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Kapitel 1

Inledning

Inledning och syfte 
Vad som har hanterats och definierats som avfall har förändrats över 
tid. Vedaska, mänsklig latrin och rester från slakt är fysiska före-
teelser som från att ha varit användbara och värdefulla för samhälle 
och enskilda har övergått till att klassas som värdelösa och något 
man velat bli av med. Likaså har uppfattningen om avfallets plats 
och roll i samhället förändrats. Det kan exempelvis illustreras med 
hur avfall har beskrivits i skönlitteratur. I boken A crisis of waste 
diskuterar den engelske sociologen Martin O’Brien denna förändring 
genom fyra litterära verk. Hans första exempel är Charles Dickens 
Our mutual friend som kom ut 1865. Handlingen kretsar till stor del 
kring avfall och O’Brien visar att boken genomsyras av en syn på 
avfall som något som har ett inneboende dolt värde. O’Brien menar 
att avfallet under denna tid ses som värdefullt ur ekonomisk, social 
och moralisk synvinkel. Hans andra exempel är T. S. Eliots diktverk 
The waste land som utkom 1922 och i vilken O’Brien finner en syn 
på avfall som något värdelöst – något människan vill bort ifrån. 
Det tredje exemplet är sciencefictionromanen Do androids dream 
of electric sheep? av Philip K. Dick från 1968. I denna bok är avfall 
ett hot. Det är förorenande, giftigt och statt i ständig okontrollerad 
tillväxt. Det sista exemplet är Don DeLillos Underworld från 1998, 
där huvudpersonen är närmast besatt av att sortera sitt avfall och 
där avfallet i sig blir en beskrivning av den amerikanska vardags-
kulturen. O’Brien menar att DeLillos roman visar på avfallet som 
”life’s ever present, haunting shadow”.1 Med stöd av dessa exempel 
menar O’Brien att avfall har gått från att ses som värdefullt till att 
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ses som värdelöst, vidare till att ses som hotfullt, för att i vår tid ses 
som en ofrånkomlig del av mänsklig kultur. 

Utan att beröra huruvida O’Briens analys av avfallets roll i dessa 
fyra litterära verk är rimlig eller ej, konstaterar jag att avfall och 
synen på avfall är föränderliga. Avfall har en materiell såväl som en 
kulturell dimension.2 Denna avhandling handlar om förändringar i 
båda dessa dimensioner, såväl i uppfattningar om avfall som värde 
eller belastning som i frågor rörande avfallets praktiska slutliga 
hantering – här kallad kvittblivning. Syftet är att vinna ny kunskap 
om Stockholms kvittblivning under perioden 1900–1975 genom 
att studera förändring och kontinuitet i kommunal praktik samt i 
de föreställningar som styrt de kommunala aktörernas agerande. 
Avfallshantering och kvittblivning har varit en viktig kommunal 
angelägenhet framförallt i större städer. I Stockholm var avfalls-
hanteringen en central fråga under andra hälften av 1800-talet och 
kvittblivningen blev ett större problem vid sekelskiftet 1900. Den 
huvudsakliga frågan för denna avhandling är vilka faktorer som 
format stadens kvittblivning samt hur ett urbant och lokalt (miljö-)
problem formuleras och åtgärdas inom förvaltning och politiska 
församlingar. Jag kommer att diskutera detta utifrån en teori om 
tröghet i stora tekniska och administrativa system och en analysram 
som bygger på begreppet ”avfallsregimer”. 

Avhandlingens begränsning och avfallets gränser
Min studie behandlar åren 1900–1975. Från år 1900 finns en någor-
lunda god statistik rörande avfallsmängder och hantering i Stock-
holms stad. Att inleda en undersökning av ett miljöhistoriskt fenomen 
såsom det urbana avfallet år 1900 passar också bra med tanke på att 
det nya seklet innebar väsentliga förändringar vad gäller människans 
påverkan på miljön och sina egna livsvillkor.3 Jag har velat fånga 
den förändrade kvittblivningen och synen på avfall och kvittbliv-
ning i relation till avfallets och samhällets omställning under det 
händelserika 1900-talet. Slutåret är delvis valt av arbetsekonomiska 
skäl: i slutet av 1970-talet hände mycket på återvinningens område 
– ett ämne värt en avhandling i sig. I Sverige markeras detta 1975 i 
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en proposition som innebar att återvinning regelfästes som primär 
strategi inom avfallshanteringen.4 Genom att dra studien fram till 
år 1975 får jag med en del av diskussionerna och förberedelserna 
för införandet av mer materialåtervinning och början på en ny typ 
av hantering. 

Geografiskt har jag begränsat studien till Stockholm. Staden 
lämpar sig väl för denna studie eftersom den förändrats påtagligt 
under 1900-talet. Vid 1800-talets slut gick Stockholm från att vara 
en tämligen agrar och provinsiell stad med en i huvudsak fattig 
befolkning till att bli en storstad präglad av industrialisering. Denna 
förändring fortsatte under 1900-talet och i slutet av perioden var 
Stockholm en välorganiserad modern storstad med ett generellt 
högt välstånd. Stockholm är därtill intressant eftersom staden under 
delar av 1900-talet sågs som något av en föregångsstad i Norden 
vad gällde renhållning.5 

Av syftet framgår att det är den kommunala praktiken och de 
kommunala aktörernas föreställningar om avfall som står i centrum. 
Frågan är vilket avfall som avses. Gränsdragningen kring vad som 
är eller har varit avfall är inte självklar. Definitionen kan utgå från 
hur avfallet blivit till, vem eller vad som skapat avfallet, avfallets 
huvudsakliga material eller hur avfallet hanteras eller används. 
Filosofen Olli Lagerspetz menar att begreppet ”avfall” och ord för 
liknande företeelser ursprungligen stod för hur ett material blev 
till: det föll av (”avfall”), det skrapades av eller ihop (”skräp”), det 
sopades undan (”sopor”), det bröts av (”bråte”) eller det skars av 
eller ut (”skrot”). Begreppet ”avfall” har under 1900-talet alltmer 
kommit att uppfattas från avfallshanteringens perspektiv och inte 
från avfallsproducentens.6 Avfallskategorier som industriavfall och 
hushållssopor har blivit till som ett led i denna förskjutning. 

Perspektivförskjutningen visar att avfall gått från en individuell 
till en samhällelig angelägenhet. Denna avhandlings utgångspunkt 
är avfallet som samhällelig angelägenhet och det är den hanteringen 
som har bestämt definitionen av avfall. Det innebär att jag utgår 
från hur Stockholms renhållning, det vill säga den kommunala 
instans som hanterat stadens avfall, definierat avfall. Frågor om vad 
kommunen ansett vara avfall och vad kommunens avfall bestått av 
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har varit viktiga men någon annan definition av avfall har således 
inte styrt undersökningen. Denna begränsning i kombination med 
att det fram till 1972 var tillåtet för fastighetsägare att själva föra 
bort hushållssopor, industriavfall och avfall från handel och kon-
tor, om de följde vissa regler enligt hälsovårdsstadgan och stadens 
hälsovårdsordning7 gör att jag inte ser all den avfallshantering som 
ägt rum i staden. Till exempel var hanteringen av industrins avfall 
till övervägande del okänd för kommunen till mitten av 1970-talet. 

Fokus på den kommunala hanteringen leder alltså till en ofull-
ständig bild av stadens avfallshantering. För att ge en mer full-
lödig bild av hur ett urbant samhälle som Stockholm hanterat sitt 
avfall skulle ytterligare studier behövas kring den icke-kommunala 
avfallshanteringen – information om lumpgubbar, skrothandlare, 
välgörenhetsorganisationer, industriers användande av avfall, pris-
nivåerna för avfallsprodukter i jämförelse med liknande produkter 
och illegal dumpning skulle kunna komplettera den bild som ges 
i denna avhandling. 

Att jag avgränsat studien till den kommunala hanteringen är en 
följd av svårigheten att få tag på källmaterial som kan följas under 
en längre tid och som kan svara på hur avfall hanterats och värderats 
av gemene man eller av andra intressenter. Eftersom jag har anlagt 
ett längre perspektiv i syfte att fånga mer långsiktiga förändringar 
har den kommunala hanteringen framstått som ett rimligt objekt. 
Bristerna i denna begränsning vägs också upp av några fördelar. För 
det första har det material och den ingång jag valt fördelen att de 
ger en officiell syn på avfallet och hur det har värderats och han-
terats. Föreställningar om avfall och praktiker för avfallshantering 
som fanns inom kommunen formade hur stockholmarna kunde 
göra sig av med sitt avfall. Det finns också en ömsesidig påverkan 
mellan å ena sidan politiker och myndigheter och å andra sidan en 
samhällsanda eller ett idéklimat, vilket gör att det som företrädare 
för staden sade eller gjorde också säger något om det omgivande 
samhället. Ytterligare en fördel med avgränsningen är att min stu-
die fyller en forskningslucka: det har hittills saknats en analytisk 
redogörelse för Stockholms stads avfallshantering. 

För att nyansera framställningen har jag gjort vissa nedslag i andra 
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källmaterial. Till exempel har jag läst tidningsartiklar kopplade till 
förändringar i avfallshanteringen. Enskilda sopproducenter tar jag 
upp och resonerar kring såsom de kommer fram i det kommunala 
materialet, i form av myndigheters klagomål på hur folk sorterat sitt 
avfall eller i form av stockholmares klagomål till stadens politiker 
om till exempel placeringen av avfallsanläggningar.

Inom den avgränsning som den kommunala hanteringen och den 
kommunala föreställningen om avfall utgör har jag gjort ytterligare 
inskränkningar. Jag har undersökt hur staden diskuterat och utarbetat 
kvittblivningens praktik samt hur avfallets värde uttryckts. Övriga 
delar av den kommunala hanteringen berör jag flyktigt och i den 
mån den har relevans för stadens kvittblivning. En mer gedigen bild 
av stadens förhållande till avfall skulle fås genom kompletterande 
studier med fokus på den kommunala organisationen, dess aktörer 
och beslutsvägar. Vidare skulle kostnaderna för transporter och 
kvittblivning kunna studeras mer ingående eftersom de kan ha haft 
betydelse för vilka system kommunen valt. Min avhandling är ett 
bidrag till den tidigare begränsade mängden forskning om avfall, 
kommunalteknik och miljöhistoria men kommer inte i närheten 
av en heltäckande beskrivning av ett urbant samhälles förhållande 
till sitt avfall. 

”Kvittblivning” och andra begrepp
Avfallshanteringen kan indelas i två skeden: avfallets hopsamlande 
och transport samt avfallets slutliga behandling. Det är den slutliga 
behandlingen som står i centrum för denna avhandling även om 
insamlingen och transporten av avfall berörs. Den slutliga behand-
lingen av avfall visar både hur staden kunnat använda avfall för att 
få en inkomst och hur avfall betraktats som ömsom värde, ömsom 
belastning. Jag har valt att genomgående beteckna denna del av 
avfallshanteringen med det något ålderdomliga ordet ”kvittbliv-
ning”. Betydelsen av ”kvittblivning” har glidit under 1900-talet 
men ordet har hela tiden haft karaktären av en fackterm. I Svenska 
Akademiens ordbok förklaras ordet betyda ”förhållandet att lyckas 
göra sig av med ngt”.8 Begreppet verkar ha uppkommit kring år 
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1900.9 Då användes det i betydelsen att bli kvitt avfall på vad sätt 
som helst, till exempel genom tillvaratagande och försäljning. Att 
lägga avfall på hög betecknades inte självklart som kvittblivning 
eftersom man då inte hade blivit av med det. Undantaget var när 
deponi i form av utfyllnad av viss mark var en uttalad strategi. År 
1900 definierades kvittblivning på följande sätt: ”Härmed förstås 
icke blott dettas [avfallets] aflägsnande från stadsområdet, utan 
vid högre fordran på renhållningsväsendet, detsammas, praktiskt 
sedt, fullkomliga försvinnande såsom sopor.”10 I denna definition 
ses slutgiltig hantering av avfallet också som en total eliminering. 

Under 1950-talet verkar ordet ha omgärdats av en osäkerhet i 
användningen och Tekniska nomenklaturcentralen, vars uppgift var 
att bringa reda i diverse facktermer, avrådde från användningen.11 I 
en historik över Stockholms renhållning skriven 1959 togs begreppet 
upp men ansågs något ålderstiget: ”att se till att avfallet slutgiltigt 
blev oskadliggjort, en åtgärd som med en gammal fackterm kal lades 
’kvittblivande’”.12 År 1968 användes ordet som liktydigt med destruk-
tion utan återvinning eller nyttiggörande.13 I början på 1970-talet 
användes det även i kombinationen ”selektiv kvittblivning”, vilket 
står för källsortering med målet att återvinna.14 I mitten av 1970-
talet användes det om möjligheten att till produktionen återvinna 
kemiskt industriavfall men också som en motsats till ”återvinning”.15 

Det är inte självklart att använda ett gammalt ord vars betydelse 
varit på glid under årens lopp.16 Som bland annat Quentin Skin-
ner påpekat bör begrepp förstås mot bakgrund av avsändarens 
begreppsanvändning.17 När jag följt begreppet från dess ursprung-
liga betydelse har jag emellertid uppmärksammat den förändrade 
och något oklara betydelse som senare avsändare gett begreppet. 
Det kan skapa förvirring när andra forskare använder ordet på ett 
annat sätt. Så använde till exempel forskarna Ola Wetterberg och 
Gunilla Axelsson ”kvittblivning” som en motsats till ”återvinning” 
i en historik över Göteborgs renhållning.18 Detta är dock en förvir-
rande begreppsanvändning (som inte heller motiveras) eftersom den 
riskerar att medverka till en feltolkning av källor från det tidiga 1900-
talet. Att begreppet ”kvittblivning” glidit i betydelse kan vändas till 
en analytisk fördel. Begreppet har följt den rådande praktiken och 
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begreppsglidningen i sig är en del av historien om föreställningar 
om avfall och dess hantering och användning. 

Åtgärderna för kvittblivning kräver också sin begreppsapparat. 
Förbränning och tippande kan synas vara tämligen självklara men 
har utförts med olika grader av nyttiggörande: ånga, värme och el 
kan tas tillvara från förbränningen och man kan tippa för att med-
vetet omforma terrängen. Begreppet ”nyttiggörande” använder jag 
i denna mening. ”Tippning” och ”dumpning” använder jag som 
synonymer. ”Återvinning” i betydelsen att ta tillvara avfallsmaterial 
som råvara för försäljning och ny produktion är ett ganska nytt 
begrepp. I avfallsrelaterade sammanhang blev det allmänt först på 
1970-talet, liksom begreppet ”återbruk”.19 I stället för ”återvinning”, 
och många gånger synonymt, använder jag ”tillvaratagande”, ett 
begrepp man även använde i början av 1900-talet. ”Tillvaratagande” 
har en bredare betydelse än ”återvinning”. Det kan syfta på återbruk 
och användning som inte innebär någon form av ny produktion 
från ett avfallsmaterial. 

Begreppen för de olika kategorierna av avfall har förändrats under 
den studerade perioden. Jag använder begreppet hushållssopor 
genomgående: i mina källor kallas de hushållssopor, hussopor eller 
hushållsavfall. I citaten återfinns därför ibland en annan benäm-
ning än den jag använder.  

Analysram och teori – avfallsregimer och tröghet
I mitt försök att tydliggöra förändring och kontinuitet använder jag 
begreppet ”avfallsregimer” och för att förklara förändring och stabi-
litet i en avfallsregim använder jag begreppet ”tröghet”. Jag har lånat 
begreppet ”avfallsregim” från den ungersk-amerikanska sociologen 
Zsuzsa Gille.20 Hon är i sin tur inspirerad av regimbegreppet som 
det formulerats av Oran R. Young när det gäller användningen av 
naturresurser. I korthet innebär Youngs analysram en tillämpning av 
institutionell teori för förståelsen av hur samhällen ser på värdet hos 
naturresurser samt av hur naturresurserna används.21 Jag förhåller 
mig fritt till både Gille och Young, men även jag har påverkats av 
den bakomliggande institutionella teorins betoning av såväl formella 



stadens sopor

20

som informella institutioner. Detta gör att jag, liksom Gille, sett 
till både diskussion och praktik, till de regler som fastslagits och 
till de synsätt och den praktik som framstått som självklara och 
odiskutabla. Liksom Young gör med naturresurser och Gille med 
avfall har jag tagit fasta på hur avfallets värde kommit till uttryck 
i diskussion och praktik.22 

Mitt användande av begreppet ”avfallsregim” skiljer sig på några 
väsentliga punkter från Gilles. För det första behandlar Gille avfall 
och avfallsåtgärder på en nationell nivå medan jag studerar den 
kommunala nivån.23 Jag uttalar mig inte om de avfallsregimer som 
jag menar gällde i Stockholm också gällde på andra platser eller i 
Sverige som helhet. En annan skillnad är att Gille ser avfallsregimer 
som bestående av materialitet, av representation och av praktik, 
medan jag använder avfallsregimer som ett samlande begrepp för 
synen på avfall och kvittblivning och praktiken för kvittblivningen. 
Anledningen är att jag ser praktiken kring kvittblivningen och 
uppfattningar om avfall och kvittblivning som likvärdiga och tätt 
sammankopplade – i dem ligger sådant som skapar tröghet: befintlig 
teknik, befintlig organisation och befintliga tankestrukturer. Avfal-
lets mängd och sammansättning, det Gille kallar materialitet, ser 
jag som en faktor vid sidan av. Avfallsregimens föreställningar och 
praktik kommer att ligga som ett filter för hur avfallet som fysisk 
företeelse betraktas. Avfallets mängd och sammansättning kommer 
att påverka avfallsregimen men inte med nödvändighet avgöra hur 
den blir.

Tekniska och organisatoriska system är trögföränderliga. Tröghe-
ten är beroende av såväl befintlig uppbyggd organisation och teknik 
som idéer och tankestrukturer. Detta antagande har utvecklats inom 
teknikhistorisk och sociologisk teori om stora tekniska system och 
framförallt inom den institutionella teorin om spårbundenhet.24 
Spårbundenhet har diskuterats av ekonomer som något som utmanar 
den neoklassiska teorins antaganden om att vinst och rationalitet 
styr marknaden och utvecklingen. I dessa sammanhang har det 
varit viktigt att påvisa att spårbundenhet lett till inlåsningar som 
förklarar hur tekniker eller organisationer kan kvarstå trots att de 
inte är rationella sett till effektivitet eller ekonomisk vinst. Ett vanligt 
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antagande är också att relativt små och ibland slumpartade förhål-
landen har lett utvecklingen in på ett visst spår. Det mest kända 
exemplet på det är Paul Davids redogörelse över QWERTY-tan-
gentställningen, som blev standard trots sin ineffektivitet. Definitio-
nerna och tolkningarna av spårbundenhet skiljer sig från varandra, 
mycket beroende på hur teorin förhåller sig till neoklassisk teori.25 
Melosi argumenterar för att teorin om spårbundenhet är användbar 
i historiska studier. Han skriver att historikern ställer andra frågor 
än ekonomen. Med spårbundenheten i fokus ställer historikern frå-
gor om hur en generations val och möjligheter begränsas av tidigare 
generationers val och vad dessa eventuella inlåsningar medför. För 
historikern handlar det om att förstå förändring, och frågan om 
att förutse utveckling, som intresserar många ekonomer, är mindre 
intressant än frågan om vad som begränsar handlingsalternativ. Val 
av teknik eller organisation kommer att påverka utvecklingen. På 
det sättet blir historisk forskning relevant för vår samtid.26 

Jag håller med Melosi men har ändå valt att inte använda begrep-
pet ”spårbundenhet”. Skälet till det är att jag menar att den typ 
av slump som ofta sägs ligga till grund för valet av ett spår inte är 
genomgående i detta empiriska fall. Jag har inte heller analyserat 
förloppet som kännetecknat av inlåsning. Däremot gör jag en 
empirisk tolkning av mitt material som landar i att jag tolkar kvitt-
blivningens kontinuitet och förändring som påverkad av tidigare 
val. Det är en alltför generell tolkning för att falla under begreppet 
”spårbundenhet”. Jag vill inte bidra till den urvattning av begrep-
pet som bland andra historikern James Mahoney varnat för utan 
använder begreppet ”tröghet” i stället.27 Med tröghet menar jag att 
befintlig teknik, befintlig organisation och befintliga tankestruk-
turer gör att ny teknik, ny organisation och nya idéer har svårt att 
bryta igenom det gamla. Trögheten beror på att det är förenat med 
en kostnad att byta system, oavsett om det handlar om materiell 
förändring eller förändringar i organisation och tankestrukturer. 
Denna kostnad kan vara kalkylerad och aktörer kan förhålla sig 
till den medvetet, men den kan också vara outtalad. Förändrings-
förlopp tenderar att bli långsamma, praktik fortlever gärna, och 
förändring sker ofta inom etablerade system eller som komplement 
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till etablerade system, även om det ibland inträffar mer drastiska 
och kvalitativa förändringar. I mitt användande av begreppet ”trög-
het” ligger således inte med nödvändighet att något sker trögare än 
vad det annars borde ha gjort (om till exempel inte befintlig teknik 
var utbyggd) utan enbart att avfallsregimer till sin natur är trög-
föränderliga och stabila. Vad det är som gör dem trögföränderliga 
i olika skeden är däremot intressant. 

En avfallsregim i min mening innefattar det som skapar tröghet 
och är därmed trögföränderlig. Den är praktiker i form av teknik 
eller organisation och den är tankestrukturer i form av uppfattningar 
om avfall och kvittblivning. Praktik och föreställningar är analy-
tiska kategorier. Det är inte täta skott mellan dem, utan praktiken 
har inslag av föreställningar och föreställningarna inslag av praktik. 
Gilles definition innebär att en avfallsregim skapar begränsningar i 
tanke- och handlingsalternativ; jag håller med men kopplar det till 
trögheten i tankestrukturer. Avfallsregimer har på detta sätt en viss 
koppling till Kuhns paradigmbegrepp28 och Flecks begrepp tanke-
stil.29 En avfallsregim innebär ett självklart synsätt eller handlings-
alternativ, något som är så givet att det inte diskuteras. I dessa två 
teoretiska betraktelsesätt läggs stor vikt vid hur vetenskap stödjer 
och bygger upp paradigm och vetenskapliga faktum, men jag har 
inte systematiskt studerat vetenskapens roll för kvittblivningen. 
En annan skillnad är att en avfallsregim inte är lika låst. Ett byte 
av regim är inte lika omvälvande som ett paradigmskifte. I likhet 
med Gille ser jag inte avfallsregimer som statiska utan föränderliga, 
skiften mellan avfallsregimer är inte brytpunkter utan processer. 
Gille menar att de karakteristika och de kriser som kännetecknar 
en regim påverkar hur en kommande regim blir.30 Detta lägger ett 
alternativt synsätt till teorin om tröghet: en avfallsregim kan för-
ändras till följd av kriser eller misslyckanden inom regimen. 

Poängen med att införa begreppet ”avfallsregimer” i stället för 
att enbart beskriva hantering av och föreställningen om avfall och 
kvittblivning är att begreppet tydliggör förändring samt de möjlig-
heter och begränsningar som finns vad gäller kvittblivning under en 
viss tid. Inom ramen för denna begreppsapparat kan jag diskutera 
hur synen på avfall som värde eller belastning och kvittblivningens 
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mål kommer till uttryck i diskussion och praktik och hur detta 
förändras över tid. 

Antropologen Michael Thompson har diskuterat hur man kan 
se på avfallets värde, och påpekat att värdet inte nödvändigtvis är 
synonymt med ett marknadsvärde. Han visar att den sociala kontex-
ten och människors föreställningar sätter ett värde på avfall och att 
detta värde är föränderligt.31 Värderingen av avfall är en del av den 
dynamik som finns i samhällens förhållande till, och praktik kring, 
avfall.32 När man analyserar ett helt samhälles kvittblivning bör man 
se till olika sätt att definiera avfallet som värde i kombination med 
olika sätt att se på kvittblivningens mål. Avfallet kan beskrivas ha 
ett bruksvärde, ha ett marknadsvärde eller vara värdelöst. Kvittbliv-
ningens mål kan vara enkom kvittblivning eller kombineras med 
ett mål om tillvaratagande eller miljöhänsyn. Nära knutet till hur 
avfallets värde och kvittblivningens mål definierats kommer frågan 
om hur man sett på avfallet som belastning. Avfallet kan visserli-
gen per definition sägas vara en belastning: uttrycket kvittblivning 
tydliggör detta. Avfallet har trots det inte alltid uttryckts främst 
som belastning, och den belastning avfallet utgjort har formulerats 
på olika sätt i olika tider: som en ekonomisk belastning, en estetisk 
belastning och en belastning för miljön.

Min hypotes är att olika uppfattningar om avfallets värde och 
kvittblivningens mål kombinerades med varandra på olika sätt och 
dominerade i olika grad under perioden 1900–1975. Förändringar 
i synen på avfallets värde och kvittblivningens mål utgör en viktig 
grund för min indelning av avfallsregimerna. 

Vad kan förändra en avfallsregim trots dess tröghet? Jag menar 
att en avfallsregim förändras genom att den etablerade kvittbliv-
ningen ställs inför svårigheter som kräver någon åtgärd. Det kan 
vara sådant som mer eller mindre lätt kan lösas inom den etablerade 
regimen eller sådant som utmanar regimen för att lösningen inte givet 
finns inom regimen eller för att kritik riktas direkt mot regimen. 
Ett exempel på en svårighet som kan lösas inom en avfallsregim är 
att mängden avfall stiger över stadens kapacitet för kvittblivning. 
Ett exempel på en utmaning är att det inte finns tillräckligt med 
efterfrågan på gödsel när avfallsregimen bygger på försäljning av 
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gödsel. En utmaning behöver inte leda till att avfallsregimen faller 
men den kan tvinga fram en förändring. 

De påverkande faktorerna och utmaningarna kan vara av skilda 
slag och komma från olika håll. De kan röra idéer eller materiella 
förändringar och de kan vara av såväl specifik som generell karak-
tär. En påverkande faktor av generellt slag med både materiella och 
idémässiga verkningar var den ekonomiska utvecklingen i Sverige 
och Stockholm. Den påverkade både mängden avfall i samhället 
och möjligheterna till kvittblivning. Samhällets idéklimat, i denna 
avhandling främst i form av opinion kring miljöfrågan, kan också 
vara en påverkande faktor av generellt slag. De generellt påverkande 
faktorerna inverkar på faktorer som är begränsade till och specifika 
för avfallshanteringen, som avfallets mängd och sammansättning, 
marknaden för gödsel och kunskapen om förbränningsrökens miljö-
påverkan. I enlighet med teorin om tröghet tenderar systemet att 
vilja lösa en utmaning inom den befintliga regimen, men om utma-
ningarna blir för stora, för många eller för svåra kan ett regimskifte 
ske. Påverkande faktorer kan å andra sidan också bidra till regimens 
stabilitet och tröghet. Ett samhälle där sparsamhet och tillvarata-
gande är en dygd förstärker till exempel en regim som bygger på 
tillvaratagande. 

De olika faktorerna påverkar varandra och avfallsregimen på olika 
sätt i olika grad och i olika tider. Dessutom påverkar avfallsregimen 
såväl de specifika som de generella utmaningarna och påverkande 
faktorerna. I denna syn närmar jag mig Gille, som skriver att en 
avfallsregim också påverkar samhället i övrigt.33 

Trots avfallsregimernas tröghet sker således förändringar inom 
regimerna och regimer kan falla och nya uppstå. Orsakssambanden 
vid dessa förändringar är sammansatta och många faktorer samverkar 
till att en viss hantering väljs, kvarstår eller förkastas. Min utgångs-
punkt är att det inte finns något givet orsakssamband mellan till 
exempel avfallets sammansättning och metoden för kvittblivning. 
På detta sätt delar jag den socialkonstruktivistiska teknikhistoriens 
betoning på en avsaknad av determinism i teknisk utveckling.34 I 
likhet med denna inriktning menar jag också att det egentligen 
inte går att dra någon tydlig gräns mellan materiella och idéburna 
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förklaringar.35 Trots det finns det i min analys ofta en grov upp-
delning i dessa två kategorier – jag skriver om avfallets mängd och 
sammansättning som en materiell aspekt och jag diskuterar idéer 
och samhällsklimat. Jag gör alltså inte denna uppdelning utifrån 
utgångspunkten att det rör sig om strikt skilda kategorier utan för 
att kunna föra ett resonemang kring de orsakssamband som under 
en viss tid bidrar till en viss typ av avfallsregim. Även om det inte 
finns något för alla tider givet samband mellan en viss typ av påver-
kande faktor och händelseförloppet för en avfallsregim finns det 
kausala samband i skilda förändringsförlopp och att utforska dem 
faller inom denna avhandlings ram. 

