfall i 
kommunal eller annan regi? 

Vilken organisation finns för detta? 
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AVFALLSSTRÖMMAR R E L A T E R A D E T I L L MÖBLER O C H KÖKSSNICKERIER 

3. Träavfall 

Vilken mängd träavfall omhändertas av kommunen? 
Årlig mängd uppdelat på avfallstyp 

Mängd 
träavfall 

last-
pallar 

avfall 
från 
träindustri 

möbler behandlat trä 
(lackerat, 
impregn. etc) 

obehandlat 
trä total: 

ton/år 
mV år 

Hur omhändertas träavfallet i kommunen? 
Årlig mängd 

Träavfall 
ton/år 
mVår 

last-
pallar 

avfall 
från 
träindustri 

möbler behandlat trä 
(lackerat, 
impregn. etc) 

obehandlat 
trä total: 

deponeras 

flisas och 
utnyttjas 
som energi
resurs 

återvinns i 
form av 
material 

åter
används på 
annat sätt 

totalt 
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4. Möbler som avfall 

Hur mycket möbler kan uppskattas bli insamlade per år som grovsopor eller på annat sätt? 
Uppskattad årlig mängd uppdelat på möbeltyp 

Möbeltyp hemmöbler kontorsmöbler kökssnickerier annan typ totalt möbler 1 

ton/år 
m^ /år 

Hur omhändertas insamlade möbler i kommunen? 
Årlig mängd 

Möbeltyp i 
ton/år eller mVår 

hemmöbler kontorsmöbler kökssnickerier annan typ totalt möbler 

deponeras på 
avfallsupplag 

flisas 

återvinns i form 
av material 

utnyttjas som 
energiresurs 

återanvänds som 
möbler 

återanvändning på 
annat sätt 

total 
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