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SÖRMLAND På ett år 
slänger sörmlänningarna 
över 120 000 ton sopor. En 
hel del går till åter vinning, 
men trots att vi ofta klappar 
oss själva på axeln för hur 
bra vi sopsorterar går det 
mesta fort farande till 
förbränning. 2012 brändes 
nästan två tredjedelar av de 
sörmländska hushållens 
avfall upp.

Hela EU har bestämt att vi måste 
bli bättre på att återanvända 
saker i stället för att slänga dem 
och när vi väl slänger något bör 
vi vara noga med att källsor-
tera. där är Sverige på god väg. 
men det allra viktigaste målet i 
EU, Sverige och Sörmland är att 
producera mindre avfall och där 
lyckas vi inte alls.

En bov i dramat kan vara anlägg-
ningarna för avfallsförbrän-
ning som är beroende av tusen-
tals ton sopor för att producera 
el och fjärrvärme. att 77 000 
ton sörmländska sopor eldas i 
kraftverk i Linköping och norr-
köping är visserligen ett bättre 
sätt att ta tillvara energin än 
att lägga dem på hög. men det 
finns de som hävdar att beho-
vet av sopor som bränsle gör 
att kommunerna glömmer det 
allra viktigaste, som ju är att 
minska avfallsmängderna.

– Vi är duktiga på att utvinna 
energi ur avfall. men det ska inte 
göra att vi glömmer det mål som 
är prio ett, nämligen att minska 

avfallsmängderna, säger Hervé 
Corvellec, professor i företags-
ekonomi vid Lunds universitet.

– nu riskerar vi att bli kvar på 
näst sista trappsteget och inte 
komma längre.

Samma konflikt uppstår när 
matavfall används för att till-
verka biogas.

– grundproblemet är att det 
är uppkomsten av maten som 
är miljöpåverkande. det är för-
visso en bra lösning att ta hand 
om matavfallet men det tar inte 
bort problemet med uppkom-
sten av avfallet.

Sanna Due Sjöström, handläg-
gare på naturvårdsverket, tror 
dock inte att avfallsförbrän-
ningen är den stora boven, utan 
tror att de flesta kommuner 
arbetar för eller har planer på 
att minska avfallet.

– men det skulle kunna bli en 
konflikt. det kan bli dyrare att 
förebygga avfall än att använda 
den som energi. det finns ett 
sådant sug efter bränsle till 
avfallsförbränningsanlägg-
ningarna, vi till och med impor-
terar avfall.

mer information behövs om 
hur mycket mer effektivt det är 
att förebygga avfallet.

– det är bara nonsens att bio-
gas skulle vara lika bra som att 
arbeta för att minska matsvin-
net till exempel. Om man gör 
biogas av matavfall till en buss 
får man tillbaka 10 procent av 
den energin som gick åt för att 
producera maten.
Annika Clemens

AvfAll Miljöproblem eller värdefullt bränsle?

”Soporna skulle kunna    föda en by i Indien”

Sopberget växer  
– och alltmer  
eldas upp

varför lyckas vi inte 
minska avfallet?

Enligt Naturvårdsverket finns 
fler skäl till att vi inte lyckas 
minska avfallet, bland annat:

1  Vi konsumerar produkter 
som inte är gjorda för att hålla 

länge eller repareras.

2  Vi producerar produkter som 
inte är gjorda för att hålla 

länge eller repareras.

3  Så fort vi får pengar  
konsumerar vi produkter  

i stället för tjänster.

4  Det finns få möjligheter att 
samäga eller hyra produkter.

5  Nya prylar blir omoderna 
snabbare.

En vanlig dag kör Stefan Bengtsson och Alexander Ceder ungefär nio ton sopor                                från Oxelösund och tippar av på Björshult. Där lassas de om och körs vidare till Tekniska verken där hushållssoporna bränns och matavfallet blir till biogas. 
Soporna blir ett nödvändigt bränsle i kraftverken - samtidigt lyckas vi inte minska                              mängderna. Foto: SaNdra NordiN

EU om avfall
i EU:s avfallsdirektiv beskrivs 
vad medlemsländerna bör 
göra med avfallet och i vilken 
ordning:

1  Förebygga avfall, helt enkelt 
se till att det aldrig uppstår.

2  Återanvända i stället  
för att slänga.

3  Materialåtervinning,  
exempelvis sortering av glas 

och kartong för återvinning.

4  Annan återvinning,  
till exempel energi

återvinning.

5  Deponering

– vi skulle kunna föda en hel by i 
Indien med det här. Folk slänger 
otroliga mängder mat, säger 
Stefan Bengtsson.

– men det går till nytta. det 
blir ju biogas av det.

Cirka tre ton hushållssopor 
hälls ut från ena facket i  lastbilen 
och därefter ett eller ett par ton 
matavfall i en hög bredvid på 
sorteringsplattan. därefter put-
tas de ner i containrar och körs 
sedan vidare till Tekniska verken 
i Linköping. 

Hushållssoporna eldas upp 
och blir fjärrvärme och el, mat-
avfallet går till biogasanlägg-
ningen.

Trots att det övergripande  
målet är att minska den totala 
mängden avfall så ökar den hela 
tiden. varför är det så tror du?