Tidigare forskning 
Denna avhandling tangerar förutom ekonomisk historia flera his-
toriska underdiscipliner, bland annat konsumtionshistoria, miljö-
historia och urbanhistoria. Avsnittet om tidigare forskning skulle 
därför kunna bli långt men jag har valt att hålla det ganska strikt 
till forskning som rör just avfall under 1900-talet, och enbart de 
böcker och artiklar som haft en väsentlig roll i denna avhandlings 
tillblivelse. 

Figur 1. Faktorer som kan påverka och utmana avfallsregimen.
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Forskningen gällande 1900-talets urbana avfallshantering och 
kvittblivning är inte särskilt omfattande, även om det hänt mycket 
på denna front sedan 1981 då pionjären på fältet, den amerikanske 
historikern Martin V. Melosi, publicerade Garbage in the cities. 
Refuse, reform, and the environment 1880–1980 (1981). Denna bok, 
och den reviderade och utökade utgåvan från 2004, behandlar såväl 
kvittblivningsfrågan som renhållning i form av organisation och 
transport. Melosi tar upp renhållningen i amerikanska städer gene-
rellt och beskriver det som ett tidigt urbant miljöproblem. Melosi 
har sedan återkommit till renhållningsfrågan i de amerikanska 
städerna i ett flertal böcker. 

På senare år utgör den finländske historikern Henry Nygårds 
avhandling Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finska 
städernas profylaktiska strategier 1830–1930 (2004) ett viktigt bidrag 
till den nordiska historien om städers renhållning. Med Nygårds 
berikande kunskap i ämnet samt den stora mängd sekundärlitte-
ratur och den mycket rika empiri avhandlingen bygger på, bidrar 
studien avsevärt till kunskapsläget. Nygårds skildring av hur en 
gödselhanteringsstrategi ersätts av en skräphanteringsstrategi ger stöd 
för det regimskifte mellan en tillvarataganderegim och en förbrän-
ningsregim som jag beskriver. Begreppen ”gödselhanteringsstrategi” 
och ”skräphanteringsstrategi” kan tyckas implicera en i huvudsak 
materiell förklaringsgrund hos Nygård, men hans beskrivning 
visar också något annat: åtgärder för renhållning och kvittblivning 
infördes snarare på grund av utländsk inspiration än på grund av 
inhemska behov. Utan att Nygård gör någon större poäng av detta 
bidrar hans avhandling väsentligt till en syn på avfallshanteringen 
som påverkad av mer än materiella förhållanden.

Till forskningsläget rörande svensk renhållning bidrar framför-
allt Smutsguld & dödligt hot. Renhållning och återvinning i Göteborg 
1864–1930, utgiven 1995 av renhållningsverket i Göteborg samt 
Chalmers tekniska högskola och författad av de då till Chalmers 
knutna Ola Wetterberg och Gunilla Axelsson. Boken bygger på 
källor, skrifter, artiklar och visst arkivmaterial från den aktuella 
perioden. Wetterberg och Axelsson tar upp både idéer kring avfall 
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och hur avfallshanteringen utformats i praktiken. De lägger stor 
vikt vid avfallets nyttiggörande som gödsel. 

Melosis, Nygårds och Wetterberg och Axelssons forskning är 
väsentligt bredare än min – de tar upp hela avfallshanteringen, det 
vill säga både hämtningen och kvittblivningen. Liksom jag begränsar 
de sig till den kommunala hanteringen. Av vikt för min studie är att 
de liksom jag har studerat såväl praktik som idé och därtill tagit fasta 
på avfallets materiella förändring. Det har gjort att jag har kunnat 
jämföra eller underbygga mina tolkningar genom deras forskning. 
Men det finns också skillnader. Melosi och Nygård undersöker ett 
flertal städer, vilket varken jag eller Wetterberg och Axelsson gör. 
De studerade tidsperioderna skiljer sig också åt. 

En stor del av tidigare forskning om avfall och avfallshantering 
utgår antingen från en definition av avfall som är hämtad från antro-
pologen Mary Douglas teori om smuts i hennes klassiska studie Purity 
and danger (1966) eller från en kritik av denna definition. Douglas’ 
huvudtes är att smuts och avfall är en kulturell konstruktion och 
hon analyserar smuts och avfall som en symbol och inte som mate-
riell verklighet. Denna syn på avfallet som kulturell konstruktion 
återfinns bland annat i den amerikanska historikern Susan Strassers 
Waste and want. A social history of trash (2000) och än mer i Michael 
Thompsons Rubbish theory (1979). Uppfattningen om avfall som 
något mer än mängd och sammansättning har varit viktig för mig, 
även om jag likt många andra, till exempel filosofen Olli Lagerspetz 
i boken Smuts (2006) och nedan nämnde Martin O’Brien, kommer 
till slutsatsen att avfallets materiella aspekt inte går att bortse från. 
Strasser förhåller sig ganska fritt till Douglas. Hennes bok om praktik 
och attityder till avfall och återvinning i USA under 1800- och 1900-
talen innehåller mycket av materiella orsakssamband även om hon på 
ett övergripande plan utgår från att vad som kategoriseras som avfall 
skiljer sig från tid till tid. Även om Strasser berör offentliga åtgärder 
för avfallshantering och kvittblivning är hennes perspektiv ett annat: 
den allmänna attityden kring avfall och tillvaratagande samt olika 
former av praktiskt tillvaratagande står i centrum. I högre grad än 
Melosi, Nygård och Wetterberg och Axelsson placerar Strasser avfall 
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i en bred tidsbunden kontext av både ekonomiska och idéhistoriska 
förhållanden. Jag har i någon mån försökt att göra detsamma, till 
viss del med hjälp av hennes forskning. 

Thompsons syfte i Rubbish theory är att teoretiskt undersöka det 
kulturellt skapade värdet hos det vi kallar skräp. Hans analys berör 
dock inte den typ av avfall som ett helt samhälle genererar utan håller 
sig till ett teoretiserande kring föremål på gränsen mellan värdefullt 
och värdelöst. Thompson vidareutvecklade sina tankar om avfal-
let i artikeln ”Waste and fairness”. Där kritiserade han hur gängse 
nationalekonomisk vetenskap behandlar avfall. För att undersöka 
marknadsmekanismer har ekonomer delat upp varor och tjänster 
i goods och bads. Bads är negative goods, det vill säga man betalar 
för att bli av med dem. Thompson menar dock att avfall inte är en 
vara som andra eftersom den är behäftad med en stor del kultur.36 
Thompsons fokus på avfallets värde och på att det inte enbart kan 
tolkas som marknadsvärde har varit en viktig ingång för mig. Jag 
har dock inte explicit använt Thompsons teorier.

En annan forskare som diskuterar avfallet som värde och föränd-
ringen av dess värde är den engelska sociologen Martin O’Brien i 
A crisis of waste? Understanding rubbish society (2008). En av hans 
teser är att det inte är avfallet som sådant som är ett problem utan 
snarare hur vi hanterar det. Jag försöker ta den frågan vidare och 
lägga till ett historiskt perspektiv på avfallets mängd och samman-
sättning för att kunna diskutera vilka förhållanden som gör avfall till 
en belastning och hanteringen till ett problem. O’Brien synliggör 
även hur enskilda medborgare i ett samhälle utsätts för tvingande 
ideal från myndigheter eller expertis. Jag har i stället försökt studera 
hur myndigheter och experter påverkas av ideal och normer, vilka 
konsekvenser detta får för praktiken kring kvittblivning och hur 
denna praktik i sin tur formar nya normer i mötet med förändrade 
materiella situationer med befintliga tekniker och tankestrukturer. 

Liksom många av Douglas’ kritiker menar jag att avfallet under 
1900-talet bör studeras som en materiell angelägenhet. Det utesluter 
inte att definitionerna av somligt avfall är relativa eller att avfallska-
tegorier till stor del är kulturellt skapade. Det urbana avfallet under 
1900-talet har till stor del bestått av hästgödsel, förpackningar och 
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gamla tidningar – sådant som visserligen kan ha ett bruksvärde men 
som den enskilde stadsbon i de allra flesta fall klassar som oanvänd-
bart avfall. På samhällsnivå kan dock detta avfall anta en annan 
definition. Min avhandling bidrar, liksom Melosis, Nygårds och 
Axelsson och Wetterbergs forskning, till att denna typ av det som 
på individnivå är ”utan tvekan-skräp” på samhällsnivå synliggörs. 
Jämfört med dessa tre försöker jag i högre grad diskutera kvittbliv-
ningen och synen på avfall som en del av en bredare samhällskontext. 

Det saknas tidigare forskning om Stockholms avfall och kvittbliv-
ning under 1900-talet. Däremot finns tre böcker skrivna av tjäns-
temän med kunskap om stadens renhållning, som avsevärt bidrar 
till kunskapsläget. Dufwas och Pehrsons Snöröjning, renhållning, 
återvinning (1989) ingår i serien ”Stockholms tekniska historia”. 
Den tar, som namnet antyder, upp flera aspekter av renhållningen 
och beskriver den kommunala verksamheten kring renhållning 
från cirka 1850 och framåt. Dufwa och Pehrson bygger mycket på 
boken Ren stad. Stockholms stads renhållningsverk 100 år (1959) av 
Staffan Timell och Jean Franzén, som är samma typ av tjänsteman-
naprodukt om än inte lika publiktillvänd. Båda dessa böcker byg-
ger i sin tur till stor del på renhållningsdirektören Karl Tingstens 
Stockholms renhållningsväsen från äldsta tider till våra dagar (1911). 
Skildringen av stadens renhållning fram till 1911 i Snöröjning, ren-
hållning, återvinning och Ren stad bygger okritiskt och osjälvstän-
digt på Tingstens beskrivning. Det är något av ett problem med 
tanke på att Tingsten i sin bok också skriver sin egen historia som 
renhållningsdirektör. Han skriver om sig själv i tredje person och 
är mycket sällan självkritisk. Tingstens värderande omdömen om 
till exempel 1800-talets gödselförsäljning återges okritiskt i Ren stad 
och Snöröjning, renhållning, återvinning.37 

Dessa tre böcker är redogörande och tämligen icke-analytiska 
till sin karaktär. Jag har använt dem till att ge en bakgrund i form 
av renhållningen före 1900 samt som komplement till mina källor. 
Större delen av det källmaterial de bygger på vad gäller kvittbliv-
ning har även jag studerat, men ibland ger de en ingång till bredare 
renhållningsfrågor som jag inte täcker med mitt material. Uppgifter 
om Stockholms renhållning finns därtill i diverse stockholmiana.38 
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Material och metod
Historien om Stockholms kvittblivning utgör en liten del av en större 
1900-talshistoria om ökat resursutnyttjande och om försöken att 
hantera de negativa sidorna av en utveckling som på det stora hela 
innebar förbättrade livsvillkor för en stor del av den industrialiserade 
världen. Det har varit min ambition att inte lägga den syn som vi 
idag har på avfall som miljöproblem som ett raster över tolkningen 
av tidigare avfallshantering och kvittblivning. För att uppnå detta 
har jag dels försökt sätta in källmaterialet i dess historiska kontext, 
dels arbetat i huvudsak empiriskt. Jag har närmat mig mitt käll-
material med vida och breda frågeställningar; från vissa typer av 
källor har jag läst allt som handlat om renhållning med enbart den 
urskillningen att jag varit ute efter sådant som på ett eller annat 
sätt haft att göra med kvittblivning eller synen på avfallets värde. 
Det finns fördelar och nackdelar med detta. En fördel tror jag är 
att den breda läsningen och de öppna frågeställningarna kan ge en 
större förståelse för och en rättvisare bild av de historiska aktörernas 
vägval. Det är lättare sagt än gjort, men jag har försökt att se de 
historiska aktörernas vägval från deras horisont och inte från min 
samtids. I detta har jag följt det historikern Göran B. Nilsson kallar 
”att skriva historia framlänges”.39 Ett historiskt framlängesperspektiv 
på avfallshanteringen kan bidra till att synliggöra hur olika beslut i 
avfallsfrågor har påverkat framtida avfallshantering, och hur besluten 
har formats av både föreställningar och materiella villkor. 

Min avhandling behandlar framförallt en lokal nivå och Stock-
holm som stad blir exempel på föreställningarna om och prakti-
ken kring avfall och avfallshantering. För att kunna diskutera och 
analysera förändring och kontinuitet i dessa båda aspekter har jag 
följt vissa källmaterial år för år, till exempel renhållningsverkets 
årsberättelser 1909–1927 och gatukontorets årsberättelser 1929–1975. 
De innehåller både statistik och löpande text som mer eller mindre 
utförligt redogör för det gångna årets verksamhet på renhållningens 
område. Jag återkommer till statistiken nedan. 

Ett annat material som jag följt longitudinellt, från 1900 till 1975, 
är Stockholms fullmäktigehandlingar. Det är ett stort och varierande 
material som omfattar motioner från enskilda ledamöter, beslutspro-
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tokoll och debatter i olika ärenden samt ärenden i form av förslag 
till beslut, inklusive förarbeten till dessa beslut. De senare är många 
gånger omfångsrika och innehåller förutom fullmäktiges beredande 
organs förslag och motivering ofta utlåtanden från remissinstanser, 
till exempel förvaltningsmyndigheter på kommunal och nationell 
nivå, privata företag och fackföreningar samt tjänsteutlåtanden 
från berörda tjänstemän. Fullmäktigehandlingarna innehåller även 
budgetförslag och budget, i handlingarna kallade ”statförslag” och 
”stat”. Fullmäktigehandlingarna är centrala för denna studie efter-
som alla formella större beslut om kategorisering och slutbehandling 
av avfall gick genom fullmäktige, och ger dessutom en bild av de 
kommunala aktörernas föreställningar om avfall. I fullmäktige-
handlingarna kan man följa en fråga från att den väcks, till att den 
utreds av fullmäktiges beredande organ och eventuellt tas upp till 
debatt i fullmäktiges plenum, och till att beslut tas i frågan. Jag 
har inte primärt varit intresserad av att analysera beslutsgången 
men menar att den förståelse som dessa ärenden i olika stadier och 
från olika organ ger är betydelsefull för att få en fylligare bakgrund 
till föreställningar och praktik rörande avfall. I handlingarna som 
ligger till grund för besluten framträder motiv och föreställningar 
om till exempel avfallets värde och kvittblivningens kostnad, som 
inte tydliggörs av enbart besluten eller införandet av en viss åtgärd. 

För att sålla fram väsentligt material ur fullmäktigehandlingarna 
använde jag handlingarnas register och vissa sökord. Sökorden 
valdes dels utifrån en förförståelse av under vilka benämningar 
jag borde kunna hitta handlingar rörande avfall och kvittblivning, 
till exempel ”avfall” och ”renhållning”, dels utifrån läsningen av 
dessa register i sin helhet – jag läste igenom hela registret från vart 
tionde år från och med år 1900. Om ett nytt ord med anknytning 
till avfall och renhållning dök upp införlivade jag det med mina 
tidigare sökord och sökte bakåt på detta ord till nästa jämna tiotal 
år. Handlingarnas register är utformade så att samma ärende hän-
visas till av flera sökord. Så kan ett ärende om utbyggnaden av en 
förbränningsugn i Lövsta ligga under sökorden ”Lövsta”, ”förbrän-
ning” och ”renhållning”. Detta gör att risken att missa ett ärende är 
mycket liten. I stort sett har jag läst samtliga de ärenden som jag valt 
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ut med hjälp av sökord, även då de inte direkt berört kvittblivning. 
I medeltal handlar det om cirka fem ärenden per år. Vissa ärenden 
är mer centrala, till exempel sådana som handlar om utvidgning 
eller förändring av stadens kvittblivningsmetoder, och det är kring 
dem avhandlingen är uppbyggd. 

I renhållningsverkets och gatukontorets årliga verksamhetsbe-
rättelser är det den ansvariga kommunala förvaltningen som har 
ordet. Renhållningsverkets berättelser har en personlig prägel; de är 
undertecknade av renhållningsdirektören Karl Tingsten och direk-
tören för stadens statistiska kontor Josef Guinchard. I fullmäktige-
handlingarna är rösterna fler. Där hörs relativt anonyma kollektiva 
röster från nämnder, myndigheter, fackförbund och företag samt 
mer individuella röster från enskilda politiker, tjänstemän, experter 
och i enstaka fall medborgare utan anknytning till den politiska 
eller administrativa sfären. 

Den kommunala statistiken i renhållningsverkets och senare gatu-
kontorets verksamhetsberättelser samt Statistisk årsbok för Stockholms 
stad utgör ett viktigt källmaterial. Statistiken är en grund för, och 
samtidigt en produkt av, föreställningarna om avfall och avfalls-
hantering. Den statistik jag har använt gäller den del av stadens 
avfall som hanterats av staden, den rör mängder och kategorise-
ringar av insamlat avfall samt hanteringen av avfall. Om hushållen 
eller industrier och andra verksamheter gjorde sig av med avfall på 
annat sätt framgår inte av detta material. Statistiken redovisas ofta 
för fyra eller fem år i taget, jag har valt att excerpera den med dessa 
mellanrum. Statistiken när det gäller avfall och kvittblivning är 
liksom den mesta statistik svår att jämföra geografiskt och över tid, 
bland annat skiljer sig definitionerna av avfall åt och mättekniker 
varierar.40 I appendix redogör jag mer ingående för vilka problem 
Stockholms renhållningsstatistik uppvisar samt för hur jag har 
behandlat statistiken och dess problem. Kort kan dock sägas att 
det finns många osäkerhetsmoment. Det förekommer under 75-års-
perioden ett antal olika sätt att redovisa mängderna avfall och därtill 
har kategorier tillkommit och försvunnit. Förändringar i mängden 
totalt avfall från Stockholm, som de kommer till uttryck i statistiken, 
kan således bero på förändringar i kategorisering och hantering och 
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inte på förändringar i reell avfallsmängd. Trots det har jag försökt 
att göra längre serier på avfallets mängd samt behandlingsmetoder. 
Statistikens siffror ska i denna avhandling läsas som ett försök att 
grovt uppskatta avfallets mängd och sammansättning samt i vilken 
omfattning olika kvittblivningsalternativ tillämpades. 

Användningen av statistik som mer än en kvantitativ källa har 
diskuterats i historisk forskning.41 Statistiken och dess kategorier 
säger inte bara något om kvittblivningens praktik utan även något 
om föreställningarna om avfall och kvittblivningens mål. Ett tydligt 
exempel på detta är att avfallet under perioden 1901–1927 delades 
upp i ”gödseldugligt avfall” och ”skräp”. Ur de gödseldugliga hus-
hållssoporna skildes sedan ”matavfall” ut under perioden 1916–1927. 
Denna uppdelning och de beteckningar de olika avfallstyperna gavs 
visar avfallets användningsområde – och att man ansåg det vara 
värt att skilja ut och tillvarata. Ett annat exempel på hur kategorise-
ringen blottlägger föreställningen om avfall är att miljöfarligt avfall 
blev en kategori först under 1970-talet trots att liknande avfall hade 
funnits tidigare. Till viss del har jag använt statistiken för att göra 
en kvalitativ läsning med fokus på kategoriseringen, och då som 
komplement till övriga källor. Jag har dock framförallt betraktat 
statistiken och det den säger om avfallets mängd och sammansätt-
ning som en kontext som påverkat diskussionen och hanteringen 
gällande kvittblivning. Statistikens siffror var ”fakta” som dåtidens 
experter, politiker och tjänstemän både producerade och hade att 
förhålla sig till. 

Det finns delar av praktiken kring kvittblivningen som inte blir 
belysta i fullmäktigehandlingar, årsberättelser och statistik. Ett flertal 
gånger förvånades jag över att en viss praktik, en soptipp eller en 
typ av försäljning av avfall, plötsligt nämndes men för den skull inte 
var nytillkommen. I vissa fall gick jag då till kompletterande mate-
rial, till exempel arkivmaterial från renhållningsverkets avdelning i 
Lövsta och den del av Stockholms förvaltning som hade ansvar för 
tekniska frågor: drätselnämndens andra avdelning. Därtill använde 
jag samtida artiklar och böcker rörande renhållning och kvittbliv-
ning samt regionalt och statligt material i form av utredningar. Det 
kompletterande materialet gav en fylligare bild av föreställningarna 
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kring avfall och kvittblivning. Som nämnts tidigare hade bilden 
av Stockholms kvittblivning med fördel kunnat kompletteras med 
andra röster än den kommunala. Jag menar ändå att materialet på 
det stora hela är väl valt för att studera förändring och kontinuitet 
i den kommunala kvittblivningspraktiken och i de kommunala 
aktörernas föreställning om avfall. 

En källkritisk synpunkt på fullmäktigematerialet är att det riskerar 
att leda till en tolkning helt i de kommunala renhållningsföreträdar-
nas spår. Eftersom området är begränsat är nästan allt källmaterial 
av intertextuell karaktär, det vill säga det hänvisas mellan texterna 
och flera texter utgör länkar i en kedja. En risk med det begränsade 
antalet röster och de många gånger upprepade motiven och åtgär-
derna är att tolka renhållningen som konstant redo att göra sitt bästa 
i alla avseenden. Denna risk uppvägs av att rösterna i framförallt 
fullmäktigehandlingarna kommer från olika håll. Politikerna och 
tjänstemännen är inte alltid överens. Framförallt är många ärenden 
remissärenden, vilket gör att både olika kommunala myndigheter 
och andra intressenter kommer till tals. 

En annan risk med det begränsade antalet röster är att jag kan tolka 
enskilda individers utsagor som representativa för en större grupp 
eller för ett bredare synsätt i samhället. Detta har jag tagit hänsyn 
till och det är en anledning till att jag även försöker redogöra för den 
tid och det sammanhang som rådde. I vissa fall har jag sett enskilda 
individer som representativa för en grupp: politiker som yttrat sig i 
fullmäktiges plenum och inte blivit motsagda eller ifrågasatta och 
företrädare för renhållningen såsom renhållningsverkets direktör. 

Mitt syfte är inte att göra reda för olika aktörers motiv för, eller 
sätt, att positionera sig i kvittblivningsfrågan, men en medvetenhet 
om skillnaden mellan de olika positioner och bevekelsegrunder som 
källmaterialets aktörer uttalar sig från är trots det centralt. En politi-
ker som yttrar sig skriftligt i en motion eller muntligt i ett yttrande 
i plenum har andra motiv än en tjänsteman som uttalar sig i ett 
tjänsteutlåtande. Båda har en agenda som kan vara grundad såväl i 
uppriktigt engagemang i sakfrågan som i mer indirekta motiv, till 
exempel önskan att få mer resurser till sitt fackområde eller vinna 
röster i ett visst område. En förståelse som inkluderar detta kräver 
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en kännedom om materialet och det sammanhang och det samhälle 
det tillkom i. För att få denna kännedom och därmed också kunna 
skriva historia framlänges har såväl sekundärlitteraturen som den 
breda inläsningen av materialet varit viktiga; de många och kon-
tinuerliga ärendena, och refererandet mellan olika handlingar har 
gjort mig mer medveten om från vilken horisont en avsändare till en 
utsaga uttalat sig. Det har påverkat tolkningen av mitt källmaterial. 

Göran Bergström och Kristina Boréus förklarar i sin metodbok 
om text- och diskursanalys argumentationsanalysens och idéana-
lysens olika syften och användningsområden. Till stor del bedriver 
jag argumentationsanalys med ett beskrivande syfte. Det innebär att 
jag i källorna sökt efter, lyft fram och granskat explicita argument 
för kvittblivningsmetoder och andra åtgärder på kvittblivningens 
område.42 För att kunna beskriva föreställningarna om avfallets 
värde och kvittblivningens mål har jag även försökt att lyfta fram 
mindre explicita föreställningar som legat bakom argument och 
åtgärder. I det närmar jag mig en form av idéanalys med ett både 
beskrivande och förklarande syfte.43 Sven-Eric Liedman har beskri-
vit ideologier som bestående av försanthållanden, värderingar och 
normer som kan ta sig såväl manifesta som latenta uttryck. Han 
skriver att ideologianalysens mål är att göra de latenta elementen 
manifesta. Det tolkar jag som detsamma som att lyfta fram och 
sätta ord på de mindre explicita föreställningarna.44 För att göra 
detta krävs kunskap om det sammanhang i vilket argumenten 
och åtgärderna tillkommit. I det här fallet har en kontext av såväl 
renhållningens premisser som bredare samhällsfenomen och idéer 
varit viktig. Den breda inläsningen av materialet har därför varit 
nödvändig. Därtill har sekundärlitteratur om Stockholm, 1900-talets 
ekonomiska historia och idéhistoria hjälpt mig att förstå och synlig-
göra att föreställningar om kvittblivning också är sammanbundna 
med bredare strömningar och övergripande händelser i samhället. 

En avfallsregim i min definition är ett tillstånd då bärande element 
av idéer om avfallets värde och kvittblivningens mål sammanfaller 
till en enhet och dessutom överensstämmer med kvittblivningens 
praktik. Som avhandlingen kommer att visa har varken föreställ-
ningarna eller praktiken varit ensidigt fokuserade på en enda typ 
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av kvittblivning. Vid avgränsandet av en avfallsregim har jag lagt 
större vikt vid vad som sades och vilka praktiska initiativ som togs 
än vid att all hantering strävade mot ett och samma mål. Jag har 
också tolkat praktiken och föreställningarna om avfallets värde och 
kvittblivningens mål som system med vissa bärande element. Dessa 
element är en grund för min indelning av avfallsregimer. Dessa 
bärande element är både manifesta och latenta. Liedman skriver att 
ideologier i ordets breda och neutrala betydelse är system av tankar, 
föreställningar och värderingar som ger uttryck för såväl verklig-
hetsuppfattningar som normer.45 Kan sammanhängande system av 
manifesta och latenta verklighetsuppfattningar och normer bidra 
till att förklara Stockholms avfallsregimer? Jag tror det. Att ta till 
begreppet ”ideologi” när det gäller en begränsad företeelse som en 
stads kvittblivning och synen på avfall kan leda fel, däremot kan 
frågan ställas om centrala argument och föreställningar i avfallsregi-
merna också bildar sammanhängande idékomplex som inte bara är 
koncentrerade till renhållningsfrågan utan ger uttryck för en bredare 
föreställningsvärld. Jag återkommer till detta i avslutningskapitlet. 

Disposition
Avhandlingen följer en kronologisk disposition och beskriver en 
kontinuerlig förändring. Kapitelindelningen är gjord med hänsyn 
till olika typer av förändringar i såväl diskussion som praktik. 
De diagram och tabeller som finns i kapitel 2 till 6 följer inte helt 
kapitlens periodisering utan visar i de flesta fall ett längre tidsspann. 
Tillsammans med appendix utgör de en delvis självständig berät-
telse om avfallets mängd och sammansättning och kvittblivningens 
praktik, såsom de framställts i officiell statistik. 

Kapitel 2 innehåller en bakgrund till den situation Stockholms 
renhållning befann sig i år 1900 samt redogör för tiden fram till att 
källsortering i kategorierna ”gödselsopor” och ”skräpsopor” infördes 
1907. Kapitel 3 behandlar en period som jag kallar ”tillvaratagande-
regimens höjdpunkt”, och i centrum står en diskussion om köksavfal-
lets värde som svinmat eller gödsel. Tidsmässigt överlappar kapitel 2 
och 3 varandra: svinmatsdiskussionen började redan 1906. Kapitel 3 
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tar också upp sorteringens upphörande och tillvarataganderegimens 
fall. Kapitel 4 ägnas åt uppbyggandet av en förbränningsregim med 
tyngdpunkten lagd på diskussionerna om förbränningsanläggningen 
som byggdes i Lövsta 1938. Kapitel 5 behandlar det sena 1950-talet, 
när avfallsmängden översteg kapaciteten för förbränning i Lövsta 
och 1960-talets diskussioner om ytterligare en avfallsanläggning, 
samt hur ett växande miljömedvetande påverkade synen på avfall 
och kvittblivning. Kapitel 6 ägnas åt det tidiga 1970-talets försök 
att införa återvinning och en diskussion om miljöfrågans och olje-
krisens inverkan på Stockholms kvittblivning. Kapitel 7 innehåller 
sammanfattande slutsatser. 

I kapitel 2 och 3 redogör jag för avfallets sammansättning främst 
med utgångspunkt i statistik från renhållningsverket. Efter käll-
sorteringens upphörande 1927 finns inte längre denna möjlighet att 
säga något om avfallets sammansättning och de följande kapitlens 
diskussion om avfallets sammansättning utgår från vissa uppgifter 
i källmaterialet samt från sekundärlitteratur om produktion av till 
exempel förpackningar. 
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kapitel 2

Gödsel och skräp
En tillvarataganderegim förstärks 

1900–1907

Stockholm kring sekelskiftet 1900 var en stad stadd i stor föränd-
ring. 1800-talets sista decennier hade inneburit en stark ekonomisk 
utveckling med generellt högre löner och en stigande levnadsstandard. 
Stadens befolkning hade samtidigt ökat hastigt, mellan 1880 och 1900 
med nära 80 procent, varav mer än två tredjedelar var inflyttade. 
Staden byggdes snabbt ut, på Södermalm och Kungsholmen med 
stora industrier och på Östermalm och norra delarna av Norrmalm 
med bostäder. Trots det myckna byggandet rådde stor bostadsnöd. 
Bland de som bodde i smålägenheter var trångboddheten stor – 
statistiskt sett bodde mer än fyra personer i varje rum. Så gott som 
alla hus hade torrdass på gården, för även om vattenledningar och 
avloppssystem hade byggts ut under senare delen av 1800-talet var 
det inte tillåtet att koppla wc till avloppsnätet.1 Stadens transporter 
sköttes med hästar och latrinen och stallgödselns andel av avfallet 
var stor. I en växande stad med ökande anspråk på hygien var det 
en viktig uppgift att föra bort detta avfall från staden. Behovet av 
en fungerande renhållning och sårbarheten när den inte fungerade 
framgick tydligt några varma dagar år 1903 då drygt 500 renhåll-
ningsarbetare gick ut i strejk. Strejken ledde till sanitära olägenheter 
och till våldsamma kravaller och slutligen till att arbetarna till stor 
del fick igenom sina krav.2 

Stockholms ökande befolkning och stadens hästar, i kombina-
tion med en ökande konsumtion,3 kom att prägla avfallets mängd 
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och sammansättning kring år 1900. Även om Stockholm hade en 
kvittblivning som byggde på att använda avfallet som gödsel hade 
staden stora problem att bli kvitt avfallsmängden. En utgångspunkt 
för detta kapitel är att staden kring år 1900 saknade en avfallshante-
ring som var anpassad till tidens avfallsmängd och dess avfallssam-
mansättning. Vad var det i tidens avfallssituation som sågs som ett 
problem, på vilket sätt uttrycktes detta, vad såg man för lösningar 
och vad gjordes i praktiken? En frågeställning kopplad till analys-
ramen avfallsregimer är i vad mån den hantering som infördes under 
1900-talets första decennier kan ses som ny avfallsregim, eller var 
den en fortsättning på en tidigare? 

Kapitlet inleds med två avsnitt om Stockholms renhållning under 
andra hälften av 1800-talet. På detta följer två avsnitt om möjliga 
kvittblivningslösningar såsom de beskrevs av föreståndaren vid 
Lövsta, sedermera renhållningsdirektören, Karl Tingsten samt ett 
avsnitt om avfallets mängd och sammansättning under 1900-talets 
första år. Därefter beskriver jag den lösning på avfallets heterogena 
karaktär som infördes. Sist kommer två mer sammanfattande avsnitt 
där jag försöker förklara utvecklingen av en avfallsregim som byggde 
på tillvaratagande. 

Stockholms renhållning och den  
sanitära revolutionen under 1800-talet

Samtidigt med 1800-talets industrialisering och urbanisering pågick 
i ett flertal städer i Europa och USA något som i senare forskning 
brukar kallas ”den sanitära revolutionen”. De växande städerna 
ledde till trångboddhet och ansamlingar av latrin och hästgödsel, 
vilka sågs som orsak till smittspridning och hög dödlighet. Den 
sanitära revolutionen innebar att städer genom ett ökat kommunalt 
ansvarstagande införde tekniska och administrativa system för vat-
ten, avlopp och renhållning. England var det stora föregångslandet 
och Sverige låg betydligt efter i denna utveckling.4

Människors fasta avfall bestod fram till det sena 1800-talet till 
övervägande del av mänsklig latrin, djurspillning och aska. På 
landsbygden ingick den absoluta merparten av avfallet i det natur-
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liga kretsloppet. Städerna innebar större koncentrationer av latrin, 
hushållssopor och gatuavfall i form av djurspillning som inte kunde 
återföras till kretsloppet utan en större organisation. Fram till mitten 
av 1800-talet var den inre renhållningen i Stockholm, hushållsso-
porna och latrinen, i huvudsak en enskild angelägenhet som staden 
inte lade sig i. Den yttre renhållningen, gaturenhållningen, hade 
tidigt reglerats i olika byggnads- och ordningsstadgor.5 Liksom i 
många andra städer ordnades kvittblivningen av den inre renhåll-
ningen med latrin- och avfallsgropar inom städernas gårdar, vilka 
med jämna mellanrum täcktes över och ersattes med nya. Avfall 
användes också som gödsel i trädgårdar i staden samt dumpades i 
eller vid vatten.6 

Sedan 1700-talet hade staden med hjälp av entreprenörer gjort 
sporadiska försök att systematiskt ta tillvara avfallet som gödsel, 
bland annat genom att samla det på särskilda upplagsplatser i sta-
den och sedan föra det ut från staden på pråmar.7 Under 1800-talet 
fortsatte denna hantering, bland annat lades latrin i kompost på 
Fjäderholmarna utanför staden mellan 1849 och 1858. Denna verk-
samhet rörde långtifrån allt avfall och verkar inte ha fungerat särskilt 
väl av de många klagomålen att döma.8 

Ett annat sätt att bli kvitt avfall var att dumpa det i vatten. Detta 
gjordes i hög grad i Stockholm vilket ledde till oro från läkarhåll för 
att Klara sjö, Nybroviken och de idag igenfyllda Fatburssjön och 
Träsket med Rännilen, höll på att förvandlas till smittospridande 
träsk.9 Till den ohygieniska situationen i staden kom att avfall och 
gödsel samlades i enorma upplag vid till exempel Munkbron och 
Kornhamnstorg.10

De sanitära reformerna i Stockholm sammanföll i stort sett med 
att den svenska industrialiseringen började på allvar. Sverige var 
fortfarande vid mitten av 1800-talet i huvudsak ett jordbrukssam-
hälle och Stockholm hade inte påbörjat sin egentliga tillväxtfas. 
Ekonomihistorikern Lennart Schön har visat att redan innan de 
svenska städerna började växa etablerades det kommunala organi-
satoriska och tekniska system som kom att underlätta den framtida 
tillväxten.11 Bland de organisatoriska förändringar som gjordes i 
Stockholm märks inrättandet av ett kommunalt renhållningsverk 
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år 1859. Verkets främsta uppgift var att samla ihop och föra bort 
latrin. Till denna förändring tillkom förordningar som ordnings-
stadgan för rikets städer (1869) med särskilda ordningsföreskrifter 
för Stockholm samt hälsovårdsstadgan för riket (1874, i Stockholm 
från 1878) som reglerade renhållningen. Den förra förbjöd bland 
annat dumpning av all slags avfall i vattendrag och på allmänna 
platser, och enligt den senare fick inte avfall samlas eller förvaras 
någon längre tid inom eller i närheten av staden.12

På 1860-talet övertog renhållningsverket verksamheten med att 
skeppa ut och sälja avfall till omkringliggande lantbruk från en 
tidigare entreprenör. Vintertid användes avstjälpningsplatser inne 
i staden.13 1873 började staden även att använda järnväg för att få 
undan latrinen. Vagnar fyllda med latrin transporterades direkt till 
köpare som tömde dem. Under ett par år fanns det en mottagnings-
station i Huddinge där traktens jordbrukare kunde hämta gödsel.14 

Dessa metoder för att få undan avfallet från den växande staden 
räckte inte till och efter en del utredningar köpte staden år 1885 egen-
domen Lövsta och den intilliggande egendomen Riddersvik, som 
då låg i Järfälla socken.15 Platsen var från renhållningens perspektiv 
väl vald.16 Den låg en bit från staden och den låg vid vattnet vilket 
underlättade försäljningen av gödsel till landsbygden vattenvägen, 
därtill kunde goda järnvägsförbindelser skapas med Stockholm. En 
järnväg byggdes och tre inlastningsstationer färdigställdes inom sta-
den: norra inlastningsstationen vid Karlbergsvägens slut, östra vid 
Ruddammen och södra söder om Södra station. Hösten 1889 togs 
denna järnväg i bruk för soptransporter.17 1899 upphörde direktför-
säljningen av latrin via andra järnvägslinjer och all latrin fraktades 
till Lövsta där det som inte kunde säljas med en gång användes till 
att framställa pudrett – en gödsel av torkad och torvblandad latrin.18

Från början låg renhållningsverket organisatoriskt under drät-
selnämnden, den del av stadens förvaltning som hade hand om 
ekonomiska och tekniska frågor. När nämnden delades 1895 låg 
det under dess andra avdelning, som enbart sysslade med tekniska 
frågor.19 Renhållningsfrågan kom överhuvudtaget att alltmer bli en 
teknisk fråga från att i början ha setts som ett medicinskt problem. 
Den amerikanska miljöhistorikern Martin V. Melosi skriver att en 
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förklaring till detta var att bakteriologins etablering under det sena 
1800-talet innebar ett bakslag för den medicinska argumentationen 
för renhållning, som byggde på teorin om ”miasma”: att illaluktande 
materia, bland annat avfall, innebar smitta. Ingenjörerna, en grupp 
som under slutet av 1800-talet fick alltmer förtroende bland annat 
för att vatten- och avloppsfrågan lösts tack vare tekniska framsteg, 
var de experter som ansågs kunna lösa renhållningsproblemen.20 I 
Stockholm fanns ett medicinskt intresse av renhållningen,21 men 
på kommunal nivå och i beslutsärenden kom alltså frågan att räk-
nas som teknisk. Det ansågs att föreståndaren för Lövsta skulle ha 
teknisk kompetens och 1892 anställdes den första ingenjören vid 
Stockholms renhållningsverk för detta uppdrag. Två år senare fick 
civilingenjören Karl Tingsten denna post, från vilken han 1904 
avancerade till direktör för hela renhållningsverket.22

1800-talets tillvaratagande av avfall – 
tillvarataganderegimens grund

En av de väsentligaste praktikerna för kvittblivning av Stockholms 
avfall under senare hälften av 1800-talet var gödselförsäljning. Denna 
praktik korresponderade med en idé om stadsavfallets, särskilt 
latrinens, värde som gödsel vilken kan illustreras med uttrycken 
”folkguano” och ”smutsguld”.23 Denna praktik och idé kan tillsam-
mans sägas utgöra en avfallsregim som byggde på tillvaratagande. 

Tillvaratagande av städernas latrin som gödsel diskuterades redan 
i slutet på 1700-talet men tanken och praktiken utvecklades fram-
förallt i Paris under 1830-talet. Därifrån spred sig den utilitaristiska 
idén om avfallets värde till övriga Europa och flera städer började 
tillverka pudrett, uppblandad latrin uppblandad med antingen 
kalk eller torv, för att lättare lagra, transportera och sälja latrin. 
Den engelske sanitäre pionjären Edwin Chadwick var en av flera 
ivriga förespråkare för att utnyttja latrinen som gödningsmedel. I 
hans version skulle kloakvatten spolas ut på fält utanför städerna.24 

I USA sades under mitten av seklet att tron på avfallets värde var 
så stor att politiker myglade med kontrakt för att sko sig på den 
värdefulla handeln.25 
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I sin historik över Stockholms renhållning skriver Dufwa och 
Pehrson att stadens försäljning av avfall gick bra under 1800-talet. 
Trots detta ökade antalet upplagsplatser inom staden under senare 
delen av 1800-talet,26 något som kan tas till intäkt för att försälj-
ningen i alla fall inte motsvarade mängden uppkommet avfall. Som 
föregående avsnitt visade gjordes dock försök att förbättra renhåll-
ningen och systematisera försäljningen av avfall under 1800-talets 
senare del. Den nya transportmöjlighet som järnvägen innebar var 
en förutsättning för detta. En annan anledning till det mer syste-
matiska tillvaratagandet när det gäller Stockholm framlade Ting-
sten i en historik över stadens renhållning från 1911. Han menade 
att hälsovårdsstadgan med sitt förbud mot att avfall blev liggande 
inom städerna indirekt skapade en marknad för avfallet som göd-
sel.27 Tekniska och institutionella faktorer bidrog således till att 
föreställningen om avfallets värde omsattes i praktik. 

Dessa systematiska försök att realisera avfallets bruksvärde bety-
der inte att efterfrågan på avfall var drivande för försäljningen. Den 
försäljning av latrin som gjordes via järnväg från Stockholm fram 
till 1899 omfattade som mest en tredjedel av stadens latrin.28 Resten 
fördes till Lövsta. Relativt omgående efter att Lövsta tagits i bruk 
uppstod problem med avsättning av latrinen, vilket ledde till att 
staden började tillverka pudrett.29 Det kan tolkas som att efterfrågan 
inte var lika stor som tillgången, eller som att transportkostnaderna 
var höga i relation till kilopriset. En omständighet som talar för att 
renhållningsverket behövde driva på försäljningen var att Stock-
holms renhållningsdirektör fick provision för gödselförsäljningen.30 

Idéhistorikern Erland Mårald skriver att svenska jordbruksforskare 
vid sekelskiftet 1900 visade ett mindre intresse för kretsloppet mel-
lan stad och land än vad de gjort under mitten av 1800-talet.31 Går 
man till andra källor framstår inte heller stadens gödsel som särskilt 
attraktiv för lantbruket. I en historik över Stockholms läns och stads 
hushållningssällskap 1847–1947 nämns latrinen och sopgödseln från 
Lövsta mycket kort som betydelsefull för lantegendomar i närheten 
av Stockholm på 1890-talet. Många andra företeelser, som skulle 
kunna ses som mer marginella i sammanhanget, ges mer utrymme.32 
Tillgången på gödselavfall var dock betydelsefull i ett snävt lokalt 
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sammanhang – Lövsta lockade tidigt till sig handelsträdgårdar som 
etablerades i det närliggande Hässelby.33 Detta var dock inte till-
räckligt för att bli av med stadens sopor och latrin. Tidigare forsk-
ning har också visat att det i realiteten inte var särskilt lätt att sälja 
städernas avfall i några större mängder. Tillgången var större än 
efterfrågan och transporter och hanteringen av till exempel pudrett 
var kostsamma.34 Den franska urbanforskaren Sabine Barles skriver 
att detta också gällde tillvaratagandet av andra avfallsråvaror som 
papper och lump och deras försäljning till industrin.35 

I Stockholm tog stadens renhållning inte tillvara avfallsmaterial 
som lump och papper. Förutom att hushållen inte konsumerade 
några stora mängder produkter som genererade icke-organiskt 
avfall bidrog ett i hushållen praktiserat tillvaratagande och en pri-
vat marknad för avfallsråvaror till avfallets övervägande organiska 
sammansättning.36 Under det sena 1800-talet märktes dock en för-
ändring beroende på de nya konsumtionsmönster som industriali-
seringen innebar. Stockholms mer heterogena avfallssammansätt-
ning uppmärksammades och sopgödseln fick dåligt rykte på grund 
av inblandningen av icke-organiskt material. Jordbruksforskaren, 
sedermera professorn och föreståndaren för jordbruksavdelningen 
vid Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, 
Sigurd Rhodin gick 1898 igenom en vagnslast med sopgödsel från 
Stockholm för att visa att mängden gödselämnen var betydande. 
Han fann sammansättningen vara cirka 90 procent gödseldugligt 
avfall och 10 procent glas, porslin, papper, metall med mera. Rhodin 
förstod svårigheterna som denna inblandning innebar men hävdade 
ändå att sopgödseln var värdefull som gödningsmedel och därför 
borde tas tillvara i nationalekonomiskt syfte:

äfven den ”vämjeliga” sopgödseln är väl värd att tillvaratagas; ”intet 
är i naturen i sig sjelft orent, blott okunnigheten stämplar det såsom 
sådant”, sjelfva gatsmutsen kan i jordbrukarens hand förvandlas till 
värdefulla ämnen med behagliga former.37

Rhodin menade att om detta avfall bara hanterades på rätt sätt fanns 
det ett värde i att ta tillvara det. Han påpekade också att i större 
städer hade även det icke-organiska avfallet ett värde som kunde 
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realiseras genom försäljning till industrin, men ansåg att Stockholm 
var för litet för detta.38 

Även om det inte gällde det icke-organiska avfallet förekom det i 
Stockholm försök att nyttiggöra det avfall som inte bestod av latrin 
på andra sätt än genom gödselförsäljning. Under åren 1895–1899 
sköttes mottagandet och behandlingen av detta avfall på Lövsta av 
det privata bolaget Särimner. Grunden för dess kvittblivningsstrategi 
var, som bolagets namn antyder, att använda avfall för att föda upp 
svin. Av senare beskrivningar att döma fick svinen gå runt och leta 
sin föda direkt på Lövstas stora sopansamling. Perioden har i efter-
hand, bland annat på grund av Tingstens beskrivning, setts som ett 
stort misslyckande. Svinen vansköttes och dog i mängd vilket gjorde 
företaget till en förlustaffär. Den övriga försäljningen av avfall sattes 
på undantag vilket senare ansågs ha lett till en förstörd sopmarknad 
i Stockholmsområdet och en ohållbar situation på Lövsta.39 Därtill 
kom en ny avfallssammansättning. Tingsten sammanfattade senare 
läget kring sekelskiftet 1900 som problematiskt: 

I fråga om sopornas undanrödjande, för hvilken angelägenhet man 
alltjämt var hänvisad uteslutande till deras försäljning som gödsel, 
uppstodo med åren allt större svårigheter på grund af den massa 
skräp – papper, bleckburkar, sönderslaget glas och porslin, förstörda 
husgeråd, förpackningshalm m.m. i det oändliga – hvarmed den 
egentliga gödseln var bemängd. 
[– – –]
Slutligen såg man sig år 1900 tvungen att vidtaga särskilda anstalter 
för frånskiljande af en mera afsevärd del af skräpet.40

Den ökade mängden skräp ansåg Tingsten bero på ökade behov och 
en ökad ”lyx” och denna inblandning av icke gödseldugligt material 
i annars gödseldugligt avfall utmålade han som det stora problemet. 
Ett annat problem redogjorde renhållningsdirektören F. G. F. Wal-
lander för 1897: sedan Lövsta och järnvägen börjat användas gick 
renhållningsverket med allt större förlust.41 Denna situation ger en 
bakgrund till den studieresa Tingsten företog vid sekelskiftet 1900 
och till de diskussioner om ökat tillvaratagande som fördes under 
1900-talets första årtionde. 
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Ingenjör Tingsten på studieresa  
och avfallets naturliga plats

Förutom problemet med en växande andel icke-organiskt avfall 
beskrev renhållningsverket en rad problem som till stor del skylldes 
på Särimners tidigare verksamhet i Lövsta. Området vid Lövstas 
soplastningsviadukt, som dessutom var skadad av eldsvåda och i 
behov av reparation, var översvämmat av avfall till den grad att verket 
tvingades skänka bort visst gödseldugligt avfall till kringliggande 
verksamheter. I hopp om att bli av med en del av avfallet tilläts en 
mindre brand ligga och pyra i ett antal månader.42 Därtill kom att 
Överståthållarämbetet på grund av rädsla för smittspridning förbjudit 
försäljning av den gödsel som svinen vistats i om den inte först fick 
förmultna i minst tre månader. Situationen vid Lövsta beskrevs som 
kaosartad och renhållningsdirektören Wallander hotade med att 
anläggningen kanske inte skulle kunna ta emot något avfall alls.43 
I denna turbulenta tid i Stockholms sopsammanhang år 1899 gav 
sig Tingsten, då föreståndare för Lövsta renhållningsstation, ut på 
en halvårslång studieresa till 34 städer i Nordamerika och Europa.44 

Av arkivhandlingar att döma verkar Tingsten själv ha tagit initiativ 
till resan. Av den resplan som han lade fram för drätselnämndens 
andra avdelning i februari 1899 framgår det att det var av England 
och USA han väntade sig lära sig mest.45 Han skulle studera både 
gaturenhållning (även från snö) och avfallets kvittblivning. När 
drätselnämnden gav klartecken till resan var det dock gaturenhåll-
ningens organisering och framförallt snörenhållningen som den 
tog fasta på. Nämnden ansåg att tidpunkten var lämplig eftersom 
det planerades en förändring av gaturenhållningen som innebar att 
ansvaret för den skulle läggas på staden.46

Tingsten sammanfattade sina erfarenheter i två digra artiklar i 
drätselnämndens tryckta handlingar. Den ena artikeln handlade 
uteslutande om sopornas kvittblivande – det ämne inom renhåll-
ningen som Tingsten såg som mest bekymmersamt och dessutom 
styvmoderligt behandlat i stadstekniska frågor. Ordet ”kvittbliv-
ning” definierades av Tingsten som att helt bli av med avfallet och 
inte bara att få bort det från staden.47 Tingsten gick i sin artikel 
igenom hur kvittblivningsproblematiken löstes i de besökta stä-
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derna. Tydligt är att han imponerades av främst amerikanska städer 
samt Budapest och München. Hans intryck sammanfogades till 
en personlig grundtanke och en idé för framtidens kvittblivning i 
Stockholm. Han skrev att ett och samma system för kvittblivning 
inte kunde gälla för alla städer, hänsyn måste tas till lokala förhål-
landen. Däremot fanns det vissa regler som borde iakttas överallt:

Vissa grundprinciper böra och kunna dock öfver allt tillämpas, bland 
hvilka nu må nämnas sopornas fördelning och behandling i öfver-
ensstämmelse med sin natur och beskaffenhet, d.v.s. på ett sådant 
sätt, att de, så långt möjligt är, blifva till gagn i stället för skada.48

Det viktiga var att behandla och nyttiggöra soporna i enlighet med 
deras natur, vilken avgjordes dels av vilket material avfallet bestod 
av eller härstammade från, dels av hur avfallet uppkommit. Av sta-
dens olika avfallstyper var framförallt de heterogent sammansatta 
hushållssoporna (då kallade hussopor) ett stort problem:

[Hussoporna] äro däremot till sin natur och sammansättning af en 
mera invecklad beskaffenhet, och deras slutliga kvittblifvande är ofta 
förenadt med stora kostnader och svårigheter. De kunna lämpligen 
i enlighet med sin natur tänkas fördelade i tre grupper, nämligen 
köksaffall eller affall, som har samband med människornas föda, 
således animaliska och vegetabiliska ämnen, aska samt slutligen allt 
öfrigt affall från hushållen. Detta senare består af alla de föremål, 
som en gång utgjort människornas förnödenheter, såsom förbru-
kade eller sönderslagna husgeråd, aflagda kläder och skodon m.m. 
dyl., buteljer, konservburkar, papper, mattor, böcker etc. eller snart 
sagdt allt, som brukar finnas i en familj från speglar och gunghästar 
till lampor och stekpannor.49

Hushållens avfall skulle kunna delas upp i tre kategorier i enlig-
het med sin ”naturliga plats”.50 Om de delades in i dessa kategorier 
fanns det en marknad även för hushållssoporna. Tingstens förslag 
för Stockholm blev ett genomgripande tillvaratagandesystem byggt 
på en uppdelning av avfallet. Gatusopor (mest hästspillning), park- 
och trädgårdssopor, hushållens organiska avfall och aska skulle tas 
tillvara som gödsel, alternativt som gödsel och svinmat. Övriga 
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hushållssopor samt industriavfall som inte lämpade sig som gödsel 
skulle sorteras i kategorier efter material och säljas. Lumpsamlare 
hade tidigare gjort så att det skedde en del utsortering av skräpso-
por, men Tingsten hade på sin studieresa sett olika former av mer 
organiserat tillvaratagande för denna kategori, vilket han hävdade 
visade att det fanns en marknad och en ekonomi för skräpet liksom 
för det avfall som redan såldes som gödsel. Tillvägagångssättet ansåg 
han borde vara sortering på produktionsstället, det vi idag skulle 
kalla källsortering. 

Alternativa kvittblivningslösningar
Var inte tillvaratagandet av avfall en självklarhet i ett samhälle 
vars avfall till stor del bestod av gödseldugligt material och där 
tillgången på råmaterial kan tänkas ha varit knapp? Om man ska 

Bild 1. Tingstens schematiska figur över stadens avfall och dess behandling.

Källa: Tingsten 1911, s. 55.
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tro Tingstens resebeskrivning är svaret nej. Han beskrev att kvitt-
blivningsmodellerna var nästan lika många som antalet städer han 
besökt. De kunde delas upp i två huvudtyper:

A. Kvittblifvande, som blott afser att mer eller mindre fullstän-
digt undanrödja eller förinta soporna. Till detta system hör 
följande metoder:
1. Sopornas användning till uppfyllnad af lågt liggande land.
2. Sopornas uppläggning i onyttiga högar.
3. Sopornas utbogsering i pråmar och stjälpning i hafvet.
4. Sopornas förbränning.

B. Kvittblifvande, som afser sopornas nyttiga användande på 
samma gång som undanrödjande. Till detta system höra:
5. Sopornas användning till gödsel.
6. Tillvaratagande samt återanvändning af en del sopföremål 

samt andra föremåls nyttjande som råmaterial för ny fa-
brikation.

7. Utdragning af fettet ur köksaffallet samt återstodens an-
vändning till gödsel.

8. Köksaffallets användning till föda åt djur.51

Tingsten skrev att de flesta städer tillämpade någon kombination 
av flera av dessa metoder. Han hävdade också att städer ofta var 
tvungna att frångå metoder under A till förmån för dem under B 
när städerna växte i storlek. Skälen till detta gick han inte in på, 
men en förklaring skulle kunna vara att han menade att metoderna 
under A inte fullständigt utplånade avfallet. Formuleringen ”blott 
afser” under A och ”afser” under B i citatet visar hur Tingsten vär-
derade de båda typerna av kvittblivning. 

Tingstens redogörelse för de olika typerna av kvittblivningslös-
ningar har bekräftats av senare tiders forskning. Melosi har visat 
att det i olika städer fanns olika praktiker för kvittblivning. Även 
han delar in praktikerna i två huvudgrupper: utilitaristisk återan-
vändning och dumpande.52 Tingstens beskrivning av de städer och 
länder han besökte ger en bred översikt över de olika praktiserade 
metoderna i Europa och USA. Han framhöll England som ett land 
där man länge brottats med kvittblivningsproblem och där hygie-



gödsel och skräp

51

nen varit en viktig fråga. En del i den hygieniska praktiken kring 
avfallshanteringen i England var att man tidigt och långtgående 
satsade på förbränning vilket enligt idén om att det som luktade 
illa också innebar en hälsofara var ett sätt att oskadliggöra avfallet. 
Det var dock inte en metod som omfattade allt avfall utan främst 
hushållssopor och handelsavfall. Övrigt avfall (förmodligen gatu-
avfall) lades ofta på mark som städerna ägde för att förvandla den 
till odlingsmark. De engelska städerna hade olika sorters förbrän-
ningsugnar och deras kapacitet varierade. Tingsten skrev att överlag 
fick de ned volym och vikt, även om avfallet inte helt förintades.53

Enligt Tingsten var det på det europeiska fastlandet, liksom i 
Sverige, framförallt hushållssoporna som var problemet. Flera städer 
hade inspirerats av England och försökt sig på förbränningsanlägg-
ningar, den mest lyckade var en stor anläggning i Hamburg. Även 
där användes förbränningen som metod främst av hygieniska skäl: 
den hade införts efter en svår koleraepidemi.54 Andra vanliga meto-
der som Tingsten räknade upp var att man förde bort stora delar av 
avfallet till omgivande landsbygd för att sälja eller ge bort det som 
gödsel, att man fyllde lågt liggande land och att man lade avfallet i 
högar. På flera ställen kombinerades dessa metoder med ett relativt 
organiserat lumpsamlande utfört av privata aktörer.55

Av Tingstens beskrivning att döma hade München och Budapest 
det längst gångna tillvaratagandet av alla former av sopor. Han 
ger intrycket av att minsta brödkant, snörstump och kolbit där 
togs tillvara, samt givetvis värmen från den förbränning som ändå 
skedde.56 Ingen av städerna hade dock källsortering utan avfallet 
hämtades blandat för att sedan sorteras genom stadens eller kom-
munens försorg. 

Källsortering, vilket Tingsten kallade sortering på produktions-
platsen, förekom däremot i flera städer i USA. Där tillvaratog man 
inte en lika stor del av avfallet som gödsel som på många håll i 
Europa, vilket Tingsten antog berodde på att marken var bördigare 
så att behovet av gödsel var mindre. Tingsten noterade att städerna 
i USA hade mycket mer köksavfall än i Europa. I flera amerikanska 
städer hade man tidigare skilt ut matavfallet redan i hushållen och 
använt det som svinmat. Det var dock inte något som praktiserades 
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vid tiden för Tingstens resa.57 En del städer utförde en ”reduktions-
process” som syftade till att utvinna gödsel och fett ur matavfallet 
genom att pressa ihop det och frånskilja vattnet. I städer som sam-
lade in matavfallet för sig dumpades övrigt avfall i havet alternativt 
användes som utfyllnad vid byggen och vägarbeten.58

Staden New York ges en särställning i Tingstens beskrivning. 
Det beror mycket på dess inflytelserika renhållningschef George 
E. Waring, som 1896 drev igenom införandet av källsortering av 
hushållens avfall i tre kategorier (aska, organiskt avfall och icke-
organiskt avfall).59 Det organiska köksavfallet genomgick nämnda 
reduktionsprocess, skräpet var tänkt att sorteras (men anläggningen 
var vid Tingstens besök inte färdig) och askan dumpades tillsam-
mans med gatusopor i havet eller på bestämda avstjälpningsplatser.60

Att det fanns ett varierat tillvägagångssätt vad gällde kvittbliv-
ning framkommer också av det föredrag som jordbruksforskaren 
Sigurd Rhodin höll vid lantbruksakademins sammankomst 1898. 
Han tog upp tyska städer som Berlin och Hamburg, där man till 
största delen brände eller dumpade avfall, samt engelska städer som 
brände en stor del av avfallet.61 Han skrev även att tillvaratagande 
av stadsavfall på många håll fanns sedan länge, till exempel i Hol-
land och i Belgien, samt att flera städer som tidigare dumpat avfall 
nu hade börjat med tillvaratagande, ofta i samarbete med privata 
lumphandlare.62 Av de städer Rhodin tog upp tillämpade ingen den 
typ av källsortering och långtgående tillvaratagande i stadens regi 
som Tingsten skisserade för Stockholm.