– Tja, vi lever i ett slit- och släng-
samhälle. Vi köper för mycket, 
säger Stefan Bengtsson.

Han är skeptisk till möjlig-
heterna att nå EU:s och natur-
vårdsverkets mål om att minska 
sopmängderna. 

–  Jag skulle beskriva det som 
davids kamp mot goliat.

Annika Clemens
Miljöreporter
annika.clemens@sn.se
0155-767 21

nyköping Fiskmåsarna flaxar i väg flockvis när 
Stefan Bengtsson och Alexander Ceder kör in på 
Björshult i Nyköping med det sista av dagens last 
från Oxelösund. Två bilar med totalt runt nio ton 
hushållssopor och matavfall varje dag, bara från 
lilla Oxelösund.

Nyhetschefer: Anna Falk, Johan Pfriem  tipsa oss: 0155-767 70, redaktionen@sn.se

pensionärer missnöjda med ekonomi
■■ SörmlAnD Folksam har utfört en undersökning 

där 200 av Sörmlands pensionärer fick svara på frågor 
om hur de upplever sin pension. Hela 64 procent av de 
tillfrågade upplever att deras ekonomi har försämrats 
efter pension. åtta procent tycker att den är bättre och 
27 procent säger att den är oförändrad. 46 procent säger 
även att deras pension är lägre än de hade väntat sig. En 
tredjedel är minst nöjda med pensionen som pensio-
när.

Som råd till dagens 35-åringar säger majoriteten av 
pensionärerna att man bör spara till pensionen. drygt 
en fjärdedel menar att man bör investera i en bostads-
rätt eller villa.

Sörmlänningars skuld ökar
■■ SörmlAnD den totala skulden som privatpersoner i 

Sörmland har hos Kronofogden ökade under 2013, visar 
ny statistik från myndigheten. 

den 31 december 2012 var den totala skulden knappt 1,7 
miljarder kronor, fördelat på 11 993 personer. 

den 31 december 2013 hade den totala skulden ökat 
med nästan 43 miljoner kronor till drygt 1,7 miljarder, 
fördelat på 12 100 personer.

de skuldsatta personernas gemensamma skuld ökar 
i nyköping, Oxelösund och gnesta. Bara i Trosa har 
skuldbördan minskat och det med nästan åtta miljoner 
kronor. I nyköping och Oxelösund ökar inte bara sum-
man, utan även antalet skuldsatta personer. I gnesta 
gäller dock det motsatta – skulden ökar men den för-
delas på färre personer.

Så har skulderna förändrats
Ort Skuld 31/12 2012 Skuld 31/12 2013 förändring

Sörmland 1 686 677 486 kr 1 729 558 338 kr +42 880 852 kr
Antal personer 11 993 12 100 +107

Nyköping 302 933 735 kr 319 641 933 kr +16 708 198 kr
Antal personer 1 865 1 879 +12

Oxelösund 95 660 543 kr 97 209 732 kr +1 549 189 kr
Antal personer 546 558 +12

Gnesta 60 574 487 kr 64 981 005 kr +4 406 518 kr
Antal personer 434 405 –29

Trosa 60 315 446 kr 52 594 989 kr –7 720 457 kr
Antal personer 348 335 –13

feststämningen dog snabbt
■■ nyköping det gick stökigt till i en föreningslokal på 

Ortvägen i fredags kväll. Polisen kallades till platsen för 
att lugna deltagarna.

Redan i 21-tiden på fredagskvällen var festdeltagarna 
så högljudda att någon kallade på polis. Patrullen kon-
staterade att det var två tjejer som ordnat tillställningen 
och att flera minderåriga befann sig där.

Enligt vakthavande befäl vid länspolisen räcker det 
oftast med att polisen ringer någon av gästernas föräld-
rar så avslutas festen relativt spontant. då brukar det 
inte vara lika roligt längre.

Om det just vid den här festen behövde hällas ut sprit 
i någon större omfattning var under helgen oklart.’

grov stöld i Brandkärr
■■ nyköping Vid niotiden på lördagsmorgonen stötte 

en äldre kvinna på tre män i sitt trapphus på Brand-
kärrsvägen. Enligt anmälan delade männen ut reklam-
blad till kvinnan och i samband med det ska de ha stulit 
hennes plånbok. Stölden rubriceras som grov men poli-
sen har i nuläget ingen misstänkt för brottet. Tillväg-
gångssättet vid det aktuella stöldtillfället är inte ovan-
ligt och polisen uppmanar till vaksamhet.

– det man kan tänka på är att alltid stänga väskor och 
dragkedjor på fickor, säger mia magnusson, biträdande 
vakthavande befäl på Sörmlandspolisen. 

 

Trafikolycka på moddig E4
■■ nyköping Söndagens snöfall ledde till besvärligt 

väglag på E4. En personbil körde in i mitträcket i höjd 
med Stavsjö vid 18.30-tiden på kvällen. Enligt rädd-
ningstjänsten klarade sig föraren utan fysiska skador 
och kunde ta sig ur fordonet på egen hand.
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460
kilo hushållsavfall
producerade varje 
svensk i genomsnitt  
år 2012.

3 444
ton hushållssopor skickades  
från Trosa och Gnesta via Söder
tälje till Norrköping för förbränning 
förra året.