Även senare tids forskning visar att det fanns alternativa metoder 
till tillvaratagande. Melosi skriver att även om det många gånger 
sågs som en övergångslösning var det vanligt att avfall dumpades 
i vatten och på land i amerikanska städer under 1880-talet, bland 
annat i New York.63 Senare blev, efter engelsk förebild, förbränning 
en vanlig metod även om den i början var behäftad med stora pro-
blem: man kom inte upp i tillräcklig värme.64 I de amerikanska städer 
som hade förbränning hade man oftast inte någon källsortering.65

Att döma av Tingsten, Rhodin och den senare Melosi fanns det 
således många olika metoder för kvittblivning kring sekelskiftet 
1900. Det framstår inte som självklart att Stockholm skulle välja 
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att gå längre i tillvaratagande än vad staden redan gjorde, bland 
annat menade Rhodin att Stockholm var för litet för att tillvarata 
annat än gödsel.66 

Gödselsopor, skräpsopor och kvittblivningens praktik 
Hur möttes i praktiken den utmaning som en större andel skräp i 
det annars gödseldugliga avfallet utgjorde? Som framgått betrak-
tades verksamheten för kvittblivning vid Lövsta vid seklets början 
som bristfällig. Drätselnämndens andra avdelning skrev år 1901 att 
ungefär 75 procent av alla soporna såldes som gödsel. Resterande 
25 procent lades på hög vid Lövsta, en provisorisk nödlösning som 
motiverades av gynnsamma terrängförhållanden. Av dessa 25 procent 
var en del skräpsopor.67 Statistikens kategorier avslöjar således inte 
med nödvändighet hanteringen för varje avfallsslag; alla gödselsopor 
såldes inte som gödsel och det är oklart hur stor del av skräpsoporna 
som lades på hög tillsammans med kvarvarande gödselsopor. Efter-
som källsorteringen ännu bara var ett förslag var ett första steg för 
att lösa problemet med inblandningen av skräpsopor harpning av 
hushållssoporna. Det infördes år 1900 och innebar att avfallet sål-
lades med hjälp av stora galler. Mindre avfallskomponenter lades 
till kategorin gödselsopor (gatusopor, stallströ) medan större avfall 
kom att bilda kategorin skräpsopor tillsammans med en del avfall 
från handel och industri. Samma år började man ta tillvara delar 
av skräpsoporna för försäljning. Enligt Tingstens senare memoarer 
började renhållningsverket med papper och lump efter att först ha 
undersökt om det fanns någon marknad för dessa material hos de 
svenska pappersbruken. Försöket utvidgades sedan med ben och 
metall, och efter en försöksperiod på ett knappt år införde renhåll-
ningsnämnden ett mer systematiskt tillvaratagande av föremål ur 
skräpsoporna.68 Att en sådan sondering av efterfrågan på avfallsma-
terial skedde och hur den gick till finns inte beskrivet i de källor jag 
undersökt, där framstår det i stället som självklart att tillvaratagan-
det skulle löna sig. Andra former av tillvaratagande av skräpsopor 
fanns i anslutning till renhållningsverkets verksamhet vid Lövsta. 
Det mest lyckade var ett litet företag, Ossator, som under en period 



stadens sopor

54

framställde härdningspulver av gamla skor. Misslyckade försök 
att tillvarata skor och konservburkar för framställning av kemiska 
preparat gjordes 1902 respektive 1907.69

Förutom harpningen och den påbörjade sorteringen ändrades 
ordningsstadgan för Stockholm 1904 med avseende på renhållningen 
så att avfall från hantverk eller annan yrkesutövning som inte kunde 
användas till gödsel skulle läggas i en särskild behållare på gårdarna 
och skiljas ut från hushållssopor och gödseldugligt avfall.70 Detta 
var en del av den ”sortering på produktionsplatsen” som Tingsten 
förordade, även om den inte inkluderade hushållen som Tingsten 
hade önskat efter studieresan.71 

År 1900 började Stockholm och renhållningsverket ge ut sta-
tistik över det avfall som hanterades av staden och efter det kan 

Bild 2. Harpning av sopor vid Östra renhållningsstationen 1909.

Källa: Stockholms stadsmuseum, Fotonummer E 9679. 
Fotograf: Axel Malmström.
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man i någon mån uttala sig om förändringar i avfallets mängd och 
sammansättning. Fastighetsägare hade möjlighet att själva hantera 
avfallet men eftersom det var gratis att lämna hushållssopor på sop-
stationerna är det rimligt att större delen av denna typ av avfall också 
lämnades där. Det kostade däremot att lämna industriavfall.72 Den 
totala mängden avfall steg under 1900-talets första decennium sett 
till både volym och vikt. Detta hade kunnat ses som en svårighet 
men diskuterades inte som en sådan i lika hög grad som avfallets 
sammansättning. Någon större förändring av sammansättningen 
skedde dock inte i början av 1900-talet. I statistiken delades avfallet 
upp i kategorierna latrin, gödselsopor och skräpsopor. Gödselso-
porna delades i sin tur upp i de som fördes till Lövsta och de som 
såldes direkt via järnväg till landsbygden runt Stockholm (något 
som återinfördes 1900). Fördelningen av de olika sopslagen mätt i 
volym (järnvägsvagnar) förändrades marginellt mellan 1901 och 1907. 
Andelen gödselsopor gick upp något på bekostnad av latrinmäng-
den, men 1906 var ändå det år i Stockholms historia då mängden 
hämtad latrin var som störst.73 

Mängden avfall ökade i och med att Stockholms invånarantal 
steg och även antalet hästar. Hästarna gav upphov både till stallströ 
och till den största delen av kategorin gatuavfall och de var därmed 
den största orsaken till gödselsopornas övervägande andel av det 
totala avfallet.74 Skräpsopornas andel ökade knappt i förhållande 
till övrigt avfall. 

Gödselsopornas hantering under början av 1900-talet var i stort 

Tabell 1. Sopslag 1901 och 1907 (järnvägsvagnar).

Sopslag 1901 1907
Vagnar Andel (%) Vagnar Andel (%)

Latrin  3 420  28  3 567  24

Gödselsopor  6 645  54  8 273  57

Skräpsopor  2 278  18  2 779  19

Totalt 12 343 100 14 619 100

Källa: SÅS, 1901, 1907.
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sett densamma som under slutet av 1800-talet. Gödseln såldes 
antingen brunnen eller färsk. De färska gödselsoporna såldes direkt 
via järnväg från de tre inlastningsstationerna i Stockholm till lant-
bruk och trädgårdar runt staden. Fram till 1907 ökade mängden 
gödselsopor som såldes direkt från järnvägen näst intill varje år 
medan mängden gödselsopor som forslades till Lövsta för att säljas 
där eller via pråmar säljas annorstädes var något mindre 1907 än 
åren 1902–1904. Detta var ett utslag av en medveten strategi för 
att minska mängden avfall till och vid Lövsta och var en del av 
lösningen på problemen med den stora avfallsmängden och den 
kaosartade situation som Lövsta befann sig i vid början av seklet.75 
En större mängd gödselsopor forslades dock till Lövsta och såldes 
sedan som brunnen gödsel från pråmar eller så fick kunder hämta 
hästlaster vid Lövsta. Gödselvärdet på den brunna gödseln ökades 
ofta genom inblandning av latrin. 

Det kunde skilja sig ganska mycket från år till år hur länge 
gödselsoporna låg i upplag vid Lövsta, beroende på möjligheterna 
att komma ut med pråmar under vinterhalvåret. På grund av lat-
rininblandningen, och eftersom brunnen gödsel sjunker ihop, är 
det trots statistiska uppgifter om insamling och försäljning svårt 
att säga något om mängden försålda gödselsopor i förhållande till 
mängden gödselsopor som hamnade i den kommunala hanteringen. 

Latrinen hanterades ungefär som gödselsoporna och därtill 
användes den till framställningen av torvpudrett. Eftersom pud-
rettillverkningen var förenad med kostnader i form av arbete och 
införskaffande av torv tillverkades pudrett endast om verket inte 
kunde finna avsättning för latrinen direkt. Det var alltså ett sätt att 
ta tillvara och lagra latrinen.76 I stort sett all pudrett som tillverkades 
såldes och eftersom latrin som inte såldes direkt eller blandades i 
gödselsoporna lämnades till pudrettberedning bör all latrin på ett 
eller annat vis ha blivit såld. 77 

Trots att uppenbart inte allt gödseldugligt avfall såldes framhöll 
renhållningsverket att efterfrågan på dess gödselprodukter var 
god. Verket gjorde också en del för att informera presumtiva kun-
der om renhållningsverkets produkter. Om sopgödseln sades i en 
reklambroschyr år 1903 att den blivit bättre de senaste åren till följd 



gödsel och skräp

57

av bättre utplockning av skadliga material.78 Alla gödselprodukter 
som renhållningsverket sålde sades framförallt ha den fördelen i 
förhållande till konstgödsel att de tillförde mull och var billiga.79 
Renhållningsverkets statistik från 1900-talets första decennium kan 
tolkas som att försäljningen gick relativt bra: gödselsopor, latrin och 
pudrett bidrog till renhållningsverkets inkomster och inkomsten 
från det tillvaratagna avfallet ökade något. Intäkterna från denna 
försäljning var dock mindre än intäkterna från hämtningsavgifter 
för latrin och gårdssopor. Det renhållningsverket fick in från försälj-
ning, avgifter och körslor åt andra verksamheter i staden täckte inte 
verkets kostnader utan staden fick skjuta till medel. Denna tendens 
blev starkare under loppet av 1900-talets första decennium. Tabell 2 
nedan visar förhållandet mellan renhållningsväsendets utgifter och 
inkomster samt mellan inkomster från avgifter och inkomster från 
försäljning av avfallsråvaror. I utgifterna ingår, förutom insamling och 
kvittblivning av avfall, snöröjning. Kostnaderna för kvittblivningen 
specificerades inte annat än när det gällde pudretten. Tillverknings-
kostnaden för pudrett låg under åren 1900–1902 något högre än 
inkomsterna för försäljningen av pudrett. Under de följande åren, 
fram till och med 1907, översteg däremot intäkterna utgifterna för 
pudrettillverkningen med i genomsnitt 5 700 kr per år.80 

Som tabell 2 visar var inkomsterna från renhållningsverkets olika 
gödselprodukter relativt stabila under 1900-talets första sju år och 
det var eventuellt en bidragande orsak till att försäljningen beskrevs 
som lyckosam. Den praktiska avfallshanteringen handlade emel-
lertid inte bara om försäljning, och som nämnts dumpades en del 
avfall både i Lövsta och i vattnet utanför Lövsta. En liten del avfall 
användes som utfyllnad av gropar och ojämnheter inne i staden och 
avstjälpningsplatser fanns där industrier och verkstäder kunde lämna 
så kallat fyllnadsgods.81 Större delen av skräpsoporna lades åren 
kring 1900 i en form av upplag längs järnvägsspåret som ledde till 
sopavlastningsviadukten i Lövsta. I dessa upplag förekom ständiga 
bränder vilka delvis underhölls som en typ av kvittblivningsmetod. 
Även om denna eldning av avfallet var medveten var den inte kon-
trollerad, den var inte särskilt effektiv och elden riskerade att spridas. 
Behovet av en ugn hade tidigare påtalats och av arkivhandlingar 
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Tabell 2. Utgift och inkomster för renhållningsväsendet 1901, 1904 och 1907 
(kronor).

Kostnader och intäkter 1901 1904 1907

Utgift hela renhållningsväsendet 932 677 1 826 803 2 210 312

Inkomst hela renhållningsväsendet 497 419 1 106 703 1 373 518

Inkomst försäljning av samtliga avfallskategorier 115 690 118 920 176 367

därav latrin 27 948 31 267 35 553

därav pudrett 46 991 40 588 49 269

därav gödselsopor 40 894 42 323 64 858

därav skräpsopor 157 4 742 26 681

Källa: SÅS 1908 s. 151–153. 

Anm.: Övriga inkomster för verket var hämtningsavgifter, avgifter för gårdsrenhåll-
ning samt diverse körslor och arbeten för stadens övriga verksamheter,

att döma studerades olika modeller.82 1901 uppfördes en mycket 
provisorisk förbränningsugn som kunde ta cirka fem vagnslaster 
skräp varje dygn. 1903 byggdes på prov en mer permanent ugnstyp 
och 1905–1907 byggdes den ut till en större förbränningsanläggning 
med fyra ugnar. Redan från början planerades att värmen skulle tas 
tillvara, även om det fanns en stor osäkerhet i hur mycket värme 
förbränningen skulle kunna generera.83 

År 1906 är det första år mängden förbrända sopor anges, då brän-
des drygt 96 procent av de skräpsopor som kom till Lövsta, 2 pro-
cent tillvaratogs och användes som utfyllnad. Året därpå minskade 
andelen som förbrändes till drygt 92 procent och drygt 5 procent 
tillvaratogs.84 Trots mycket ordande om tillvaratagande brändes 
således en stor del av det icke-organiska avfallet. Den största delen 
avfall var dock gödselduglig och tillvaratogs och såldes. Denna 
hantering förefaller ha fungerat relativt väl. Den källsortering som 
Tingsten utmålat som en lösning var dock inte bortglömd. Frågan 
togs upp i fullmäktige år 1903 av två ledamöter, C. H. Lundbergh 
och Herman Lamm.85 De föreslog i sin motion att det skulle tillsättas 
en kommitté för att komma fram till hur staden bäst skulle kunna 
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förvalta de kunskaper som Tingsten fått genom sin studieresa och 
genomföra det ”systemskifte” som Tingsten förespråkat.86 Stads-
fullmäktige beslöt att låta frågan gå vidare till beredningsutskottet 
men någon kommitté tillsattes inte.87 

Frågan hängde i luften ett par år och aktualiserades när stadens 
förste stadsläkare tog upp källsortering som en möjlig väg till bättre 
hygien.88 Frågan hade aktualiserats på grund av en strejk bland ren-
hållningsarbetarna 1905 då köksavfallet genom sin snabba förruttnelse 
varit den del av avfallet som vållat mest besvär. Hälsovårdsnämnden 
menade att källsortering skulle underlätta en prioritering av det 
avfall som var mest akut att föra bort i händelse av strejk och därtill 
kunna ge staden inkomster genom att underlätta försäljningen.89 
I ett tjänsteutlåtande fick nu Tingsten möjlighet att framföra sin 
åsikt i fullmäktige. Han förordade införandet av en tvådelad käll-
sortering i hushållen: gödselsopor och skräpsopor. Tingsten hade 
stöd av drätselnämndens andra avdelning, som hemställde till 
stadsfullmäktige att Stockholms renhållningsföreskrifter skulle 
ändras och en tvådelning införas.90 Fullmäktige godtog förslaget 
och den nya föreskriften trädde i kraft 1 juli 1907.91 Hälsovårds-
nämnden menade att den införda delningen, som till skillnad mot 
vad de föreslagit innebar att köksavfallet skulle blandas med aska 
och golvsopor, innebar lika stora hygieniska nackdelar som tidigare 
eftersom köksavfallet ruttnade snabbare med inblandning av annat 
avfall samt att allmänheten skulle ha svårt att förstå denna uppdel-
ning.92 1908 blev delningen obligatorisk och överträdelse straffbar. 
Redan i början av året uttogs ett flertal stämningar och inkrävande 
av böter på fem kronor.93 Dufwa och Pehrson skriver om delningen 
att den mottogs övervägande positivt av medierna men mer avvak-
tande av allmänheten.94 

När källsorteringen infördes fick Stockholm ett kvittblivnings-
system som inte bara grundade sig på en tanke om tillvaratagande 
utan också på en kategorisering av avfallet för att möjliggöra till-
varatagande. Den redan etablerade avfallsregim som byggde på en 
föreställning och en praktik om att ta tillvara hade därmed tagit 
ett steg längre i praktiskt tillvaratagande. 
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Bild 3. Anslag om källsorteringen att sätta upp i köken.

Källa: Tingsten 1911, s. 57.



gödsel och skräp

61

Det potentiellt värdefulla avfallet
Ett genomgående drag i tillvarataganderegimen var den betydelse 
som lades vid avfallets värde. Den framgår bland annat av statistiken. 
I renhållningsverkets årsberättelser gavs till exempel de uppgifter 
som handlar om försäljning och tillvaratagande stort utrymme.95 I 
Statistisk årsbok för Stockholms stad redovisades uppgifter om renhåll-
ning från år 1900. Fram till 1910 redovisades inte den sammanlagda 
mängden avfall, däremot uppgifter om mängder av olika kategorier 
som försålts samt om inkomster från försäljningen.96 Förutom denna 
vilja att lyfta fram tillvaratagandet märks genomgående en tanke om 
avfallet som potentiellt värdefullt. I denna bedömning ingick inte 
nödvändigtvis en kalkyl av avfallets marknadsvärde utan avfallets 
värde avgjordes av dess bruksvärde. 

Tingsten och det fåtal andra som uttalade sig om Stockholms 
kvittblivning förde i mycket samma argumentation som 1800-talets 
latringödselförespråkare men överförde dessutom tanken om avfal-
lets värde även på det icke gödseldugliga avfallet. De såg det som 
självklart att avfallets bruksvärde med rätt hantering skulle kunna 
bli ett marknadsvärde. Tingsten framhöll att avfallets användnings-
områden var många: köksavfallet kunde bli gödsel eller kokas till 
svinfoder, eller så kunde man utvinna råämnen till såpa, tvål och 
smörjämnen. Aska från trä var även det ett bra gödningsmedel. Om 
hushållssoporna skrev Tingsten i sin reseberättelse:

Äfven tredje slaget sopor har sin marknad, och det är i själfva verket 
ganska litet häraf, som ej kan säljas, blott det levereras på lämpligt 
sätt. Värdelöst för familjerna, representerar detta affall sammanfördt, 
fördelat och rätt behandladt, stora kapitaler. Tills för några få år 
sedan har emellertid denna inkomstkälla endast i form af enskildt 
lumpsamleri tagits i anspråk.97

De städer som Tingsten imponerades mest av under sin studieresa 
var de som hade kommunalt styrda system för att ta tillvara det 
oorganiska avfallet – München och Budapest. Budapest var inte en 
stad som ingått i Tingstens första reseplan: av allt att döma klämde 
han in den sent efter att ha fått telegram från Sverige som rekom-
menderade att han skulle besöka även denna stad.98 Det tyder på att 
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det fanns ledamöter inom drätselnämnden som delade hans intresse 
för tillvaratagande. Trots de aspekter som tilltalade Tingsten i dessa 
städers system ansåg han att de inte var fullgoda: de var ohygieniska 
och mindre rationella, i den meningen att avfallet först blandades 
ihop på produktionsplatsen, det vill säga i hushåll och industri, för 
att sedan sorteras i kategorier av renhållningen. USA och inte minst 
New York med sina planer på sortering av skräp var inspirerande 
på grund sin källsortering.99

Att amerikanska städer frångått den tidigare tillämpade metoden 
att skilja ut matavfallet redan i hushållen för att använda detta till 
svinmat förklarade Tingsten med allmän vanskötsel, vilken kunde 
skyllas på att det var entreprenörer som skötte verksamheten och 
inte städerna själva.100 Tingsten ansåg emellertid att det var det mest 
ekonomiska och hygieniska sättet att bli kvitt köksavfall. Denna 
strategi är 

om den rätt tillämpas, särskildt i ett land med sådan rikedom på 
köksaffall som Amerika, sannolikt den bästa i såväl sanitärt som 
ekonomiskt hänseende. Det är nämligen obestridligt, att intet sätt 
för köksaffallets kvittblifvande är så verksamt i sanitärt hänseende 
som dess förtärande av djur. Likaså att ingen annan metod kan 
lemna ett så godt ekonomiskt resultat.101

Flera av de åsikter Tingsten förde fram i drätselnämndens handlingar 
tog han upp i ett föredrag under rubriken ”Några synpunkter att 
beakta ifråga om det torra stadsaffallets uppsamling och undanröd-
jande” i Hälsovårdsföreningen i Stockholm 1900. Här uttryckte han 
att det var ”barbariskt” och ”onaturligt” att blanda avfallet. Blandat 
hade avfallet inget värde, men fördelat kunde dess värde realiseras. 
Denna fördelning kunde ske på olika sätt, men Tingsten skrev att 
den alltid borde göras av sopproducenterna – hushållen – ”ty först 
därigenom kan det onda ryckas upp med rötterna”.102 Han såg två 
möjligheter till delning av hushållens avfall: en tvådelning i katego-
rierna gödselsopor och skräpsopor eller en tredelning i kategorierna 
gödselsopor, skräpsopor och matavfall till svin. Gödselsoporna och 
deras nyttiggörande som gödsel ansåg inte Tingsten vara mycket 
att orda om: de kunde lätt säljas till lantbruket. Skräpsopornas för-
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delning och försäljning krävde däremot mer arbete. Att det skulle 
löna sig tvivlade dock inte Tingsten på. Han betraktade det privata 
lumpsamlandet som ett bevis på att det fanns ett marknadsvärde i 
avfallet. Att även ta tillvara matavfallet till svinmat höll han för att 
vara det mest ekonomiska, avfallet skulle samlas in för sig och sedan 
kokas. Avfallsdelningen behövde inte medföra ökade kostnader för 
hämtning eftersom man kunde hämta skräpet mer sällan. Det var 
enligt Tingsten också bättre eftersom man undvek den enligt honom 
ohygieniska blandningen av matavfall och aska. Att matavfall till-
varatogs som svinmat var inget nytt i Stockholm, till exempel sålde 
restauranger redan sitt matavfall till svinuppfödare. Av Tingstens 
föredrag framstår det som att tillvaratagande av ekonomiska skäl 
var det primära målet, även om hygien och möjligheten att bli av 
med avfall också var argument för sortering och tillvaratagande.103 

Synen på avfallet som värdefullt var också motivet till att tillvara-
tagande genom källsortering nämndes i Lundbergh och Lamms 
motion i fullmäktige 1903.104 Fullmäktigeledamoten Lundbergh 
förtydligade motionens innebörd i ett muntligt anförande och sade 
att Stockholm inte hade råd att inte göra den förändring som Ting-
sten förespråkat, eftersom den skulle innebära betydande inkomster 
för staden.105 När frågan aktualiserades av stadsläkarens skrivelse 
1906 påtalade drätselnämndens andra avdelning att en uppdelning 
av avfallet i gödselsopor och skräpsopor inte bara skulle innebära 
sanitära fördelar utan också ekonomiska. I det till förslaget bilagda 
tjänsteutlåtandet upprepade Tingsten att en uppdelning skulle öka 
det ekonomiska utbytet av skräpsoporna samt göra att det lättare att 
få avsättning för gödselsoporna och att förbränna skräpsoporna.106 

I sitt argument för tillvaratagande betonade Tingsten den möjliga 
ekonomiska vinsten för staden och framställde den som en välkom-
men bonus. Det huvudsakliga argumentet för sorteringen var att 
den underlättade kvittblivningen:

Med hussopornas fördelning […] afser man deras uppsamling i 
skilda grupper i enlighet med deras beskaffenhet och användbarhet, 
hvilka sopgrupper hvar för sig äro lätta att undanrödja i jämförelse 
med den sammanblandade affallsmassans kvittblifvande.107
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Att kvittblivningens mål var just kvittblivning utesluter dock inte 
att nyttiggörandet var önskvärt och prioriterat. Den självklarhet 
med vilken Tingsten omfattade tillvaratagandet framgår av att det 
enda alternativet Tingsten uppgav till uppdelningen i ”skräpsopor” 
och ”gödselsopor” var ett annat tillvaratagande, nämligen en tre-
delning som också inkluderade kategorin ”svinmat”. Av Tingstens 
förklaring av hur han såg på skillnaden mellan dessa två typer av 
tillvaratagande framgår att tillvaratagandet kunde ses som en åtgärd 
för två olika mål: 

I fråga om delningssättens särskilda ändamål må framhållas, att 
tvådelning är en åtgärd, som vidtages uteslutande för renhåll-
ningens egen skull, medan tredelningen, utom det omedelbara 
renhållningssyftet, innebär att genom köksaffallets användning till 
svinuppfödning afvinna soporna största möjliga ekonomiska utbyte. 
Ur uteslutande renhållningssynpunkt sedd, är således tredelning ej 
att anse som en utveckling eller en förbättring af tvådelningen utan 
blott som ett längre drifvet tillgodogörande af affallsprodukterna.108

Tingsten beskrev tvådelningen som en renhållningsåtgärd där det 
primära var att bli kvitt avfallet, medan tredelningen var att ta nyt-
tiggörandet av avfallet ett steg längre för att tillvarata så mycket av 
avfallets värde som möjligt. Eftersom tredelningen skulle innebära 
omfattande kostnader menade han att det inte var motiverat att gå 
längre än vad renhållningen krävde – det vill säga att införa tvådel-
ning. Han tyckte inte heller att tvådelningen behövde genomföras 
konsekvent, utan enbart i sådana hus där någon form av verksam-
het, affär eller liknande, fanns och där rikare människor bodde. I 
övriga hus bedömde han att det inte skulle vara så mycket skräp 
och där kunde allt gå till gödsel.109 Att Tingsten inte talade för ett 
tillvaratagande för dess egen skull och att han hade en pragmatisk 
inställning till källsorteringen i praktiken är inte förvånande. I hans 
roll som direktör för renhållningsverket var kvittblivningsmålet 
primärt. Förmodligen kan man också tolka hans ståndpunkt som 
ett utslag av hans ekonomiska sinne. Under de år han var i stadens 
tjänst återkom han ofta till möjligheter att spara på stadens resurser 
och som nästa kapitel ska visa var han inte redo att utsätta staden 
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för de större ekonomiska risker som han menade att en svinmats-
insamling skulle medföra. 

I argumenten för en förändrad kvittblivning framkom knappt 
andra alternativ än sortering och tillvaratagande. Någon mer organi-
serad form av dumpning eller förbränning i större skala diskuterades 
inte. Ett undantag är ett budgetförslag för år 1902, då drätselnämn-
dens andra avdelning krävde anslag för att kunna vidta åtgärder mot 
de sopor som låg i upplag vid Lövsta: ”I främsta rummet gäller det 
härvid åtgärder beträffande de för närvarande osäljbara soporna, 
eller de s. k. skräpsoporna.”110 De åtgärder som föreslogs var sortering 
samt förbränning som kompletterande metod.111 I de ståndpunkter 
om kvittblivning som fördes fram i Stockholm under 1900-talets 
början togs det alltså för givet att avfallet hade ett bruksvärde som 
skulle kunna realiseras på en marknad om det hanterades rätt. Löv-
sta blev därmed, som det stod i en publikt hållen artikel i Bonniers 
månadshäfte ”mest att betrakta såsom en etapp-punkt på affallets 
väg från Stockholm och ut i lifvet, till jordbruk och industri.”112

Tingsten och tillvarataganderegimen
Tingsten framstår som central för tillvarataganderegimens utveck-
ling i Stockholm under 1900-talets första decennium. I materialet 
från Stockholms fullmäktige och renhållning framstår han som den 
som gav frågan en sammanhållen problembild. Det finns därför 
skäl att gå in närmare på Tingsten som person och sätta honom i 
ett sammanhang.

Melosi skriver om kommunalteknikernas ökade status under 
slutet av 1800-talet. Utbyggnaden av kommunala tekniska system 
i städerna, som vatten och avlopp, hade skänkt denna yrkesgrupp 
respekt och auktoritet under senare delen av 1800-talet. När det 
gällde avfallshantering stod kommunalteknikerna i början av 1900-
talet ofta för lösningar som förbränning eller reducering av sopor, 
medan de inte rekommenderade tillvaratagande eller dumpning. 
Melosi visar också att de kommunaltekniska tjänstemännen ofta 
hade stora internationella nätverk i vilka såväl rent tekniska som 
mer organisatoriska aspekter avhandlades i tidskrifter och på kon-
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ferenser.113 Av Tingstens inlägg i kvittblivningsfrågan märks inte 
några intryck från nätverk med dragning åt mer tekniska lösningar 
som förbränning. 

Tingsten var en inflytelserik person inom en verksamhet som av 
staden sågs som prioriterad.114 Han fick tidigt i sin karriär stor makt 
över hela renhållningsområdet, inte bara i Stockholm utan i hela 
Sverige. Han stod bland annat bakom Eskilstunamodellen, som 
byggde på svinmatsinsamling och kommunalt drivna svingårdar 
och som anammades av flera städer i Sverige och Finland.115 Den 
respekt och status som Melosi beskriver att kommunaltekniska 
tjänstemän åtnjöt gällde också i Sverige. De tillhörde de kommu-
nala tjänstemän som först fick heltidsanställningar och goda löner 
och arbetsvillkor.116 Både städernas tillväxt, den kommunala admi-
nistrationens uppbyggnad och ingenjörernas ställning på grund av 
deras specialkompetens i utvecklandet av ett industrisamhälle där 
tekniskt kunnande var centralt, bidrog alltså till att göra en person 
som Tingsten till en auktoritet med stor makt över sitt fält.117

Melosi ger New Yorks renhållningschef Waring ett helt kapitel 
i Garbage in the cities. Han hävdar att Waring som person och 
de värderingar han företrädde var mycket betydande för utveck-
lingen av stadens renhållningsväsende.118 På liknande sätt tolkar jag 
Tingsten och hans roll för Stockholms renhållning. Den värdering 
som Tingsten främst ger uttryck för är sparsamhet. Det går igen i 
beskrivningar av honom. Yngve Larsson skildrar Tingsten under 
hans tid som gatudirektör som en ”ingenjör med mera sinne för 
ekonomi än för teknik” och ”oberörd av den kritik för snålhet som 
han icke utan fog ofta utsattes för”.119 Karls son Herbert Tingsten 
framställde i sina memoarer fadern som ytterligt sparsam. Han 
beskrev familjens torftiga leverne, bland annat hur fadern trots en 
god inkomst gjorde toalettpapper av omslagspapper,120 och skrev 
att Karl Tingstens sparsamhet var ett allmänt ämne: 

Om hans sparsamhet gick historier som snarare var ironiska än 
elaka: t.ex. då ett skjul rivits hittade pappa en spik och framhöll 
att sådant måste man ta vara på; svaret blev ”ja, det var skönt att 
direktörn hittade spiken, vi letade efter den i går hela dagen”.121 



gödsel och skräp

67

Tingstens sparsamhet och hans intresse för det ekonomiska snarare 
än det tekniska går igen i hans utformning av kvittblivningen under 
1900-talets första decennium. När det gäller sparsamhet finns det 
dock i Tingstens fall anledning att skilja på sparsamhet med material 
och sparsamhet med stadens ekonomiska resurser – när det gäller 
det senare skulle en billig kvittblivning utan tillvaratagande också ha 
varit möjlig. Detta var dock ingenting Tingsten förde fram. I detta 
var han eventuellt ett barn av sin tid. Sparsamhet i form av tillvara-
tagande var inte bara ett utmärkande karaktärsdrag hos Tingsten 
utan en del i en rådande mentalitet. Tillvaratagandet som ideal kan 
spåras i källor från denna tid, till exempel i rådgivningslitteratur och 
i riktlinjer för skolundervisningen.122 Till exempel har forskaren i 
pedagogik Ulla Johansson visat att politiker under 1900-talets första 
decennier engagerade sig för att skolan skulle fostra barn till sparsam-
het eftersom man ansåg att medborgarnas sparande var viktigt för 
landets kapitalförsörjning.123 Johansson menar också att det i början 
av seklet fanns en utbredd föreställning om svensken som slösaktig, 
något som går igen i Karl Tingstens utsagor om stockholmarnas lyx 
och benägenhet att kasta värdefulla föremål i soporna.124 

Tingstens personliga sparsamhetsmoral gick alltså förmodligen 
i linje med den allmänna uppfattningen om sparsamhet och där-
till med fullmäktiges sparsamhet med kommunens medel. Som 
nämnts fanns det inte något motstånd mot Tingstens plan att utöka 
tillvara tagandet genom införandet av källsortering. Det motstånd 
som Tingsten senare mötte, och som behandlas i nästa kapitel, kom 
från dem som önskade ett än större tillvaratagande. Tanken om 
tillvaratagande och avfallets inneboende värde kan alltså sägas ha 
legat i tiden och därmed verkat som stöd för tillvarataganderegimen. 
Tillvarataganderegimen var ett av många uttryck för denna tanke. 
Denna tillvaratagandets och sparsamhetens norm hade en stark 
materiell och ekonomisk grund i ett samhälle med knappa resurser.125 
Därtill fanns under 1900-talets början en oro inom Stockholms 
stadsfullmäktige över en expanderande budget och en omfattande 
upplåning.126 Det är rimligt att staden i det läget inte bara försökte 
hålla nere utgifter utan också såg positivt på möjliga intäkter. 
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Tillvarataganderegimens tröghet 
De lösningar som renhållningens företrädare utvecklade som svar 
på sekelskiftets kvittblivningsproblem låg i linje med avfallsregi-
mens tanke och praktik. Hur kan man förklara att den etablerade 
tillvarataganderegimen befästes? 

En del av svaret är att det fanns mycket lite som talade mot ett 
fortsatt tillvaratagande. Visserligen var tillvaratagandet av gödsel  
problematiskt på grund av den allt större inblandningen av gödsel-
odugligt skräp och praktiken för tillvaratagandet var delvis ur 
balans efter Särimners konkurs. Tingstens företrädare som ren-
hållningsdirektör, Wallander, utmålade förbränning som en lös-
ning på skräpsopornas inblandning.127 Studieresor som renhåll-
ningsverket hade gjort 1882 och 1884 hade också resulterat i relativt 
positiva beskrivningar av förbränning (gärna i kombination med 
pudrettillverkning)128 och renhållningsverket noterade 1887–1899 
ett antal patent på olika typer av förbränningsugnar för sopor och 
exkrement.129 Av drätselnämndens handlingar 1899 framgår också 
att nämnden intresserade sig för förbränningsugnar.130 Likaså visar 
Tingstens plan inför studieresan att det var av England och USA, 
länder som i hög grad praktiserade förbränning, som han väntade 
sig lära sig mest.131 Det är dock oklart om förbränningen någonsin 
sågs som en lösning för mer än den mindre delen skräpsopor. 

Det något ostadiga läge som renhållningen befann sig i strax före 
sekelskiftet 1900 vägde lätt jämfört med den sedan länge inarbetade 
idén om tillvaratagande och praktiken för tillvaratagande med dess 
utbyggda system av järnväg och organisation som utgjorde det sena 
1800-talets tillvarataganderegim. Tingsten antydde detta när han 
i sin reseskildring skrev att tillvaratagandet och källsorteringen 
var särskilt lämpligt för Stockholm eftersom man skulle kunna 
dra nytta av befintliga anordningar som inlastningsstationer och 
järnväg. Källsortering skulle enligt Tingsten göra att dessa kunde 
utnyttjas än bättre: man skulle kunna sända gödselsoporna direkt 
till köpare utanför staden utan att de först måste gå via Lövsta för 
någon form av sortering, precis som skedde med latrinen. En bil-
ligare hantering skulle bli effekten när avfallet fraktades kortare 
sträckor och man skulle nå en större marknad än den som kunde 
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nås sjövägen.132 Järnvägen kan på så vis ses som en bidragande orsak 
till att källsortering år 1907 inkorporerades i kvittblivningssystemet.

Det fanns institutionella ramar i form av organisation, infrastruk-
tur och teknik som byggde på tillvaratagande. Att byta system till 
dumpande eller till en förbränning med högre kapacitet för blandat 
avfall skulle ha inneburit höga investeringskostnader såväl i form av 
materiella investeringar som i en omställning av kvittblivningens 
mål. Föreställningen om tillvaratagande som en given strategi var 
djupt rotad både i organisationen kring kvittblivningen och hos 
enskilda personer. När en person med Tingstens position väl hade 
tagit ställning och initiativ för ett ökat tillvaratagande bör det ha 
inneburit en kostnad, även om den inte var materiell, för honom 
att byta uppfattning. 

I argumentationen för sortering och tillvaratagande blandades 
ekonomiska argument med argument om avfallets naturliga plats 
och avfallets värde om det inordnades i en naturlig uppdelning. 
Sortering blev lösningen som skulle kunna återbörda avfallet till 
dess rätta plats. Detta grundades på en kretsloppstanke.133 Syste-
met med två behållare innebar enligt Tingsten en naturlig lösning. 
Staden kunde på ett

naturenligt sätt och med mindre kostnad än under nuvarande 
förhållanden undanrödja det torra stadsaffallet i sin helhet, hvars 
rätta användning helt visst är dess omsättning, så långt praktiskt 
möjligt är, i samma eller liknande former från hvilka det härstam-
mar, nämligen lantmannaprodukter och industialster.134

Sorteringen och tillvaratagandet blev ett sätt att behålla stadens 
koppling till det agrara men samtidigt hantera den moderna stadens 
större avfallsmängder och mer heterogena avfallssammansättning. 
Detta sågs inte som en omodern hantering. Viljan till nyttiggö-
rande av avfall och kretslopp mellan stad och land och mellan stad 
och industri under den här tiden har diskuterats av andra forskare. 
Barles skriver att det avfall staden Paris producerade användes av 
såväl industrin som jordbruket.135 O’Brien skriver att viljan till nyt-
tiggörande ledde till olika typer av sortering i flera städer i England 
och USA i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.136 
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Att tillvaratagandet av avfall för försäljning låg i tiden visas också 
av stadens andra verksamhet på området vid Lövsta: hälsovårds-
nämndens och köttbesiktningens destruktionsanstalt som uppfördes 
1906. I denna togs stadens beslagtagna kött och avlivade djur tillvara 
genom sortering och en utdragen process med kokning, avskiljning 
och torkning vilket ledde till produkterna lim, kraftfoder och fett 
(som såldes till tvål- och såpfabriker).137 

Dessutom fanns i anslutning till Lövsta små privata företag som 
bildades för förädling av olika typer av avfallsmaterial. Mycket 
tyder dock på att industrins intressen, i alla fall i Sverige, var relativt 
marginella. De mindre företagen i branschen verkar ha gått omkull 
snabbt och köparna av renhållningsverkets tillvaratagna material 
var relativt få, vilket framgår av tabellerna över antalet köpare och 
försålda skräpsopor som redovisas i appendix, s. 255.138 Mängden 
material som tillvaratogs av renhållningsverket visar likaså på en 
ganska modest försäljning. Det var föreställningen om avfallets 
bruksvärde kombinerad med behovet av kvittblivning som styrde 
hanteringen, inte en efterfrågan på avfallsprodukter. 

Tillvaratagandet av skräpsoporna kan förklaras som en följd av 
ett tidigare system, men inte som ett uttryck för en vilja att hålla 
fast vid gamla system. Snarare var det en modernisering. Tingsten 
klagade vid sekelskiftet 1900 på att Stockholm låg efter städer i 
Europa och Nordamerika vad gällde kvittblivningen av avfall.139 
Även fullmäktigeledamöterna Lundbergh och Lamm skrev att 
Stockholm började halka efter andra städer i Sverige och Europa 
vad gällde tillvaratagande av avfall.140 Nygård skriver att svenska 
städer tog upp europeiska renhållningsmodeller och att dessa sedan 
anpassades och kopierades till övriga Skandinavien.141 I fallet med 
uppdelningen i skräpsopor och gödselsopor kom dock inspirationen 
inte bara från Europa utan även från USA. Det framstår också som 
att Tingsten genom att kombinera olika typer av tillvaratagande 
drog det kommunala tillvaratagandet ett snäpp längre än de städer 
han inspirerades av. 

Tillvaratagandet kunde ha kombinerats med andra metoder för 
kvittblivning. Barles har redogjort för hur en tanke om vikten av 
att nyttiggöra avfall och försök att omsätta denna tanke i praktiken 
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var bidragande till den avfallsförbränning som infördes i Paris på 
1890-talet: tillvaratagande av såväl värme som slagg var en viktig 
del av argumenten för förbränning.142 I Stockholm infördes förbrän-
ning i början av 1900-talet men kombinationen med källsortering 
gjorde att förbränningen inte kom att omfatta någon särskilt stor 
del av det samlade avfallet. Förbränningen var inte heller en metod 
som lyftes fram. 

Det finns en stor skillnad mellan det sena 1800-talet, då vissa 
städer i Europa byggde förbränningsanläggningar, och det tidiga 
1900-talet, då Stockholm moderniserade sin kvittblivning: upp-
täckten av bakterierna förändrade hur man såg på smittspridning. 
Den medicinska vetenskapen var under senare delen av 1800-talet 
inriktad på att förebygga sjukdom och detta i kombination med 
miasmateorin om att illaluktande vatten och materia spred sjukdom 
innebar att renhållningen i städerna sågs som betydelsefull för att 
motverka sjukdom och dödlighet.143 Den miasmatiska föreställningen 
var ett kraftigt argument mot ansamlingar av avfall i städerna.144 De 
renhållningsåtgärder som vidtogs förbättrade också hälsotillståndet 
i städerna även om teorin om miasma senare visade sig felaktig.145 
Melosi har hävdat att hygieniska argument för renhållning kom i 
skymundan i och med att bakteriologin etablerades. Bakteriologin 
kom att inkluderas i det medicinska ämnet hygien och vad gällde 
smitta innebar bakteriologin att fokus flyttades från smuts till bacil-
ler i till exempel mjölk och vatten.146 Den nya vetenskapens land-
vinningar gjorde att man inte lika kraftfullt kunde hävda vikten av 
renhållningsreformer. De hygieniska argument i kolerans spår som 
omgärdat byggandet av de tidiga förbränningsugnarna i Europa 
och som skulle ha kunnat verka mot tillvaratagandet, var vid sekel-
skiftet 1900 inte längre gångbara. Under 1900-talets början var över-
huvudtaget inte hygien ett tungt vägande argument i Stockholms 
renhållningsärenden.147 Det berodde förmodligen delvis på att de 
stora problemen med avfall inne i staden hade lösts samt att den 
hygieniska förståelsen av avfall blivit alltmer självklar. Detta ligger 
i linje med Nygårds forskning. Han tar upp att hygienen mer och 
mer blev en del av en självklarhet i renhållningsfrågan och under 
1920-talet enbart betonades för att stärka andra argument.148
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När Stockholm moderniserade sin kvittblivning problematiserades 
således inte föreställningen om tillvaratagandets nytta med hygieniska 
argument. I stället kunde denna föreställning, i kombination med 
att avfallet fortfarande till största delen bestod av gödsel, fortsätta 
att vara en anledning till tillvarataganderegimens stabilitet och 
tröghet. Tillvarataganderegimen stöddes också av att försäljningen 
av gödsel under perioden 1900–1907 sågs som lyckosam och gav ett 
bidrag till renhållningsverkets ekonomi.149 Det utbyggda systemet 
med järnvägen, kontakterna för försäljning av gödsel och den många 
gånger uttalade idén inom renhållningsväsendet om avfallets värde 
utgjorde starka incitament för att fortsätta med en redan etablerad 
hantering, med en viss justering för att komma till rätta med det 
icke-organiska avfallet. Tillvarataganderegimen utmanades inte i 
tillräckligt hög grad av den nya sammansättningen utan lösningen 
på det problemet kunde hittas inom regimen. 
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Figur 2. Avfallets väg till kvittblivning 1907–1916 (till denna kvittblivning 
kom viss tippläggning).

Stockholms avfallsproducenter 
(hushåll, industrier och andra 
verksamheter, institutioner, gator, 
parker)

Privat kvittblivning 

 Gödselsopor  Latrin     Skräpsopor      

Tre sopstationer 
inom tullarna

 Gödselsopor    Gödselsopor   Latrin    Skräpsopor        

Lövsta
Via järnväg 
direkt till 
gödselkunder

Gödselsopor  Latrin   Pudrett       Skräpsopor           Skräpsopor               

Gödselkunder
Försäljning/
material-
återvinning

Förbränning

El och ånga

Försäljning till 
övrig kommunal 
verksamhet

 

El och ånga





75

kapitel 3

Avfall som svinmat
Tillvarataganderegimens höjdpunkt och fall 

1906–1927

Under 1900-talets första decennier fortsatte Stockholms befolkning 
att öka. Samtidigt växte staden i yta och inkorporerade Brännkyrka 
och Bromma. Trångboddheten minskade på 1920-talet och boende-
standarden förbättrades under 1910- och 1920-talen när lägenheter 
började byggas med badrum, wc, varmvatten och centralvärme. I 
början av 1920-talet var stadens elnät i stort sett helt utbyggt. För-
utom att elektrisk belysning slog igenom i hemmen innebar elek-
trifieringen av staden som pågått sedan sekelskiftet att elektriska 
spårvagnar kom att prägla stadsbilden från mitten av 1900-talets 
första decennium.1 Även om den period som skildras i detta kapitel 
generellt innebar många nya bekvämligheter och ett ökat välstånd 
förde första världskriget med sig en kristid med brist på livsmedel, 
kol, koks och olja. Under kriget avstannade byggandet i Stockholm 
och hemlösheten var stor. Efter kriget följde massarbetslöshet och 
en orolig ekonomisk situation.2 

Stadens förändrade karaktär, höjningen av bostadsstandarden 
och första världskriget satte spår i avfallets sammansättning och 
kvittblivningens praktik. Under den dryga tioårsperiod som följde 
efter införandet av en tvådelad källsortering i kategorierna gödsel-
sopor och skräpsopor år 1907 kom tillvaratagandet att artikuleras i 
en konflikt där två typer av tillvaratagande av köksavfall stod mot 
varandra. Huruvida köksavfallets värde bäst realiserades som svin-
mat eller som gödsel blev under 1910-talet den mest omdiskuterade 
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frågan på kvittblivningens område. Den visar med tydlighet idén 
om avfallets värde inom tillvarataganderegimen. 

Vilka svårigheter och utmaningar ställdes tillvarataganderegimen 
inför under perioden, hur bemöttes dessa och hur kan konflikten 
mellan förespråkare och motståndare till insamling av köksavfall till 
svinmat förstås i förhållande till den etablerade avfallsregimen? Det 
avsnitt som följer ägnas åt en redogörelse för avfallets sammansätt-
ning och kvittblivningens praktik samt en kortfattad beskrivning 
av den samhällsutveckling som ledde till att avfallet alltmer kom att 
bestå av icke-organiskt skräp snarare än organiskt gödsel. Därefter 
kommer fyra avsnitt som behandlar svinmatsdebatten och svin-
matsprojektets praktik och fall. Jag försöker bland annat sätta denna 
debatt i den kontext som Yvonne Hirdman kallat en ”köttkult”. En 
fråga jag försöker besvara är hur aktörerna i svinmatsdiskussionen 
använde frågan om avfallets värde för sin argumentation samt hur 
det kan belysa tillvarataganderegimen. Kapitlet avslutas med ett 
sammanfattande avsnitt och ett resonemang om en förändrad syn 
på avfallets värde. 

Mer skräp, mindre gödsel och kvittblivningens praktik
De amerikanska historikerna Strasser och Melosi har visat att mäng-
den icke-organiskt avfall ökade i USA strax efter första världskriget.3 
Likaså beskriver Nygård 1920-talet som en brytpunkt av samma slag 
i de finländska städerna.4 Det är rimligt att anta att en liknande 
utveckling till följd av ny teknik och förändrad konsumtion skedde 
i Stockholm. Hur kom dessa materiella förändringar att påverka 
Stockholms avfall och kvittblivning och i vad mån var de utma-
ningar för tillvarataganderegimen? 

Den samlade mängden avfall från Stockholm visar en ökande 
trend fram till år 1912 i både vikt (ton) och volym (järnvägsvagnar). 
Därefter skedde en minskning fram till 1922 då avfallsmängden åter 
gick upp något. Till och med år 1927 kom sedan inte avfallsmäng-
den upp till den nivå som gällt år 1900 sett till vare sig volym eller 
vikt. Ökningen under 1900-talets första årtionde kan i huvudsak 
förklaras av en ökad mängd gödselsopor där huvudingrediensen var 
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Diagram 1. Avfall från Stockholm uppdelat i kategorier 1901–1927 (ton).

Källa: RV 1909–1927; SÅS 1918–1927, ”Hälsovård”, tabell: ”Allmän översikt  
över verksamheten vid Stockholms stads slakthus och saluhallar”. 

Anm.: För diagrammets förutsättningar se appendix s. 247. 

hästspillning. Stigningen visar på en växande stad före motorfordo-
nens genombrott. Den minskade avfallsmängden därefter förklaras 
främst av ett minskande antal hästar under 1910-talet. Det hade i 
sin tur att göra med att andra fordonstyper vann terräng: mäng-
den cyklar i staden ökade kraftigt kring sekelskiftet 1900 och de 
därpå följande decennierna, 1905 var de hästdragna spårvagnarna 
ersatta med elektrisk spårvagn och samma år började stadens bilar 
att registreras.5 Diagram 1 ovan åskådliggör avfallets materiella 
förändring under 1900-talets första decennier. 

Kurvan för den totala mängden avfall följer i stort sett kategorin 
gödselsopor, med en förändring under 1920-talets andra hälft då 
kategorin skräpsopor började ge utslag på kurvan för den totala mäng-
den. Mängden skräpsopor steg i stort sett konstant under perioden, 
med undantag för åren kring första världskriget. Diagrammet visar 
också att mängden latrin minskade under 1910- och 1920-talen, samt 
att en begränsad mängd svinmat samlades in 1913–1927. 

Förändringen av avfallets sammansättning mätt i antal järnvägs-
vagnar tydliggörs även i diagram 2 nedan. Skräpsoporna var lättare 
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Diagram 2. Avfall till Lövsta fördelade på olika sopslag, 1910–1925  
(järnvägsvagnar).

Källa: SÅS 1910, 1915, 1920, 1925. 

än gödselavfallet och därför ser förändringen än mer markant ut när 
avfallets kategorier mäts i volym och ställs mot varandra. 

Efter 1912 var det enbart skräpsoporna som ökade. En del av 
dem kom från kontor, handel och industri och en del från hushål-
len.6 I slutet av 1910-talet och under de efterföljande decennierna 
steg lönerna i Sverige vilket möjliggjorde en ökning av den privata 
konsumtionen.7 Det bör ha lett till en ökad mängd hushållssopor. 
Användningen av papper ökade under perioden i flera samhällssek-
torer: i hushållen i form av tidningar, tidskrifter och förpackningar 
och inom tjänstesektorn i form av kontorsmateriel. Därtill kom mer 
förpackningar och emballage av papper.8 Dessa pappersprodukter 
och förpackningar speglade en ny konsumtionskultur som ännu 
var i sin linda – under 1920-talet fanns ett svenskt intresse för att 
rationalisera detaljhandeln enligt amerikanskt mönster vilket skulle 
fordra mer förpackningar.9 

Åren efter första världskriget innebar också andra förändringar 
som påverkade avfallets mängd och sammansättning. Bland annat 
byggdes bostadsområden i Stockholm som eldades med större gemen-
samma värmecentraler.10 Mängden aska i hushållens avfall borde 
därmed ha minskat vilket i sin tur borde lett till en minskning av 
mängden gödselsopor. Gas- och elspisens utbredning bidrog även 
den till mindre mängd aska från hushållen.11 Det fanns fler vatten-
toaletter och färre torrdass, vilket ledde till en fortsatt nedgång av 
mängden latrin. I Stockholm tilläts installerandet av wc först 1909, 
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men därefter ökade andelen snabbt.12 Den ekonomiska krisen i början 
av 1920-talet påverkade uppenbart inte avfallsmängden nämnvärt 
om man ser till de siffror som visas i diagram 1. En förklaring kan 
vara att krisen inte slog särskilt hårt mot produktionen av icke-
varaktiga konsumtionsvaror som livsmedel.13

Antalet motorfordon ökade under perioden medan antalet hästar 
minskade. Vid första världskrigets slut var antalet bilar ungefär lika 
stort som antalet hästfordon, men 1925 stod biltrafiken för 66 pro-
cent och hästtrafiken för knappt 5 procent av den totala trafiken.14 
Därtill kom att invånarna i allt högre grad åkte spårvagn.15 Den 
minskade mängden hästspillning i gödselsoporna kommenterades 
i renhållningsverkets berättelser, och från 1912 redogjorde de för 
kategorierna gatusopor, stallströ och hushållssopor inom den stora 
kategorin gödselsopor.16 Hushållssopornas andel av gödselsoporna 
gick från mindre än 50 procent 1913 till 90 procent 1927, vilket visar 
att det minskade antalet hästar fick betydelse för avfallets sam-
mansättning.17 

Fram till början av 1920-talet hade Stockholm ett avfall som till 
största delen bestod av gödsel, även om denna kategori var vikande 
från början av 1910-talet. Praktiken för kvittblivningen var i stort 
sett densamma som tidigare, det vill säga den byggde på försälj-
ning av gödselsopor och latrin samt förbränning och försäljning 
av skräpsopor. En del avfall, framförallt gatuavfall, användes som 
utfyllnad och en del lades i tipp.18 Vissa förändringar skedde bland 
annat till följd av stadens inkorporeringar och som en följd av att 
staden tog över befintlig avfallshantering i de nya områdena. Till 
exempel tillkom en sopstation i Årsta 1913. Vid denna station bilda-
des ett sopupplag, som 1927 lades ned och flyttades till Lövsta efter 
klagomål från allmänheten. 1914–1924 användes en tipp i träsket 
Långsjön i Gröndal för delar av det södra distriktets avfall. I stället 
för de tidigare tipparna inrättades 1927 en ny soptipp för den södra 
staden vid Blåsut i Enskede. Även andra former av kvittblivnings-
metoder genomgick förändringar, bland annat lades pudrettillverk-
ningen som funnits i Bromma och Nyboda ned under 1920-talet 

och avfallsförsäljningen från Bromma avslutades. Kvar i Bromma 
fanns en tipp i renhållningsverkets regi.19 
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Diagram 3. Mängden försålda gödselsopor 1900–1949 (m³).20

Källa: RV 1909–1927; GK 1929–1949. 

Försäljning av gödselavfall utgick såväl via pråm som i hästlass 
från Lövsta och gödselavfall fortsatte också att säljas direkt via järn-
väg till kunder fram till 1949. Som kvittblivningsmetod verkar det 
av renhållningsverkets statistik att döma ha gått relativt bra med 
gödselförsäljningen fram till slutet av första världskriget, då det 
skedde en markant nedgång i mängden som såldes.

Man kan sätta minskningen i samband med en minskad mängd 
gödselsopor som renhållningsverket hade att hantera, men föränd-
ringen hade framförallt att göra med en minskad efterfrågan. Ren-
hållningsverket kommenterade under åren efterfrågan på gödsel. År 
1909 hävdade verket att källsorteringen innebar att en ökad mängd 
kunde säljas, och till ett högre pris än tidigare.21 Vinsten sades också 
öka tack vare att transport- och arbetskostnaderna blev lägre när 
verket kunde sälja en större mängd gödselsopor direkt från järn-
vägsvagnarna i stället för att gå via Lövsta.22 Redan 1910 upplevde 
renhållningsverket emellertid en minskad efterfrågan på gödsel och 
latrin.23 Det finns flera möjliga faktorer som kan ha påverkat eller 
påverkats av efterfrågan på gödsel, framförallt tillgången och priset 
på andra former av gödsel. Inte minst finns det mycket som talar för 
att jordbruket vid den här tiden hade god tillgång på egen gödsel på 
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grund av en relativt stor inriktning på mjölk- och köttproduktion. 
I början av 1900-talet började jordbrukare i högre grad ta hand om 
och utnyttja sin egen stallgödsel.24

I Stockholms fullmäktiges handlingar finns ett enda uttryck för 
efterfrågan av sopgödsel. Renhållningsverket fick år 1910 en förfrå-
gan från småbrukare och trädgårdsmästare i Västerhaninge om att 
anlägga en sopstation för att försörja områdets trädgårdsstad med 
gödsel.25 I den brevväxling som följde visade Tingsten sig ivrig att 
få ett samarbete till stånd.26 Sopstationen blev dock inte av eftersom 
företrädarna för Västerhaninges odlare inte kunde ge några garantier 
för att de skulle köpa så mycket gödsel att det skulle löna sig som 
kvittblivning för staden.27 

I källor som rör lantbruk och odling finns mycket lite som pekar 
på att gödselsopor var en attraktiv vara för lantbrukarna. Varken i 
Meddelanden från Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruks-
området eller Kungliga skogs- och lantbruksakademiens tidskrift nämns 
sopgödsel eller latrin annat än undantagsvis och i förbifarten, trots 
att dessa publikationer till stor del ägnades åt frågor om gödsel.28 
Mårald tar i sin avhandling om den kemiska vetenskapen och lant-
bruket upp det minskade intresset för stadens gödsel från lantbruk 
och agrarkemister i början av 1900-talet.29 Mårald förklarar det med 
att lantbruket hade mer egen gödsel men också med att många jord-
bruksforskare trodde att konstgödsel skulle lösa växtnäringsbristen.30 

Den minskade försäljningen av gödselavfall var en utmaning mot 
tillvarataganderegimen eftersom den var uppbyggd kring denna 
kvittblivning. De minskade inkomsterna från gödselförsäljningen 
innebar också ett slag mot idén om avfallets värde inom tillvara-
taganderegimen. Renhållningsverkets inkomster från gödselförsälj-
ningen nämndes i stadens budgetförslag.31 Från att under 1900-talets 
första decennium ha stått för den största delen av intäkterna från 
tillvarataget avfall blev denna post i slutet av 1920-talet den näst 
minsta delen och understegs under 1920-talet enbart av intäkterna 
från latrinförsäljningen. Inkomsterna från skräpsopor och från ånga 
och el minskade inte i samma grad. 

I stadens budgetförslag för år 1924 hänvisade gatunämnden inte 
bara till den minskade tillgången på gödselsopor och latrin utan 
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Diagram 4. Real inkomst från försäljning av avfall, avfallsråvaror, ånga  
och el 1900–1927.

Källa: RV 1909–1927. SÅS 1905. 

Anm.: Det som här kallas ”gödselsopor” kallas i SÅS ”sopor”, att detta är skilt från 
skräpsopor framgår av att lump, ben med mera anges för sig. Deflaterat med KPI. 

även till den vikande efterfrågan, som gjort att priserna hade måst 
sänkas. Inkomsterna av tillvaratagandet av skräpsopor steg däremot 
1923.32 Drätselnämnden förklarade den minskade gödselförsäljningen 
med den försämring som gödselsopornas kvalitet genomgått på 
grund av att det införts en utsortering av köksavfall till svinmat 
men också med att lantarbetarnas löner stigit. Det senare ledde till 
att det inte längre var lönsamt att använda gödselsoporna, som i sig 
var billiga men som krävde mycket arbete med transport och utkör-
ning. Pudrettförsäljningens relativt stabila inkomst, jämfört med 
försäljningen av latrin och gödselsopor, som framgår av diagram 4, 
talar också för att de mer arbetskrävande typerna av gödsel ratades 
till förmån för gödsel som var enklare att hantera. När försäljningen 
av gödsel gick ned lades soporna i upplag vid strandkanten vid Löv-
sta. För att göra det krävdes provisoriska lösningar och arbetskraft 
och gatunämnden ville i mitten av 1920-talet ha resurser till mer 
permanenta anordningar för att lägga avfall i upplag.33

De skräpsopor som inte sorterades ut för försäljning brändes.34 
Andelen skräpsopor som gick till förbränning var under 1920-talet 
kring 70 procent, drygt 20 procent av skräpsoporna bedömdes som 
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gödseldugliga och en mycket liten del användes till utfyllnad vid 
byggen och liknande. Den mängd som tillvaratogs för försäljning 
som avfallsmaterial (inte som gödsel) var således en mycket liten 
del av den totala mängden skräpsopor, som mest 7,4 procent (1915). 
Under 1920-talet låg andelen ungefär mellan 1,7 procent och 4,1 
procent.35 Den största kategorin av tillvaratagna skräpsopor var 
under hela perioden papper.

Till skillnad från när det gällde gödselsopor finns det uppgifter i 
renhållningsverkets årsberättelser om kostnaden för tillvaratagandet 
av skräpsopor, och de visar att denna verksamhet hela tiden gick med 
överskott.36 Det betydde dock inte att inkomsterna från skräpsoporna 
var särskilt stora – de år då de täckte arbetslöner för förbränningen 
och den övriga hanteringen av skräpsopor uppmärksammades med 
en viss förvåning i kommande års budgetförslag.37 Papper var den 
del av skräpsoporna som sorterades ut mest och också det som det 
såldes mest av mätt i kilo. Papperet saknade avsättning i de svenska 
pappersbruken, varför en stor mängd papper såldes till Tyskland 
under åren 1909–1914.38 

Strasser har beskrivit hur tillvaratagandet och försäljningen av 
avfallsråvaror i USA styrdes av marknadspriset på olika avfallsråvaror.39 
Av allt att döma var det så även i Stockholm. Marknaden för avfalls-
råvaror från Lövsta verkar, att döma av de få liggare över köpare som 
finns i Lövstas arkiv, ha varit begränsad. 1909 fanns det nio köpare 

Tabell 3. Tillvarataget skräp 1902–1927 (ton). 

År Papper Lump Plåt och 
järnskrot

Ben Läder Glas Totalt

1902 41,2 14,7 55,9

1905 76,1 32,4 44,9 20,7 4,7 42,0 220,8

1910 760,2 116,0 161,9 24,5 101,3 1 163,9

1915 1 339,9 41,8 292,3 11,4 11,1 107,7 1 804,2

1920 541,3 12,4 49,6 8,8 1,1 121,5 734,7

1925 1 222,7 10,1 86,0 0,1 6,1 1 325,0

1927 1 514,3 8,7 77,0 155 1 600,1

Källa: RV 1909–1927, tabell ”Översikt av skräpsopornas behandling”.
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(varje köpare kan ha gjort flera köp) av skräpsopor, 1911 fanns det 
elva.40 På grund av det lilla antalet köpare kan det tänkas att enskilda 
aktörer eller enskilda köp satte stora spår i statistiken över de mängder 
som såldes och inkomsterna från försäljningen. Denna slutsats stärks 
av att mängden tillvarataget metallskrot steg år 1907, när ett privat 
företag på Lövstas område gjorde försök med att utvinna det kemiska 
preparatet ferrosulfat av bland annat gamla konservburkar41 och att 
tillvaratagandet av papper upphörde i samband med krigsutbrottet 
när man inte längre kunde sälja papper till Tyskland.42 Försäljningen 
av de utplockade skräpsoporna anpassades till marknaden och även 
om tillvaratagande av skräpsopor ibland kunde innebära ett tillskott 
i renhållningsverkets budget var metoden inte särskilt effektiv som 
kvittblivningsmetod och uppenbarligen inget pålitligt sätt att hantera 
en ökad mängd icke-organiskt avfall i samhället. 

Förutom försäljning praktiserades förbränning och dumpning. Vid 
förbränningen i Lövsta togs värme och el tillvara. Värmen användes 
till elström och ånga och täckte hela Lövstas behov av kraft och 
belysning. En ångpanneanläggning bidrog med el som från 1909 
såldes till de anläggningar på området som inte var i renhållnings-
verkets regi.43 Byggnadskontoret stod för vissa platser inom staden 
där oorganiskt avfall kunde dumpas som fyllningsmaterial mot en 
smärre avgift. Dessutom fanns det ett antal mindre och tillfälliga 
tippningsplatser som uppstod på grund av stadens egna byggnads-
arbeten och som i vissa fall kunde utnyttjas av enskilda.44 Den slagg 
som uppstod vid förbränningen dumpades i Mälaren vid Lövsta.45

Tillvarataganderegimen utmanades under 1920-talet genom att 
mängden skräpsopor ökade såväl i absoluta tal som i andel av det 
sammantagna avfallet. Tillvarataganderegimen innebar en han-
tering av denna avfallskategori i form av försäljning, förbränning 
och till en liten del utfyllnad. Försäljningen var det uttalade målet 
och den gav visserligen staden en viss inkomst men var bristfällig 
som kvittblivningsmetod. En än större utmaning för regimen var 
den otillräckliga efterfrågan på gödsel. Trots att gödselavfallet från 
1920-talet stod för en minskande andel av det totala avfallet var det 
fortfarande en mycket stor del och försäljningen av gödsel sågs som 
kvittblivningens kärna. 
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En strid om köksavfallet
Försäljningen av gödsel stod i centrum för en av de mest segdragna 
diskussionerna om Stockholms avfall under det tidiga 1900-talet. 
Parallellt med att den nya ordningen med en källsortering i kate-
gorierna gödselsopor och skräpsopor genomfördes 1907 fördes en 
diskussion om kommunal insamling av köksavfall för svinuppföd-
ning. Detta avsnitt behandlar argumenten i denna diskussion och 
avslutas med frågan om vad denna konflikt innebär för tolkningen 
av tillvarataganderegimen. 

Att utfodra svin med hushållssopor var inte något nytt, i Stock-
holm hade företaget Särimner gjort det med ett mindre lyckat 
resultat.46 Tingsten var vid sekelskiftet generellt positiv till svin-
matsinsamling även i Stockholm och med honom som rådgivare 
hade ett system med svinmatsinsamling, som inkluderade en kom-
munalt driven svingård, införts i Eskilstuna 1901. Detta hade gjort 
staden berömd utanför Sveriges gränser.47 År 1906 lade stadsfull-
mäktigeledamoten och direktören vid slakteribolaget Norrmalm, 
Robert Olin, en motion i Stockholms fullmäktige om insamling 
av matavfall och inrättandet av en svingård. Motionen ledde till att 
det tillsattes en kommitté för att, som Tingsten skrev, undersöka 
denna fråga av ”nationalekonomisk betydelse”.48 Kommittén bestod 
av slakteriägaren Olin, sundhetsinspektören A-R Backlund, statsve-
terinären Sven Nystedt, Anton E. Dahlberg, rådman och ledamot i 
Drätselnämndens andra avdelning (från 1911 dess ordförande) samt 
Tingsten. Olin, Backlund och Nystedt var för att införa svinmats-
insamling och fick stöd av bland annat hälsovårdsnämnden och 
beredningsutskottet, medan Dahlberg och Tingsten kritiserade 
förslaget med stöd av bland annat drätselnämndens andra avdelning 
och kammarkontoret.49 Förutom Olin, som var politiker, kunde de 
andra agera även som tjänstemän och experter, vilket innebar att 
de uttalade sig i frågan inte bara inom kommittén utan också som 
remissinstanser i tjänsteutlåtanden. Ärendena i frågan skickades 
inte bara på remiss till stadens nämnder och förvaltning utan även 
till exempel till Lantbruksklubben i Stockholm.50 

Kommittén kom med sitt första utlåtande 1908, men på grund 
av oenighet inom kommittén, mellan stadens olika nämnder och 
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förvaltningar samt inom fullmäktige tog det tio år innan det fattades 
något beslut i frågan. Under dessa tio år var frågan hela tiden aktu-
ell. Kommittémedlemmar gjorde studieresor till andra städer inom 
och utom landet och frågan bollades mellan stadens olika instanser. 

I kommitténs första utlåtande föreslogs förutom inrättandet av 
en kommunal svingård antingen en tredelad källsortering i kate-
gorierna skräpsopor, gödselsopor och svinmat eller en tvådelad i 
kategorierna svinmat och övrigt avfall.51 Redan inledningsvis kom 
således en konflikt i dagen som inte bara handlade om vilket värde 
man tillskrev matavfallet utan också vilken betydelse som tillskrevs 
den nyss införda tvådelningen, som förutom att den sågs som en 
förutsättning för att realisera skräpsopornas värde sågs som betydelse-
full för att man skulle kunna sälja den stora mängden gödselavfall 
som bestod av gatusopor och stallströ. 

Ett av de viktiga argumenten för en svinmatsinsamling var att 
det var en ”naturlig” sortering52 och att det skulle leda till förbätt-
rade hygieniska förhållanden med tätare tömningar och rengjorda 
kärl.53 Det främsta argumentet var dock ekonomiskt. Förespråkarna 
hävdade att erfarenheter från svenska och utländska städer visade att 
systemet innebar en ekonomisk vinst.54 Även om det fanns försök 
att beräkna intäkter och utgifter baserades en stor del av argumen-
tationen om det ekonomiskt fördelaktiga i projektet på en tanke 
om att matavfallet bättre togs tillvara som svinmat än som del av 
gödselsoporna.55 

Det måste nämligen, inte minst i nu rådande tider, för var och en 
kännas föga tilltalande att allt fortfarande låta gå till gödsel en vara, 
som med fördel kan direkt användas till kreatursfoder, och med 
den kända regeln för ögonen, att all omsättning försiggår under 
energiförlust, torde icke av någon kunna förnekas, att köksavfal-
lets värde genom cirkelgången till gödsel, växtnäring, spannmål, 
brödföda med naturnödvändighet bliver väsentligt mindre än om 
det direkt utnyttjas till svinfoder – köttföda.56

Citatet ger uttryck för såväl en tanke om effektivaste resursutnytt-
jande och minskad energiförlust som en prioritering av kött framför 
spannmål, det senare återkommer jag till längre fram. 
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Ekonomin i svinmatsinsamlingen och tanken om hur matavfal-
lets värde bäst togs tillvara var konfliktens kärna. Motståndarna till 
svinmatsinsamlingen, inte minst Tingsten, kritiserade de ekonomiska 
beräkningarna som visade en vinst och ansåg att företaget var riskabelt 
för staden.57 Framförallt menade Tingsten att svinmatsinsamlingen 
utgjorde ett hot mot kvittblivningen av gödselsoporna eftersom den 
baserades på försäljning. När denna fråga först togs upp i kommitténs 
utlåtande 1908 ansåg även svinmatsförespråkarna att det var viktigt 
att skilja på gödselsopor och skräpsopor och att staden borde införa 
en tredelad källsortering för att göra det möjligt att tillgodogöra sig 
värdet av allt avfall.58 Dahlberg och Tingsten reserverade sig bland 
annat med argumentet att matavfallets gödselvärde var viktigt för 
att gödselsoporna skulle gå att sälja:

Genom att köksaffallet, som nu ingår i gödselsoporna, uppsam-
lades för sig, blefve nämligen dessa beröfvade sin mest värdefulla 
beståndsdel och möjligheten af deras försäljning till gödsel minskad 
i en grad, som påtagligen skulle kunna medföra betänkliga följder 
i afseende på gödselsopornas kvittblifvande.59

Köksavfallets gödselvärde framhölls som så viktigt för gödselför-
säljningen att kvittblivningen av denna del av avfallet riskerades 
med en ny typ av sortering. Äventyrandet av gödselförsäljningen 
var ett tillräckligt argument mot svinmatsinsamlingen, menade 
Tingsten 1911: 

Med fullt fog kan sägas, att sopförsäljningens äfventyrande genom 
tredelningen ensamt är skäl nog att anse dylik delning rent af ödes-
diger för Stockholms vidkommande, ty nämnda försäljning bildar 
en af hörnstenarna, på hvilka hufvudstadens renhållningsväsende 
är uppbyggt.60

Att gödselförsäljningen framställdes som central för kvittblivningen 
var dock av mindre betydelse för svinmatsförespråkarna, vilka var 
i majoritet i kommittén. Under frågans gång kom de att förorda 
en tvådelad källsortering: matavfall och övrigt avfall. Gödselsopor 
och skräpsopor skulle slås ihop till en massa.61 Detta hotade gödsel-
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försäljningen än mer än den föreslagna tredelningen och Tingsten 
gick 1915 så långt som till att hävda att sopförsäljningen, med dess 
viktigaste komponent gödselförsäljningen, var den enda möjligheten 
att bli av med Stockholms avfall. 

Den föreslagna tvådelningen av hussoporna […] står i uppenbar 
strid med förutsättningarna för sopförsäljningen – den enda utväg 
att bliva kvitt soporna, som står till buds för Stockholm.62

Tingsten framstår som fast förankrad i tillvarataganderegimens idé 
under de år debatten pågick. Han hävdade att tvådelningen skulle 
innebära ökade kostnader för renhållningen eftersom man skulle bli 
tvungen att införa harpning på nytt för att i någon mån kunna sälja 
skräpsoporna. Andra möjligheter än försäljning lyfte han inte fram.63 

Svinmatsförespråkarna var lika fast förankrade i en idé om tillvara-
tagande, även om de företrädde ett annat intresse och förespråkade 
en annan lösning. De framhöll att köksavfallets värde som svinföda 
var av allra största betydelse för landets livsmedelsproduktion och 
därför inte fick stå tillbaka för renhållningens krav.64 De skrev att 
renhållningens intressen inte var oviktiga men att kvittblivningen 
borde kunna lösas genom att man blandade gödselsoporna med 
latrin för att öka deras gödselvärde.65 Sundhetsinspektören Backlund 
och stadsveterinären Nystedt skrev 1910:

Köksaffallet, såsom bestående af rester af födoämnen, synes dock, 
i öfverensstämmelse med hvad som sker på många ställen på land 
och i stad, i form af svinfoder kunna tjäna ett bättre ändamål och 
ekonomiskt fördelaktigare tillgodogöras, än när det endast användes 
såsom medel att göra soporna värdefullare såsom gödningsmedel.
 Helt visst är det för staden en synnerligen viktig synpunkt vid 
förevarande frågas bedömande, att staden kan göra soporna efter-
frågade för att därigenom blifva befriad från den öfversvämmande 
mängden af dem, men synes det utskottet, att, hvad särskildt angår 
sopornas förvandling till ett godt gödningsmedel, detta ändamål 
kan vinnas äfven genom sopornas uppblandning, såsom redan nu 
dessutom sker, med latrin.66
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Köksavfallets värde skulle tas bättre tillvara som svinmat, och sta-
dens kvittblivning genom gödselförsäljning kunde ordnas på annat 
sätt. Tillvaratagandet av avfall som svinmat och avfallshanteringens 
mål om kvittblivning framstår i detta citat inte som oförenliga. När 
striden om köksavfallet pågått i nästan tio år blev emellertid tonen 
hårdare och de i kommittén som förespråkade svinmatsinsamling 
skrev i kommitténs andra betänkande, som kom 1915, att gödsel-
sopornas kvittblivande kunde lösas utan försäljning, att 

alla svårigheter att kvittbliva dem helt säkert mycket lätt kunna över-
vinnas genom att helt enkelt ställa dylika gödselsopor, fritt lastade å 
järnvägsvagn i Stockholm, gratis till lantbrukarnas disposition, ty den 
härigenom uppstående obetydliga minskningen i inkomsten eller, 
annorlunda uttryckt, den obetydliga ökningen i utgifterna, spelar 
långt mindre roll i renhållningsverkets och huvudstadens budget, 
än om denna mångomskrivna värdeminskning hos gödselsoporna 
skulle allt fortfarande få stå hindrande i vägen för att köksavfallet 
upphämtas för sig för att kunna utnyttjas till svinfoder.67

Med denna formulering betonade kommittén att efterfrågan på göd-
sel var så låg att inkomsterna inte täckte utgifterna för hanteringen. 
Eftersom den praktiserade gödselförsäljningen varken innebar en 
betydande inkomst för staden eller var lyckad som kvittblivnings-
metod sågs den inte som något som borde prioriteras och hindra 
en tvådelning syftande till svinmat. 

I 1915 års betänkande förordade kommittén återigen att köksav-
fall skulle samlas in och kommunala svingårdar inrättas. Ett nytt 
förslag var att systemet till en början skulle införas som ett experi-
ment i en del av staden.68 Året därpå kom ett utlåtande i frågan av 
beredningsutskottet, vilket stödde förslaget. Utskottet konstaterade 
att denna fråga var av största ekonomiska vikt och ansåg att det 
var svårt att utifrån de utredningar och erfarenheter i andra städer 
som åberopats få någon klarhet i hur detta skulle kunna fungera i 
Stockholm – ett experiment var enda sättet. Eftersom en tredelning 
skulle ställa alltför stora krav på hushållen förordades en tvådelning 
i kategorierna matavfall och övrigt avfall. Efter en relativt hetsig 
öppen debatt som kom att handla lika mycket om klassfrågan som 
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tillvaratagande av avfall röstade fullmäktige för förslaget.69 Försö-
ket inleddes i två rotar (distrikt) på Södermalm i januari 1917 och 
utökades sedan snabbt för att i slutet av 1918 gälla hela staden.

Vad innebär denna konflikt om köksavfallet för tolkningen av 
tillvarataganderegimen? Jag menar att de argument som kom fram 
i svinmatsfrågan tydligt visar tillvarataganderegimens fasta för-
ankring. Svinmatsfrågan var den längsta och tydligaste konflikten 
om kvittblivning i Stockholm under den undersökta perioden. Två 
intressen stod mot varandra och båda talade för tillvaratagande och 
stred om möjligheten att ta tillvara avfall. Tillvarataganderegimens 
idémässiga grund visar sig ha en mycket stark koppling till en från 
myndighetshåll officiellt uttryckt norm om att avfall hade ett värde 
och skulle tillvaratas i så hög grad som möjligt. Striden gällde vilket 
tillvaratagande som var mest betydelsefullt. 

”Köttkulten” och tillvaratagande i kristid
Konflikten om köksavfallet visar att en avfallsregim kan rymma 
olika intressen och att dessa intressen inte nödvändigtvis härrör 
från renhållningens område. I denna fråga ställdes renhållningens 
krav på kvittblivning genom tillvaratagande mot svinmatsföresprå-
karnas prioritering av stadens fläskproduktion.70 För att förstå hur 
andra intressenter än renhållningen kunde påverka avfallsregimen 
måste svinmatsfrågan ses mot bakgrund av denna tids betoning på 
kött och fläsk. Insamlingen av köksavfall till en kommunal svin-
gård tangerade en fråga om köttillgång och köttpriser som också 
diskuterades separat i fullmäktige. 1906 lades en motion om att 
kommunen skulle vidta åtgärder mot de stegrade livsmedelspri-
serna, och året därpå tillsattes en kommitté för att utreda frågan.71 

1913 lades en motion i fullmäktige med ett förslag om att staden 
borde bevaka stockholmarnas konsumentintressen bättre genom 
att verka för att reglera exporten så att det skånska köttet inte sål-
des utomlands utan i stället till stockholmarna för en billig peng. 
I anslutning till motionen gjorde slakthus- och saluhallsstyrelsen 
på beredningsutskottets inrådan ett utlåtande där den styrde bort 
från den ursprungliga frågan för att hamna i frågan om staden inte 
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borde producera kött i egna svingårdar. De kunde läggas i anslut-
ning till slakthuset, och de stora mängder blod som särskilt under 
sommarmånaderna inte hann säljas som mat till människor kunde 
användas för att föda upp svin.72 

Det var inte bara priset och tillgången på livsmedel som disku-
terades. Historikern Yvonne Hirdman behandlar i boken Mag-
frågan synen på kött. Hon beskriver att det rådde en ”köttkult” 
från slutet av 1800-talet fram till kriget. Med inspiration från tysk 
medicin ansågs det att fett, men även protein, var den viktigaste 
näringskällan för framförallt arbetare.73 Under den här perioden 
blev skillnaden mellan lantmat och Stockholmsmat större: i staden 
åt man mer kött, fläsk, ägg, smör, socker, grädde och kaffe men 
mindre bröd och potatis. Hirdman skriver: ”Stockholm [träder] 
fram som en stad, vars invånare betraktade köttet och fläsket som 
stommen i maten, som mat med stort M.”74 Denna omvärdering av 
kött och fläsk skedde samtidigt med en större prisökning på kött än 
på andra varor under 1900-talets två första decennier.75 Hirdman 
tar upp hur Stockholms fullmäktige vidtog åtgärder för att få den 
arbetande befolkningen att äta mer fett och protein. Dels försökte 
fullmäktige med hjälp av upplysningsverksamhet bland annat få 
medborgarna att äta även de mindre attraktiva delarna av djur,76 
dels inrättades det kommunala slakthuset.77

Kristiden under första världskriget bidrog naturligtvis till att 
föra upp livsmedelsfrågan på dagordningen. Vid nedläggningen 
av svinmatsinsamlingen 1927 förklarades hela projektet ha varit ett 
utslag av första världskrigets resursbrist.78 Även om svinmatsfrågan 
väcktes åtta år före kriget var kristiden förmodligen en viktig orsak 
till att anhängarna slutligen fick igenom sin sak och att det som 
skulle ha varit ett inledande experiment snabbt byggdes ut till att 
gälla hela staden. I Stockholm tillsattes redan 1914 en kommission 
med syfte att trygga livsmedelsförsörjningen och lindra den nöd 
som krisen kunde komma att ge upphov till. Sandeborg ingick i 
denna kommission. Med både kommunala och statliga åtgärder 
försökte man hålla nere priset på fläsk, vilket dock misslyckades. 
Ransoneringarna började 1916, och då försvann vissa varor periodvis 
från marknaden, bland annat fläsk.79 



stadens sopor

92

Kriget togs inte upp i svinmatsdiskussionen förrän 1916, då full-
mäktigeledamoten Lagerbjelke skrev en motion om utvidgning av 
försöksområdet. Han hänvisade till foderbristen och framhöll den 
som ett hot mot rikets fläskproduktion och ett skäl att skyndsamt 
utvidga försöket med svinmatsinsamling.80 Efter denna motion var 
kristiden ett återkommande argument hos svinmatsförespråkarna. 
Kristiden ledde också till statliga direktiv om sparsamhet som rörde 
renhållningen specifikt. I augusti 1917 utgav fettbyrån, ett av indu-
strikommissionens arbetsutskott, ett cirkulär med en förordning om 
tillvaratagande av avfallsämnen. Bland annat skulle matavfall tas 
tillvara för utfodring av svin.81 Under en kort tid var alltså avfalls-
frågan en statlig angelägenhet och inte bara en fråga för staden. 

Svinmatsfrågan kan inte bara förklaras av kristiden och dess 
åtgärder för att trygga medborgarnas livsmedelstillgång. Hirdmans 
belysning av ”köttkulten” ger ett viktigt bidrag till tolkningen av 
hur konflikten kunde få så stor plats. Som jag diskuterade i kapitel 
2 påverkades tillvarataganderegimen också av tidens sparsamhetsi-
deal. Idealet gällde inte minst matvaror, och Hirdman redogör för 
den sparsamhetspropaganda som fanns under denna tid. Bra mat 
skulle tillagas av billigt råmaterial som de mindre värdefulla delarna 
av djurkropparna. Rester skulle sparas och användas; Hirdman 
citerar tidskriften Våra livsmedel 1912 där det hette att ”hela sam-
hället efterhand [skulle] genomsyras och omedvetet ryckas med till 
sparsamhet och omtanke”.82 

Tvisten om huruvida köksavfallet skulle användas som svinmat 
eller gödsel visar hur tillvaratagandets avfallsregim uteslöt andra 
dominerande praktiker och diskussioner än de som grundade sig i 
ett tillvaratagande av avfall. Den visar också hur andra intressen än 
renhållningen inverkade på avfallsregimens praktik. Tillvaratagande-
regimen kan därmed ses som en del av en utbredd idé i samhället 
om vikten av att ta tillvara.
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Avfallets värde – ekonomin som töjbart argument
I diskussionen om svinmaten stod två av stadens intressen mot var-
andra i en strid om rätten att definiera hur köksavfallet bäst skulle 
tas tillvara. Tjänstemännen inom slakt- och saluhallsstyrelsen och 
renhållningsverket agerade i kraft av sin profession också som experter 
inom sina fält. Även avfallsfrågan i stort kan klassas som en fråga 
för tjänstemännen och experterna. De enda gånger då avfallsfrågan 
blev partipolitisk var när den tangerade klass- eller arbetarfrågor.83 

Partipolitiken i Stockholm var heller inte särskilt framträdande före 
år 1909 då proportionella val infördes.84 I detta avsnitt diskuterar 
jag hur aktörerna i denna diskussion använde ekonomi och frågan 
om avfallets värde för sin argumentation. 

I förra kapitlet konstaterades att det att åka på studieresor och ta 
lärdom av andra städers erfarenheter blev vanligt på det kommu-
naltekniska området under 1800-talets andra hälft. När det gällde 
köksavfallets insamlande för svinfoder gjordes både studieresor och 
andra typer av efterforskningar för att undersöka framförallt de 
ekonomiska aspekterna, men också de hygieniska. Förespråkarna för 
svinmatsinsamlingen hänvisade främst till Charlottenburg (numera 
en stadsdel i Berlin), där det hade gjorts flera experiment för att 
visa att svinmatsinsamling var lönsamt.85 Även svenska städer som 
infört eller var i begrepp att införa systemet togs upp.86 I samtliga 
utlåtanden från kommittén fanns ekonomiska kalkyler, grundade 
på andra städers erfarenheter, vilka visade matavfallets värde som 
svinmat och de inkomster förfarandet skulle ge staden. Tingsten 
eller hans meningsfrände Dahlberg framhöll sedan brister, risker 
och förluster i dessa beräkningar. Backlund och Nystedt formule-
rade i ett utlåtande skillnaden mellan de båda lägren som att svin-
matsförespråkarna såg till den ”nationalekonomiska betydelsen” 
medan Tingsten och Dahlberg enbart såg till stadens ekonomi.87 
Förespråkarna för svinmatsinsamlingen tenderade att se ganska 
snävt på kostnaderna för matavfallets insamling och matavfallets 
värde som svinfoder (med argument som att det behövdes 50 hushåll 
för att föda en gris88), och motståndarna förde in andra kostnader, 
som att uppdelningen skulle innebära ett större antal hälsopoliser 
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samt att man inte räknat med att förfarandet skulle innebära en 
minskad inkomst från gödselförsäljningen.89

De inhemska och utländska exempel som skulle legitimera och 
befästa argumenten för svinmatsinsamlingen hanterades med ett 
visst mått av godtycke och kreativitet. Som positiva exempel på en 
fungerande ekonomi nämndes svenska städer som ännu inte hade 
någon insamling men som hade gjort positiva kalkyler för hur en 
sådan skulle komma att slå ut.90 Förespråkarna för en insamling 
nonchalerade tydliga skrivningar från magistraten i Charlottenburg 
som uttryckte att det fanns problem, bland annat att verksamheten 
drogs med dålig ekonomi.91 Att Charlottenburg tvingades lägga 
ned sin svinmatsinsamling 1915 kommenterade förespråkarna inte. 
Motståndarna till systemet använde samma ekonomiska kalkyler 
som förespråkarna för att visa riskerna med företaget och dess för-
modade ekonomiska förluster.92 Även vad gäller hygienen kunde 
samma företeelse uppfattas mycket olika: Nystedt beskrev att han 
inte kände någon lukt från insamlingskärlen i Charlottenburg trots 
sommarvärmen,93 medan Tingsten efter studiebesök runt om i 
Sverige beskrev svinmaten som ”en vämjelig massa full av larver”.94 

Argumenten om ekonomi är förståeliga – det gällde att få med 
sig beredningsutskottet och slutligen stadsfullmäktige. Mindre 
väntat är kanske ett återkommande argument om den ”naturliga” 
sorteringen. Tingsten skrev redan när han introducerade källsor-
tering som en möjlighet att delarna i det samlade avfallet hade sin 
naturliga plats.95 Detta återkom han till i sina tjänsteutlåtanden i 
svinmatsdebatten och även i andra forum. Så kom han till exempel 
i artiklar i framförallt Svenska stadsförbundets tidskrift 1915–1920 in 
på den naturliga uppdelningen i skräpsopor och gödselsopor och 
menade att denna uppdelning ledde till ett långt gånget tillvara-
tagande.96 Det var inte endast det att materialen hade sin bestämda 
tillhörighet, utan det var också en fråga om hur folk tänkte kring 
sitt avfall – vad som föll sig naturligt för dem i linje med avfallets 
olika karaktär. 

Gödselsoporna uppstå automatiskt, skräpsoporna först efter att, så 
att säga, beslut blivit fattat att göra sig kvitt vissa inom ett hushåll 
förefintliga föremål, vilka då bli skräpsopor.97
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Även svinmatsförespråkarna talade om en naturlig sortering. De 
hävdade att det inte föll sig naturligt för folk att slänga matrester 
tillsammans med annat avfall. Ett exempel är ett utlåtande från 
hälsovårdsnämnden 1912 apropå den gällande tvådelningen i göd-
selsopor och skräpsopor: 

Den föreskrifna fördelningen efterföljes icke, till stor del på den 
grund, att för det sunda förnuftet, det praktiska förståndet, som 
härvidlag betyder vida mera än lagar och författningar och därför i 
regel härutinnan blifver afgörande, ställer det sig motbjudande och 
onaturligt, att det värdefulla köksaffallet skall uppblandas med öfriga 
hussopor och en del annat hushållsaffall och så att säga härigenom 
förstöras. En fördelning, hvarigenom köksaffallet tillvaratages för 
sig, för att vidare användas till djurföda, faller sig däremot helt na-
turlig och kan till följd häraf vida lättare genomföras.98

Av citatet framgår att avfallet har ett värde som alla känner instink-
tivt. Detta var inte Tingsten främmande för. Trots att han under 
1910-talet var en bestämd motståndare till att samla in svinmat 
uttryckte han förståelse för att folk tyckte att det var en motbju-
dande tanke att använda för kreatur ätbara matrester som göd-
sel.99 Det finns således även i Tingstens resonemang tecken på att 
det att ta tillvara sågs som något givet. Han antog att det kunde 
kopplas till den höga andelen nyss från landet inflyttade stadsbor 
och att denna lantliga hållning kunde förändras i en större stad 
där ”allmänheten ofta ej känner någon större samhörighet mellan 
egna och kommunens intressen”.100 Även om Tingsten skrev att det 
fanns något naturligt i att ta tillvara köksavfall menade han dock 
att den tvådelning i köksavfall och övrigt avfall som diskuterades 
(och inledningsvis infördes i vissa rotar i Stockholm) var onatur-
lig. I ett förslag i Svenska kommunaltekniska föreningen år 1916 
sökte Tingsten stöd för att på en högre nivå ifrågasätta införandet 
av insamlandet av matrester till svinmat. Särskilt ifrågasatte han 
blandningen av gödselsopor och skräpsopor:

Sammanblandning av gödsel- och skräpsopor, förbjuden enligt 
3-delningssystemet, skulle sålunda medgivas enligt detta tvådel-
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ningssystem, vid vilket man alltså genom uppsamling i samma 
kärl av så oförenliga saker som skräp- och gödselsopor fullständigt 
bryter med principen om sopornas delning i enlighet med deras 
natur och lämpliga användning.101

Tankar om avfallets naturliga plats eller om den för allmänheten 
naturliga sorteringen uttrycktes samtidigt som renhållningsverket 
i sina årsberättelser återkommande klagade på bristfällig sortering 
när det gällde tvådelningen i gödselsopor och skräpsopor. Förhopp-
ningen var att politikerna skulle vidta åtgärder i frågan.102 Renhåll-
ningsverket uppgav att det fick klagomål från sina gödselkunder 
om att olämpligt material följde med gödslet, att folk måste lära 
sig ”sopfördelningens stora betydelse”.103 Att allmänheten sorterade 
dåligt gjorde att man var tvungen att fortsätta harpa soporna vid 
sopstationen, en hantering och kostnad som man hade hoppats slippa 
helt i och med sorteringens införande.104 I renhållningsverkets årsbe-
rättelse för 1913 gjordes gällande att allmänhetens slarv gått så långt 
att försäljningen allvarligt hotades.105 Andemeningen upprepades i 
senare årsberättelser. Förespråkarna för svinmatsinsamling förutsåg 
att det kunde bli problem också vid genomförandet av svinmats-
sorteringen. Backlund och Nystedt hänvisade till en ”auktoritet” på 
området: Gustav Leufvén, direktör, skånsk kommunpolitiker och 
jordbruksexpert, som skrev:

Någon svårighet att genomföra uppdelningen af gårdsaffallet har 
ingenstädes i de svenska städer, där det hittills blifvit försökt, visat 
sig. Väl har det kunnat hända, att uppdelningen första året icke 
blifvit allestädes fullt genomförd, men efter föreställningar, till en 
början med ord och lämpor men i tredskande fall med böter, har 
dock uppdelningen efter någon tid blifvit tillfredsställande, och 
inom kort har dess fullgörande ingått i allmänna medvetandet 
såsom tillhörande god ordning.106

Tvärtemot argumentet om en naturlig sortering hävdade både 
renhållningens företrädare och svinmatsförespråkarna att stock-
holmarna kunde behöva uppfostras eller straffas för att sorteringen 
skulle bli riktig. I ett försök att förstå och förena allmänhetens slarv 
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som visade sig i den faktiska sorteringen med uppfattningen om 
allmänhetens naturliga känsla för avfallets plats skyllde en svinmats-
förespråkare i fullmäktige på att det var tjänstefolket som slarvade 
med sopsorteringen. Tjänstefolk varken kunde eller brydde sig om 
att läsa anslagen för sopsortering och hade inte likt arbetarhustrur 
en naturlig känsla för och vilja att sortera sitt avfall.107 Förutom att 
uppdelningen syftande till svinmat skulle falla sig mer naturlig 
skulle den vara lättare att genomföra eftersom svinmatstunnan 
kunde märkas ut tydligt med en bild på en gris, vilket skulle vara 
lättförståeligt även för tjänstefolk.108 Kärlen för matavfall blev grön-
målade, och försedda med en bild på en gris och texten ”Svinmat”. 
Allmänheten informerades om insamlingen under parollen ”Låt 
Grisen få sitt” och överträdelse medförde böter.109

När det gällde det naturliga i sorteringen gav Tingsten under 
denna period uttryck för en något annan inställning jämfört med 
i 1900-talets början. I stället för att tala om att avfallets naturliga 
plats skulle göra att folk mer eller mindre automatiskt sorterade 
rätt hävdade han under 1910-talet att ”hans” tvådelning fungerade 
med på det stora hela goda resultat även om sorteringen i hushål-
len ibland kunde vara slarvig. Svinmat kunde dock förstöras och 
orsaka skada hos svinen om sorteringen var bristfällig.110 Med denna 
motivering hävdade han att systemet med svinmatsinsamling skulle 
kräva en större kontroll och därmed ökade kostnader. Han menade 
även att hela frågan kommit att bli mera ”en känslo- och trossak än 
en praktisk angelägenhet” och att det handlade om en missriktad 
sparsamhet.111 Tingstens argumentation kan tolkas som en förskjut-
ning från ståndpunkten om det naturliga i tillvaratagandet. Det kan 
också tolkas som att han i högre grad betonade stadens kostnader i 
samband med avfallshanteringen i stället för värdet i att ta tillvara. 
Det är möjligt att Tingsten under frågans gång kom att inta en 
sådan position. Det skulle innebära en antydan om nya tankar om 
kvittblivning hos renhållningens mest betydande företrädare och 
därmed en förändring i tillvarataganderegimens idé. Den moraliska 
tyngd tillvaratagandet gavs, som viktig i sig eftersom avfallet ansågs 
ha ett värde, skulle då ha gett vika för en betoning på kvittblivning 
för kvittblivningens egen skull. 
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De uttalanden i denna riktning som Tingsten gjorde behöver dock 
inte betyda att hans syn på tillvaratagande hade förändrats. Erfa-
renheten av den bristfälliga sorteringen sedan 1907 gjorde möjligtvis 
Tingsten mer pragmatisk, men hans betoning av tillvaratagande 
som kvittblivningens kärna kom till uttryck i hans hårdnackade 
motstånd mot svinmatsinsamlingen. Att betona kvittblivningen för 
kvittblivningens skull var ett led i hans argumentation, ett argument 
där han var trovärdig i egenskap av renhållningsdirektör. 

Svinmatsprojektets genomförande och upphörande
Debatten om svinmaten kontra gödselsoporna kan ses som ett bevis 
på att avfallet ansågs ha ett värde och på att tillvaratagandet var 
självklart. Svinmatsprojektet som praktik kan emellertid ses som ett 
destabiliserande moment i tillvarataganderegimen: det värde man 
tillskrivit matavfallet motsvarades uppenbart inte av ett marknads-
värde. Svinmatsinsamlingen kom också att bidra till tillvaratagande-
regimens slut. Inte för att den fördärvade gödselförsäljningen, som 
Tingsten förutspått,112 utan för att dess misslyckande innebar att övrig 
sortering övergavs tidigare än vad som annars kunde ha varit fallet. 

I januari 1917 började sorteringen av svinmat tillämpas i de utvalda 
försöksrotlarna och redan följande månad lades en motion om en 
skyndsam utvidgning. Med ledning av ett utlåtande av direktören 
för slakthus- och saluhallsstyrelsen Martin Sandeborg stödde bered-
ningsutskottet motionen,113 och fullmäktige beslutade i enlighet 
med utskottets förslag att försöket skulle utvidgas till hela Söder-
malm.114 Frågan om en ytterligare utvidgning kom upp redan efter 
ett halvår i och med den statliga förordningen om tillvaratagande 
under kristiden i augusti 1917.115 Beredningsutskottet ansåg då att 
systemet skulle införas även på Norrmalm, vilket också skedde.116 
När svinmatsinsamlingen var ett faktum koncentrerade sig Ting-
sten på att arbeta för en tredelad källsortering i stället för den 
tvådelning i köksavfall och övrigt avfall som successivt införts i 
och med försökets utvidgning. Tredelningen stöddes slutligen av 
beredningsutskottet och när svinmatsinsamlingen i december 1918 
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utvidgats till att gälla hela staden gällde en tredelning i gödselsopor, 
skräpsopor och svinmat.117

Efter att utsorteringen av köksavfallet debatterats i fullmäktige 
i tio år gick utsorteringen av avfallet alltså förhållandevis snabbt 
från att vara ett mindre försök till att gälla hela staden. Lösningen 
var på ett sätt en kompromiss mellan svinmatsförespråkarnas beto-
ning på matavfallets tillvaratagande och Tingstens uppfattning att 
skräpsopor och gödselsopor inte skulle blandas. Kristiden innebar 

Bild 4. Anslag om köksavfall att sätta upp på gårdarnas insamlingskärl.

Källa: SSA, Renhållningsverket, D XIIa: 1, Typsamling av anslag och blanketter 
m.m., 1887–1920. 
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visserligen att införandet påskyndades men också att alla former av 
materialanskaffning blev dyrare än de annars skulle varit. De ini-
tiala kostnaderna kom att sätta spår i den kommunala svingårdens 
och matavfallsinsamlingens korta och fiaskobetonade historia.118

Inledningsvis inrättades en kommunal svingård om 500 svin, men 
slakthus- och saluhallsstyrelsen, som fick hanteringen på sitt ansvar, 
skulle också arbeta för att hitta privata köpare av svinmaten.119 När 
försöket utvidgades blev frågan om staden kunde och borde räkna 
med att det fanns en extern efterfrågan på matavfall eller om den 
kommunala svingården skulle utvidgas.120 Försäljningen av mat-
avfallet gick av allt att döma inte särskilt bra121 och den upphörde 
1924.122 Liksom försäljningen till privata gårdar blev de kommunala 
svingårdarna relativt omgående en ekonomisk belastning. Trots det 
utvidgades verksamheten med fler svin, svingårdar och stationer för 
kokning av avfall. Staden visade sig villig att satsa på verksamheten 
och 1920 beviljades ytterligare anslag till en utvidgning av svin-
gårdsrörelsen.123 Under det tidiga 1920-talet förutsåg man minskade 
intäkter och betydligt ökade utgifter framförallt på grund av ökade 
lönekostnader.124 I ett försök att rädda ekonomin i projektet köptes 
motorfordon in för att minska behovet av arbetskraft och en tre 
år gammal svinmatsstation vid Sveaplan lades ned och såldes med 
förlust.125 1925 sades arrendekontraktet upp för en av de gårdar där 
staden drev svinuppfödning.126 

I början på 1920-talet ifrågasattes svingårdarna och hanteringen 
av matavfall av det nybildade stadskollegiet, som efter en omstöp-
ning av stadens administration ersatte beredningsutskottet som 
Stockholms ”regering”. Till skillnad från beredningsutskottet bestod 
stadskollegiet av delvis avlönade ledamöter i form av så kallade för-
troendeämbetsmän: sex borgarråd som ansvarade för varsin rotel. 
Detta innebar en tätare koppling mellan stadens olika organ och en 
minskad makt för tjänstemännen.127 Stadskollegiet hävdade att de 
inkomster som slakthus- och saluhallsnämnden räknade med var för 
små med tanke på att verksamheten var riskabel och arbetskrävande. 
Stadskollegiet hade också gått igenom tidigare års budgetförslag och 
budgetresultat och funnit att beräkningarna sällan motsvarats av 
verkligheten samt att vissa kostnader, framförallt amorteringar av 
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anläggningskostnaderna, inte medtagits i beräkningarna förrän de 
senaste åren. Detta gjorde att även de tidigare årens resultat var att 
betrakta som dåliga. Stadskollegiet förklarade att svingårdsrörelsen 
var en kristidsanläggning och ifrågasatte om det var försvarbart att 
fortsätta driva den. På grund av omläggningar och besparingar som 
slakthus- och saluhallsnämnden planerade ville stadskollegiet ändå 
avvakta med nedläggningen.128 Det nybildade stadskollegiet hade 
av allt att döma betydligt strängare krav på ekonomisk avkastning 
än de tidigare inflytelserika tjänstemännen. 

Förutom ekonomin kritiserades hygienen på grund av att kär-
len i vilka köksavfallet samlades in inte gjordes rena. Ett annat 
bekymmer var att stockholmarna inte visade tillräckligt intresse för 
insamlingen, hushållen lät en hel del köksavfall gå i behållaren för 
gödselsopor. Detta innebar att köksavfallet inte räckte som föda för 
svinen utan måste kompletteras med annat foder, vilket naturligtvis 
innebar en kostnad.129 

Till dessa problem kom sjukdomar i svinbeståndet. 1926 drab-
bades svingårdarna av svinpest i en sådan omfattning att cirka fyra 
femtedelar av svinen dog under loppet av någon månad. Detta blev 
dödsstöten för svinmatsprojektet, och slakthus- och saluhallssty-
relsen ansökte om en avveckling av de kommunala svingårdarna 
och ett upphävande av bestämmelsen om tredelning.130 Den enda 
instans som opponerade sig mot avvecklandet var sundhetsinspek-
tören, som ansåg att matavfallet skulle förorena Mälaren om det 
hanterades som övriga hushållssopor. I praktiken var dumpande 
i vattnet vid Lövsta nämligen nu den gängse metoden för att bli 
av med Stockholms avfall.131 Beslutet blev dock att verksamheten 
skulle avvecklas.132 

Slakthus- och saluhallsstyrelsen hade räknat med att svingården 
skulle gå med förlust även det sista året, men denna förlust blev 
mer än tre gånger så stor som beräknat. Detta förklarades med 
svinpesten och en depression på fläskmarknaden.133 När staden 
summerade kostnaderna för svinmatsprojektet konstaterades att 
de översteg intäkterna och att projektet inneburit ett ekonomiskt 
risktagande.134 Eventuellt var detta fiasko enbart en del i en större 
fråga om misshushållning med stadens medel. Enligt den mång-
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årige Stockholmspolitikern Yngve Larsson uttalade fullmäktige 
kritik mot kommunens hantering av livsmedelskrisen under kriget, 
som de menade hade präglats av vanskötsel och stora ekonomiska 
förluster. Det gjorde att sparsamhet kom att prägla budgetdebat-
terna efter kriget.135

En månad efter slakthus- och saluhallsstyrelsens ansökan om 
att tredelningsbeslutet skulle upphävas inkom gatunämnden med 
en ansökan om att delningen av gödselsopor och skräpsopor skulle 
upphöra.136 Skälet var enligt gatukontoret att det inte fanns avsätt-
ning för gödselsoporna. Trots en minskande mängd gödselsopor 
var efterfrågan så låg att det mesta lades i upplag vid Lövsta. Mat-
avfallet, som tidigare setts som betydande för att få gödselavfallet 
sålt, ansåg man nu inte hade något att tillföra, i praktiken hade 
matavfall dessutom hamnat bland gödselsoporna utan att efter-
frågan på gödselsoporna för den skull ökat. Skräpsoporna som en 
möjlig inkomstkälla om man sålde avfallsråvaror nämndes inte i 
dessa handlingar. I praktiken hade det skett en förskjutning mot 
mer dumpning, och vid Lövsta började man hösten 1923 planera 
och bygga för att kunna hantera framförallt de gödselsopor som inte 
såldes – de skulle nu dumpas vid strandkanten.137 Snart visade det 
sig att merparten av gödselsoporna dumpades på detta sätt: under 
år 1925 kom 2 951 järnvägslaster till Lövsta, varav 2 500 dumpades 
vid sjöstranden och endast 451 såldes till lantbruk via pråmar. De 
8 442 ton gödselsopor som rensades ut från skräpsoporna lades 
också i upplag vid sjön.138

Genomförandet av svinmatsinsamlingen växte snabbt från ett 
mindre försök till en verksamhet som gällde hela staden. Denna 
hastighet kan till stor del förklaras med första världskriget och den 
kristid som Sverige upplevde. Kristiden kan också ses som en del av 
förklaringen till tillvarataganderegimens tröghet, eftersom den för-
modligen innebar en allmän betoning på sparsamhet med material. 
Efter kriget blev den minskade efterfrågan på gödsel alltmer kännbar 
och tillsammans med svinmatsprojektets misslyckande ledde det 
till slutet för tillvaratagandet som dominerande kommunal praktik. 
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Avfallets förändrade värde 
Under andra hälften av 1920-talet gav Stockholms stad upp större 
delen av det kommunalt organiserade tillvaratagandet, även om 
visst gödselavfall fortfarande såldes och likaså pudrett. Det var en 
förändring som hade skett gradvis genom att praktiken för kvitt-
blivning sedan början av 1920-talet hade inneburit att en allt större 
del av avfallet dumpades. Tillvaratagandets idé var dock trögare än 
dess praktik och oviljan att kännas vid dumpningen kan utläsas av 
den redovisade statistiken, där mängden avfall som gick till tipp 
inte redovisades i tabellform förrän 1929.139 För att försöka förklara 
tillvarataganderegimen och dess upphörande diskuterar jag i detta 
kapitelslut synen på avfallets värde och dess förändring samt sum-
merar hur regimen reagerade på de utmaningar den stod inför 
under perioden. 

Förutom att svinmatsdiskussionen visar att avfall under det tidiga 
1900-talet tillmättes ett värde framgår detta av en samtida diskussion 
om äganderätten till avfall. Den skedde bland annat i anslutning till 
svinmatsfrågan, där äganderätten till köksavfallet på diskussions-
stadiet blev ett dilemma eftersom denna fråga vållat svårigheter i 
föregångsstaden Charlottenburg. Där hade en stark opinion drivit 
frågan till domstol. Många menade sig förlora på den kommunala 
insamlingen, främst lumphandlare och fastighetsägare som tidigare 
kunnat handla med avfallet på egen hand. För att undvika denna 
konflikt i Stockholm kom svinmatsförespråkarna med förslaget att 
låta lägenhets- och fastighetsägare välja mellan att ta hand om sitt 
eget avfall och att låta staden hämta matavfallet mot att få hämt-
ningskärl och slippa ansvar och utgifter för hanteringen.140 Detta var 
också beredningsutskottets linje i ett utlåtande i svinmatsfrågan 1910.

Beträffande äganderätten till köksaffallet må anmärkas, att denna 
naturligen tillkommer de särskilda hushållen, men då affallet för 
dessa i allmänhet är värdelöst och deras önskan endast är att på bil-
ligaste sätt blifva det kvitt, aflägsnas det med annat affall och staden 
tager det omhand för att föras ur vägen, hvarvid staden naturligen 
äger efter godtfinnande förfoga däröfver. För att dock bereda dem, 
som öfverlämna affallet till staden, en förmån torde staden böra 
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kostnadsfritt tillhandahålla dem lämpliga och väl rengjorda behål-
lare för affallets uppsamlande.141

Slakthus- och saluhallsdirektören Sandeborg ansåg att vars och ens 
rätt till sitt avfall talade för att staden skulle anlägga en kommunal 
svinuppfödning och inte sälja avfallet vidare till privata uppfödare. 
Han hävdade att det fanns en risk för att stockholmarna skulle 
bojkotta sorteringen om de inte fick se resultat av sitt mödosamt 
sorterade köksavfall i form av fläsk som tydligt kom från en kom-
munal verksamhet och inte gett profit till någon privat aktör.142 
Det matavfall som stockholmarna gett bort gratis skulle komma 
dem själva till del. 

Det var inte bara avfallets producenter, hushåll och fastighetsägare, 
som kunde tänkas intressera sig för avfallet. Åtgärder mot lump-
samlande och sjoxning, det vill säga att plocka avfall från behållare 
på gårdar, åkdon eller renhållningsverkets stationer, diskuterades 
ett flertal gånger under perioden, delvis därför att det ansågs vara 
hälsovådligt.143 Dessutom ansågs staden kunna förlora ekonomiskt 
på sjoxningen, särskilt det sjoxande som utfördes av renhållnings-
verkets egna kuskar. Trots att en utredning om äganderätten till 
soporna kom fram till att avfall var att betrakta som herrelöst gods 
föreslog den en förordning enligt vilken det skulle vara straffbart 
med böter från 5 till 100 kronor att plocka ur soporna. Anledningen 
var att man ansåg att sjoxningen var så utbredd att ”betydliga vär-
den” i form av bland annat lump, glas och gummi som annars kun-
nat komma renhållningsverket till godo på detta sätt försvann.144 
Förslaget debatterades i fullmäktige i april 1919. Det var ett av de 
första sammanträdena efter det första fullmäktigevalet med allmän 
och lika rösträtt, och fullmäktige dominerades i knapp majoritet 
av socialister.145 Debatten kom att präglas av ett klassperspektiv. 
Socialisten Fredrik Ström tog kuskarnas parti och raljerade över 
att denna fråga av marginell ekonomisk betydelse överhuvudtaget 
diskuterades. Att ta tillvara något som andra kastat bort som vär-
delöst borde inte jämställas med stöld, sade han.146 Mot sig hade 
han renhållningsverket, vars direktör Tingsten i en senare skrivelse 
ytterligare påtalade behovet av att åtgärda sjoxningen. Det blev också 
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beredningsutskottets linje.147 Dessa diskussioner tillsammans med 
svinmatsdiskussionen visar att avfallets bruksvärde tillmättes stor 
betydelse och ansågs motsvaras av ett marknadsvärde. 

Svinmatsinsamlingen har förklarats som ett kristidsprojekt. Jag 
har visat att frågan väcktes långt tidigare och måste förstås som ett 
utslag av en norm om det riktiga i att ta tillvara avfall. Företeelsen 
att på olika sätt använda avfall som svinmat, som man hade gjort i 
Stockholm strax före sekelskiftet 1900 (även då med dåligt resultat) 
och som man gjorde på andra håll i Sverige och utomlands,148 kan 
knappast ses som enbart en renhållningsfråga utan var en del av ett 
övergripande ideal om tillvaratagande. Detta ideal är också förkla-
ringen till att ett annat intresse än renhållningens kunde inverka på 
renhållningens praktik och det utgjorde en påverkande faktor som 
stödde tillvarataganderegimens stabilitet och tröghet. 

Att svinmatsprojektet bekräftar tillvarataganderegimens idé om 
avfallet som värdefullt framstår än tydligare mot bakgrund av att 
projektet gick utanför det befintliga tekniska och administrativa 
systemet för avfallshantering. Under de första åren som projektet 
pågick investerade staden i att bygga ut systemet. Införandet av 
svinmatsinsamlingen krävde relativt stora resurser i form av mate-
riel, transporter och administration, och detta under kristiden då 
kostnaderna var höga. Projektet borde tett sig riskabelt men grund-
tanken om avfallets värde var starkare än de farhågor som bland 
andra Tingsten hyste. 

Svinmatsinsamlingen var det sista starka uttrycket för önskan att 
realisera avfallets bruksvärde i intäkter till staden. Nygård skriver 
att man i Finland i slutet av 1920-talet diskuterade möjligheterna 
att med förebild i diverse utländska försök förmera avfallets värde 
i någon användbar slutprodukt, framförallt lätthanterlig gödsel.149 
Någon sådan diskussion fördes inte i Stockholm, där man i stället 
ganska tvärt övergav tanken på tillvaratagande genom försäljning 
i samband med att svinmatsinsamlingen lades ned. Att all upp-
delning av avfall upphörde föranledde inte ens någon diskussion i 
fullmäktige. En skribent i Nya Dagligt Allehanda tyckte dock att 
det var ”ett synnerligen märkligt beslut” att det projekt som hade 
diskuterats så länge plötsligt övergavs utan att det hördes några 
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invändningar.150 En annan tidning uppgav att borgarrådet Yngve 
Larsson sagt att alla myndigheter i staden var ense om att svingår-
darna skulle avvecklas.151 Svenska Dagbladet tillhörde de få som 
beklagade svingårdarnas nedläggande, som tidningen ansåg var 
illa ur ”nationalekonomisk synpunkt” och en följd av att kommu-
nalarbetarna hade fått för höga löner.152 

Trots sin tröghet och trots investeringar i teknik övergavs tillvara-
taganderegimen. De utmaningar som regimen ställdes inför kunde 
inte hanteras inom regimen. En av de mest tydliga utmaningarna 
var avfallets sammansättning. Den tekniska utvecklingen ledde med 
början på 1910-talet till en stadigt minskad mängd gödseldugligt 
avfall. Samtidigt ökade mängden skräpsopor; den stora ökningen 
kom kring 1920. I förlängningen skulle denna utveckling leda till 
att en kvittblivning som i första hand baserades på gödselförsäljning 
upphörde. Men det stora problemet med kvittblivningen av gödsel 
var inte dess minskande mängd utan den bristande efterfrågan. 
Problemen med efterfrågan började framförallt efter krigets slut 
och ledde till minskade inkomster och till att staden sänkte priset 
på gödselsopor. 1921 framställdes i efterhand som det år då försälj-
ningen som tillvaratagandestrategi inte längre räckte till.

Under sommaren 1921 visade det sig omöjligt att finna köpare 
för alla de till Lövsta utkommande gödselsoporna, och man måste 
därför på slaggtippen vid stranden lägga upp 402 vagnslaster so-
por, som icke kunde säljas. Åren 1923 och 1924 fann man sig 
föranlåten att, till underlättande av denna sopuppläggning, för en 
kostnad av 32,990 kronor anordna en kabelbana för att ombesörja 
transporten av soporna från viadukten till sjöstranden. Lossning 
i pråm – för försäljning till lantbrukare – som år 1910 omfattat 
6,000 järnvägslaster, hade år 1920 nedgått till 3,200 och utgjorde 
1924 endast 497 vagnslaster. År 1926, då utskeppningen endast 
uppgick till 296 vagnslaster, fann man sig böra sälja en av verkets 
tvenne bogserbåtar och avskriva 23 av dess 42 pråmar.153

Mellan 1910 och 1925 sades mängden sopor som gick till förbrän-
ningsanläggningen eller brändes på bara marken stadigt öka. 1926 
var man dock tvungen att lägga även skräpsoporna vid strand-
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kanten.154 Som kvittblivningsmetod visade sig gödselförsäljningen 
alltså bristfällig. 

Med skräpsoporna förhöll det sig annorlunda. Amerikansk forsk-
ning har visat att marknaden för skrot och lump var god under 
1910- och 20-talet och att det under denna tid bildades interna-
tionella organisationer för skrothandlare som bland annat Sverige 
hade representanter i.155 Under första världskriget bildade svenska 
skrotförbrukare bolaget Järnbruksförnödenheter och försökte däri-
genom få inflytande på skrotmarknaden.156 1918 reglerades skrot- och 
lumpmarknaden med en ny lag.157 Mycket tyder alltså på att det fanns 
en livaktig handel med avfallsråvaror. Renhållningsverkets inkom-
ster från skräpsoporna tyder också på att det fanns en efterfrågan: 
den var i alla fall större än vad staden hade förväntat sig. Mäng-
den som såldes var dock inte tillräcklig för att försäljningen skulle 
kunna betraktas som lyckad ur kvittblivningssynpunkt. Dessutom 
var hanteringen av skräpsopor kostsam, inte minst för att den var 
arbetsintensiv. Under perioden 1910–1925 ökade lönerna för de kom-
munalanställda arbetarna. Stockholms renhållningsarbetare hade 
1903 genom strejk bidragit till ett av de första kollektivavtalen, och 
under 1900- och 1910-talet hade Tingsten som renhållningsdirektör 
och kommunal tjänsteman i ett par viktiga konflikter medverkat  
till kollektivavtal och bättre arbetsförhållanden för kommun anställda 
arbetare. 1918 infördes kollektivavtal för kommunalanställda arbetare 
i Stockholm, något som renhållningens tjänstemän inom Stock-
holms stad senare hänvisade till för att förklara verksamhetens 
ökade kostnader.158 Den ökande mängden skräpsopor bidrog också 
till att göra denna hantering dyrare.159 Till de ekonomiska bekym-
ren hörde också de allt dyrare avtalen med järnvägen för att forsla 
gödselsopor till kunderna.160 Kostnaderna för järnvägen drabbade 
dock hela hanteringen oavsett kvittblivningsmetod.

Jag menar att den ekonomiska verklighet som renhållningens 
företrädare och stadens administration ställdes inför påverkade 
föreställningen om avfallets värde. När avfallet under den här tiden 
diskuterades som värdefullt var gränsen mellan bruksvärde och 
marknadsvärde ibland oklar. Det förefaller som att en föreställ-
ning om att avfallet hade ett bruksvärde ledde till en tro på att det 
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också hade ett marknadsvärde. Svinmatsprojektet visade med all 
tydlighet att så inte var fallet. Men även den minskade efterfrågan 
på gödselsopor och latrin talade för att avfallets marknadsvärde 
var lågt. I kombination med renhållningens kostnader och stadens 
sparsamhet kunde renhållningens företrädare inte längre blunda för 
att avfallsförsäljningen inte var så lönande som de hade hoppats. 
Det som under 1800-talet hade kallats smutsguld var nu bara smuts.

I slutet av 1920-talet hade tillvarataganderegimen definitivt över-
givits. Det innebar, som nästa kapitel ska visa, inte att allt tillvara-
tagande var över, men tillvaratagandet dominerade hädanefter varken 
praktiken eller diskussionen om kvittblivning. Att tillvaratagande-
regimen upphörde innebar också att det kretslopp som innebar att 
staden försåg den omgivande landsbygden med gödsel och i utbyte 
fick livsmedel och förnödenheter nu till stor del bröts och ersattes 
av ett enkelriktat flöde.
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kapitel 4

Från resurs till belastning
Förbränningsregimen etableras 

1928–1957

Med undantag för decenniets början innebar 1930-talet en eko-
nomiskt god tid för Stockholm. Arbetsmarknaden inom service, 
handel och förvaltning var god och det skedde en stor inflyttning 
till staden samtidigt som stadens födelsetal ökade.1 Den ekonomiska 
tillväxten avbröts av andra världskriget. I Stockholms fullmäktige 
manade man under kriget till sparsamhet och genomförde medvetna 
standardsänkningar samt vidtog beredskapsåtgärder gällande gas 
och elektrisk energi.2 Sparsamhet med kommunala medel hade varit 
ett genomgående tema i Stockholm under det tidiga 1900-talet och 
var så även under och efter andra världskriget.3 

1928 presenterades den generalplan för Stockholm som sedan kom 
att ligga till grund för såväl infrastruktursatsningar som ombyggna-
den av Norrmalm.4 Från 1930-talet byggdes infrastruktur ut, bland 
annat byggdes Slussen och Västerbron, staden byggdes också ut med 
bostäder i utkanterna av innerstaden. Stockholm kännetecknades 
överhuvudtaget av samhällsplanering och funktionalismen som idé 
och praktik fick stort genomslag i stadsbilden.5 Dessa strömningar 
höll i sig under den period som detta kapitel beskriver. Under 1950-
talet förändrades den kommunala politiken mot fler skattefinan-
sierade investeringar.6

Under 1930-talet rådde en kraftig ekonomisk tillväxt i hela lan-
det, och konsumtionen i Sverige ökade mer än någonsin tidigare.7 
Konsumentförpackade varor fick ett genombrott på 1930-talet, ett 
sådant exempel var mjöl i papperspåsar.8 Mellan 1930 och 1950 steg 
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detaljhandelns försäljningsvolymer med 70 procent och livsmed-
elsförsäljningen fördubblades. I den senare kategorin stod föräd-
lade varor för den största ökningen.9 Lågprisföretaget EPA som 
grundades i början på 1930-talet kan ses som en symbol för en 
ny typ av konsumtion som grundade sig på masstillverkning och 
standardisering.10 I slutet av 1940-talet introducerades snabbköpen 
och självbetjäningen i Stockholm för att därifrån spridas snabbt i 
Sverige. Dessa förändringar i handeln förutsatte förpackningar av 
material som papper och metall.11 Samtidigt med denna utveckling 
fortsatte hästarnas och torrdassens antal att minska. De förändringar 
i samhället som under 1920-talet lett till en ny sammansättning 
av avfallet, mot mer skräpsopor och mindre gödselsopor, fortsatte 
således under 1930-talet.12 

Föregående kapitel handlade om hur tillvarataganderegimen 
gick mot sitt slut under 1920-talet. I detta kapitel ska jag redogöra 
för framväxten av en ny avfallsregim – förbränningsregimen. Jag 
kommer att diskutera förbränningsregimen och de kvittblivnings-
metoder staden använde i ljuset av avfallets förändrade mängd och 
sammansättning. I vad mån spelade dessa faktorer en roll för valet 
av kvittblivningslösning? Jag kommer också att redogöra för förbrän-
ningsregimens praktik och idé. Vad innebar den nya avfallsregimen 
och hur utvecklades den under perioden? I vilken mån hade man 
lämnat föreställningen om att ta tillvara och hur såg man på avfal-
lets värde? Slutligen kommer jag att sätta förbränningsregimen i 
samband med en tid och ett Stockholm där funktionalismens ideal 
om planläggning, rationalitet och modernitet formade samhällsut-
vecklingen. 

Mot en förbränningsregim
Hur såg situationen vad gällde kvittblivningen i Stockholm ut strax 
efter det att källsorteringen upphört? Vad kom att ersätta den tidi-
gare praktiken och hur diskuterade man framtida kvittblivning? 

Vid mitten av 1920-talet hade gatukontoret näst intill slutat sälja 
gödsel sjöledes. Förbränning praktiserades redan i mindre skala och 
trots att förbränningsugnen i Lövsta byggdes om ett antal gånger 
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för att kunna ta mer avfall översteg mängden brännbara sopor 
kapaciteten för förbränningen. I brist på andra lösningar tippades 
avfall bland annat i Mälaren vid Lövsta.13 Det blev dyrt på grund 
av att mer personal behövdes för den planlösa dumpningen. Drät-
selnämnden skrev i sitt budgetförslag för år 1925 att den

på grund av alltjämt ökad mängd skräpsopor sedan länge haft för 
avsikt att föreslå anordnande av en ny skräpförbränningsanläggning. 
Då behovet av ökade förbränningsmöjligheter synes bliva alltmera 
kännbart, bör en dylik anläggning snarast komma till stånd. Utred-
ning härom pågår också, därvid särskilt frågan om lämplig plats för 
anläggningen visat sig svår att lösa.14

Senare års budgetredovisningar gör klart att denna utredning till-
sattes 1924 och från början var inriktad på att öka förbrännings-
kapaciteten. I ett första skede planerades för och beslutades om en 
utbyggnad av den befintliga anläggningen i Lövsta.15 I samband med 
att avfallsuppdelningen upphörde 1927 hänvisade gatunämnden till 
den utredning som gatukontoret tillsatt och till att denna utgick från 
förbränning som lösning på det aktuella kvittblivningsproblemet 
och som den mest realistiska kvittblivningslösningen för framtiden.16 

Under andra hälften av 1920-talet fördes således en diskussion 
om utökad förbränning och tillämpades en praktik som till stor del 
grundade sig på tippning av avfall. I väntan på en utbyggd förbrän-
ning hade bättre anordningar för att underlätta tippningen införts 
och gatukontoret skrev att det inte var något problem att tillsvidare 
dumpa avfallet: 

Därest, såsom från vissa håll gjorts gällande, hygieniska betänklig-
heter skulle möta ett fortsatt uppläggande av soporna i vattnet vid 
stranden – något som gatunämnden för sin del knappast kan finna 
befogat – kunna upplagsplatser å land för avsevärd tid framåt beredas.17

Denna möjlighet till dumpning, som tidigare knappt påtalats av 
företrädare för stadens renhållning, var nu i stort sett obegränsad och 
oproblematisk. Alla höll dock inte med. Tippningen vid strandkanten 
kritiserades av boende vid Mälaren som fick ilandflutna sopor på 
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sina tomter.18 Även experter anmärkte på hanteringen. Teknikern 
och dåtidens främsta expert på Stockholms vatten, professor Klas 
Sondén, uttalade sig i en tidning om att tippningen av icke brända 
sopor förorenade Stockholms dricksvatten. De mindre sophögar i 
Stockholms ytterområden där mycket avfall dumpades började också 
bli mer problematiska när Stockholm växte och kommuninvånare 
blev grannar med stinkande och eldhärjade soptippar.19 

Den provisoriska dumpningen kritiserades av allmänhet och exper-
ter, främst i dagspressen. 20 Denna kritik sågs inte som betydelse full 
av företrädare för renhållningen under det tidiga 1930-talet. Den 
nyss pensionerade Tingsten svarade på kritiken i en tidningsarti-
kel där han menade att oron för sopornas förorenande bara var en 
känslosak eller en estetisk fråga. Dumpningen i vatten hade inga 
negativa hygieniska konsekvenser.21 

Efter avfallsuppdelningens upphörande fortsatte förbränning 
att utredas, och tidningarna skrev hoppfullt om de nya planerna 
på ugnar. Tanken var bland annat att lägga ugnar mer centralt, att 
man kunde slippa både sopstationerna inne i staden och de långa 
transporterna ut till Lövsta. I alla förslag ingick tanken på att vär-
men från förbränningen skulle tas tillvara.22 Malmö utredde liksom 
Stockholm möjligheterna till förbränning. När Malmös utredning 
refererades i en teknisk tidskrift 1928 sades att man där kommit 
fram till att det blev för dyrt för staden och att avfallet hellre kunde 
användas till utfyllnad. Värme- och sanitetsteknisk tidskrift refererade 
Malmös sopförbränningskommittéutlåtande: 

Bland fackmän vore också den åsikten så gott som uteslutande 
gällande, att om en stad icke är därtill nödsakad på den grund att 
soporna ej kunna blivas kvitt på annat sätt, borde sopförbränning 
ej införas.23

I Göteborg hade chefen för renhållningsverket, Anton Anderberg, 
skickats ut på studieresa i Storbritannien och Nederländerna för att 
studera kvittblivning. Han kunde konstatera att en mängd olika 
metoder användes (förbränning, kompostering, tippning i havet, 
sortering och försäljning). Den metod Anderberg såg som mest 
fördelaktig var tippning på land till utfyllnad och för att bygga 
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upp till exempel kricketbanor och trädgårdar. Denna metods stora 
fördel var att den var billig.24

Stockholms renhållningstjänstemän åkte också på studieresor. 
Utökad förbränning hade framhållits redan i en reseberättelse av 
inspektören vid renhållningsverket A. H. Carell från 1910-talet. Han 
konstaterade att Stockholm var relativt ensamt om ett kommunalt 
system med sortering och försäljning av avfall. Eftersom systemet 
inte fungerade särskilt bra, allmänheten sorterade inte fullgott och 
det var dyrt och gav ringa inkomster, menade han att förbränning 
var en metod som Stockholm borde undersöka närmare.25 1924 
åkte chefen för renhållningsverkets avdelning i Lövsta, Hjalmar 
Forssman, till 14 städer i Tyskland, Schweiz, Nederländerna och 
Storbritannien. Hans rekommendation för Stockholm var också 
förbränning men med en fortsatt källsortering i brännbara och icke-
brännbara sopor – detta för att möjliggöra en mindre komplicerad 
ugnstyp och underlätta förbränningen. Förbränningen motiverade 
han knappt men mellan raderna skymtade synen på avfallet som 
osäljbart. Fördelningen i brännbart och icke brännbart menade han 
skulle vara lättare att förstå för husmödrar och tjänare.26 Tingstens 
efterträdare som gatudirektör, Nils Knut Sundblad, och Forssman 
gjorde 1929 en studieresa till ett antal städer i Tyskland, Schweiz, 
Belgien, Nederländerna och England. När det gällde kvittblivning 
var det uttryckligen förbränning de studerade och inte andra meto-
der. De menade att förbränningsanläggningarnas teknik förbättrats 
avsevärt de senaste fem åren så att anläggningar nu kunde bränna 
allt avfall, till skillnad från ugnen i Lövsta som enbart kunde bränna 
skräpsopor. Tekniken gjorde det också möjligt att ha förbrännings-
anläggningar centralt i staden.27 I en artikel i Stockholms-Tidningen 
som tog upp deras resa uttalade sig Sundblad om att Stockholm 
behövde en ordentlig modernisering vad gällde avfallets hela väg från 
hushållen till kvittblivning, och en sådan modernisering innebar 
förbränning av allt slags avfall: 

Stockholms renhållningsverk står för närvarande inför en […] länge 
behövlig modernisering. Det behövs här moderna förbränningsan-
stalter för avlägsnande av gårds- och gatusoporna.28
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Sundblad karakteriserades i efterhand av borgarrådet Yngve Larsson 
som en man med ”hög […] uppskattning av teknologiska synpunkter 
och teknisk sakkunskap”.29 Sundblad blev på grund av samarbets-
svårigheter med Yngve Larsson inte särskilt långvarig på sin post 
som gatudirektör utan ersattes redan 1935 av Larsson. 

Till skillnad från sina efterträdare menade Tingsten fortfarande 
att tillvaratagande var att föredra framför andra kvittblivnings-
metoder. I en intervju 1929 sade han att kvittblivning nu var ett 
större problem än tidigare eftersom avfallsmängden ökade samtidigt 
som bristen på gödseldugliga ämnen förvärrades. Tingsten återkom 
också till sitt tidigare mantra: inget system kunde fungera överallt 
och i alla lägen, det bästa var att ha en kvittblivning som vilade på 
flera strategier. 

Helst bör instrumentet för sopornas undanröjande vara försett med 
många strängar, att allt efter omständigheterna, spela på, såsom 
exempelvis i Stockholm är fallet. Där kan samtidigt pågå: upp-
läggning av en del av avfallet, en annan dels försäljning till gödsel, 
förbränning såväl å fältet som i ugnar jämte i senare fallet därmed 
förenad ordnad lumpsamling. Att vara hänvisade till ett enda, 
kanske ömtåligt förfarande, då sopfloden väller fram eller något 
missöde inträffar, kan försätta vederbörande stadsmyndigheter i 
den största förlägenhet.30

Tingsten hävdade att Stockholms sopor visade på mycket slösaktig-
het hos befolkningen. Han ansåg dock att inte alla samhällen fick 
problem med kvittblivning: i länder ”vars befolkning ha naturlig 
läggning för sparsamhet” alternativt tvingats till sparsamhet av 
världskriget fanns inte samma problem med kvittblivning som i 
Stockholm. Avfallets sammansättning kunde ses som en spegelbild 
av samhällets allmänna ekonomiska sinnelag.31 Stockholmare hade 
det med ”föga återhållsamhet tillämpade kasta-bort-och-köpa-nytt-
förfarandet” och att administrera Stockholms kvittblivning var en 
knepig uppgift.32 Den tidigare källsorteringen försvarade Tingsten 
med att den i någon mån gottgjorde samhällets slösaktighet.33

Ett visst tillvaratagande fanns kvar. Vid Lövsta togs papperssopor 
tillvara och såldes till pappersbruk, plåt såldes till skrothandlare 
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och lump till vissa industrier. Avfall som lämpade sig till gödsel 
såldes vidare till lantbrukare som efterfrågade det.34 Statistik från 
renhållningsavdelningen visar att försäljningen av såväl gödsel som 
material inom kategorin skräpsopor fortsatte efter avfallsuppdel-
ningens upphörande. Någon vidare förklaring till detta ges inte i 
källorna, men det är rimligt att en viss sortering skedde när avfallet 
hämtades. Så var det till exempel med gatusoporna, som fortfa-
rande till allra största delen bestod av hästspillning: de blandades 
inte med hushållssopor utan lastades i vagnar och såldes direkt till 
omgivande landsbygd.35 Den kommunalt arrangerade utsorteringen 
och försäljningen av vissa avfallsråvaror såsom papper och lump 
avslutades 1937.36 

Att tillvaratagandet fortfarande praktiserades efter avfallsupp-
delningens upphörande innebar att man inte helt hade lämnat 
tillvaratagandet vare sig som praktik eller som idé. Under det sena 
1920-talet var det dock tillvaratagandet av energi från förbränningen 
som för stadens experter och politiker framstod som det huvudsak-
liga sättet att nyttiggöra avfallet. 

Förbränning som en rationell metod för Stockholm
Förbränningen blev den metod som Stockholm kom att satsa på. 
Hur motiverades förbränningen och de kostsamma investeringar 
som införandet krävde? I ett utlåtande 1936 hävdade stadskollegiet 
att staden inte längre kunde hantera den stora och växande avfalls-
mängden. Den provisoriska dumpning som praktiserades sedan 
tio år tillbaka var dyr och ledde till klagomål på grund av att den 
ansågs förorena vattnet. Stadskollegiet menade därför att staden 
skulle utvidga förbränningen, som enligt det var en mer permanent 
metod. Det menade också att en stor anläggning som kunde ta allt 
avfall, utan föregående sortering, vore att föredra: 

Någon egentlig skillnad mellan gödselsopor och skräpsopor eller mel-
lan brännbara och obrännbara sopor såsom tvenne huvudgrupper, 
som på grund av avfallets beskaffenhet böra behandlas på olika sätt, 
föreligger därefter [uppdelningens upphörande 1927] icke. Avfallet 
sorteras visserligen i någon mån vid inlastningen, så att man kan 
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angiva vilka järnvägsvagnar, som innehålla för förbränning i ugnarna 
lämpligt avfall, och dessa gå i första hand till förbränningsanstal-
ten, under det att övriga avfallet lossas på stranden. I stort sett är 
emellertid sopmängden av ensartad beskaffenhet, och frågan om 
en förbränningsanläggning, tillräckligt stor att mottaga allt avfall, 
har därigenom uppkommit som en naturlig följd av utvecklingen.37 

Sedan 1928 hade avfallet vid inlastningen grovt sorterats i brännbart 
och icke brännbart. 1933 var sista året som avfallets mängd redovisa-
des i dessa kategorier.38 Att öka förbränningen sågs som ”en naturlig 
följd” av den förändring som upphörandet med källsorteringen 
innebar. ”Naturlighet” i detta sammanhang var något annat än 
den ”naturlighet” som användes som argument för tillvaratagande 
under tillvaratagandets avfallsregim. Här betecknar det en följd-
enlig och rationell utveckling. Att slå ihop kategorier och införa en 
och samma kvittblivning för större delen av avfallsmassan var en 
rationalisering av hanteringen som krävde stordrift. Förfarandet 
skulle också kunna tolkas som att ny teknik för att bränna blötare 
sopor möjliggjorde ett förenklat förfarande. Förmodligen var det 
så, men tekniska aspekter av förbränningen fördes inte fram som 
ett argument i detta sammanhang. 

Under 1930-talet diskuterades inte sortering av avfall. De metoder 
för kvittblivning som stod till buds för att hantera hela avfallsmas-
san samlat var förbränning och dumpning. Dumpning i sjön av 
avfall, annat än av byggavfall och avloppsslam, var inte väl sedd på 
grund av de synliga föroreningarna. Gatukontoret hade hävdat att 
det var oproblematiskt som en provisorisk lösning men i början av 
1930-talet blev klagomålen allt större på att avfall flöt upp på Mäla-
rens stränder och gatunämnden krävde åtgärder av gatukontoret.39 
Att tippa avfall på land var ett alternativ. Enligt det utlåtande som 
utredningen om ökad förbränning avgav 1936 hade tippandet utretts 
som en möjlighet redan under 1920-talet, men då hade man kommit 
fram till att kostnaden för mark, transportfrågan och självantänd-
ningsrisken gjorde tippning till ett dåligt alternativ.40 Den alterna-
tiva dumpningslösning som man undersökt som ett alternativ till 
förbränning var det så kallade Bradfordsystemet, som var vanligt i 
Storbritannien. Det innebar att man lade soporna två meter högt 
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och väl packade och täckte dem med jord för att förhindra rått-
invasion, eldsvåda och dålig lukt. Stockholmssoporna ansågs dock 
inte vara helt lämpade för detta system:

Det måste emellertid framhållas, att de sopor som i England så 
framgångsrikt behandlats enligt Bradford-systemet, äro av en helt 
annan beskaffenhet än de i Stockholm förekommande. Engelska 
sopor innehålla sålunda en mycket stor mängd aska, stybb och 
jordartade beståndsdelar men relativt litet papper, under det att 
Stockholms-soporna till mycket stor del bestå av papper och andra 
brännbara saker.41

Det var inte bara Stockholmssopornas sammansättning som gjorde 
Bradfordsystemet olämpligt: man skulle behöva köpa mark för 
att systemet skulle klara Stockholms sopmängd. De beräkningar 
man gjorde på möjlig yta att köpa och antal möjliga lager av avfall 
som skulle kunna läggas där visade att det skulle fungera i unge-
fär sexton år. Driftskostnaden skulle bli densamma som vid en 
förbränningsanläggning eftersom det krävdes noggrann packning 
av avfallet. Markkostnaden var svår att beräkna eftersom markens 
värde troligen skulle sjunka i och med uppläggningen. Detta gjorde 
att gatudirektören Sundblad i en skrivelse till gatunämnden 1931 
förordade förbränning.42 Gatukontoret menade också att förbrän-
ningen skulle bli billigare än den befintliga hanteringen i synnerhet 
om slagg och ånga kunde säljas och bidra med en inkomst.43 Med 
detta utmynnade utredningen i att allt talade för förbränning.44 I 
en redogörelse för tillkomsten av Lövsta förbränningsanläggning 
efter dess byggande kommenterade gatukontoret utvecklingen, de 
förklarade att utrymmesskäl och självantändningsrisk hade gjort att 
”förbränning av avfallet framstod [redan i början på 1920-talet] som 
den enda lösningen”.45 1938 stod anläggningen i Lövsta färdig. Det var 
landets första större sopförbränningsanläggning för blandat avfall.46

Under de årtionden som följde motiverades den fortsatta sats-
ningen på förbränning med att den minskade kostnaderna för att 
lägga avfall på tipp, i synnerhet kostnaderna för markanskaffning. 
När 1938 års förbränningsanläggning i Lövsta skulle byggas ut med 
en fjärde ugn på 1950-talet skrev gatunämnden att förbränning var 
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den bästa metoden, i synnerhet som Stockholmssoporna innehöll 
mycket papper. Men gatunämnden skrev också att staden borde 
undersöka den så kallade danometoden, en teknik för att ta tillvara 
avfall som jordförbättringsmedel. Detta skulle dock enbart vara ett 
mindre komplement till förbränningen.47

När man bestämt sig för att inte sortera avfallet sågs alltså för-

Bild 5. Den nya förbränningsanläggningen i Lövsta 1938.

Källa: Trafikkontorets arkiv, Stockholms stad. Foto tillhörande Stockholms gatukontor. 
Upphovsrätt: Stockholms stads trafikkontor.
Fotograf: C.G. Rosenberg. 
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bränning eller tippning på land som de huvudsakliga metoderna 
att hantera en växande avfallsmängd. Att planera för framtiden och 
välja ett system som skulle fungera även på lång sikt var en ny och 
viktig aspekt. Förbränning sågs som en rationell metod som hade 
framtiden för sig och var en följdriktig utveckling av avfallshante-
ringen. Denna motivering kan kopplas till en tidsanda som hade 
rationalitet, teknikoptimism och framstegstro som ideal.48 I mitt 
material från fullmäktige används ordet ”rationell” i betydelsen 
”förnuftsenlig” åtminstone från 1901,49 men betydelsen ”effektivi-
sering som bygger på vetenskap eller på systematiserad erfarenhet” 
blev mer uttalad under 1930-talet. Att sammanföra kategorier till 
en helhet som kan hanteras enkelt, snabbt och effektivt låg i linje 
med detta ideal. Denna betoning av rationalitet kan kopplas till 
funktionalismen och det vi brukar kalla modernisering. Jag åter-
kommer till det i slutet av kapitlet. 

Avfallet och praktiken för kvittblivning 
I detta avsnitt redogör jag för de kvittblivningslösningar, inklusive 
förbränning, som praktiserades i den till yta och befolkning väx-
ande stad som Stockholm var under 1930-talet och de två följande 
decennierna. Under 1900-talets första decennier var praktiken för 
kvittblivningen till stor del beroende av avfallets sammansättning. I 
vad mån förändrades avfallets mängd och sammansättning under den 
här tiden, och vad innebar det för förbränningsregimens etablering? 

Stockholms statistik över hur många järnvägsvagnar50 med avfall 
som fördes från staden visar att det från mitten av 1920-talet till 
slutet av 1950-talet skedde en stor ökning av den samlade mängden 
avfall. Från början av 1930-talet var det dock inte någon kontinu-
erlig och jämn ökning. 

Diagram 5 visar, liksom tabell 12 i appendix s. 251–253, att avfalls-
mängden från Stockholm var som lägst 1922 och fördubblades på 
mindre än tjugo år. Tre markanta perioder av nedgång i avfalls-
mängden framgår av diagrammet. Den första, 1931 till 1934, kan 
härledas till den ekonomiska krisen under perioden.51 Först efter 
denna nedgång var avfallsmängden större än någonsin tidigare under 
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1900-talet. Den andra nedgången, 1940 till 1942, kan förklaras av 
andra världskrigets utbrott och de restriktioner i handeln som detta 
innebar. Denna nedgång var mer dramatisk än den under 1930-talets 
kris men sopmängden ökade sedan snabbt, var vid krigets slut lika 
stor som vid krigets början och fortsatte sedan stiga i ett par år. 1947 
till 1948 minskade avfallsmängden åter och därefter ökade den i 
stort sett varje år med undantag av en mindre nedgång i början av 
1950-talet. Gatukontoret förklarade nedgången i slutet av 1940-talet 
med en omfattande pappersinsamling utanför den kommunala ren-
hållningens organisation.52 Det var till stor del ideella organisationer 
som hämtade pappersavfall och sålde det vidare.53 Insamlingen var 
enligt gatukontoret en följd av ett mycket högt papperspris.54 Tek-
nikhistorikern Patrik Ekheimer har visat att avfallspapper blev en 
mer attraktiv vara under den här tiden eftersom tekniken för att 
rena papperet från trycksvärta utvecklades och förbättrades.55 Det 
är möjligt att pappersinsamlingen låg bakom även minskningen av 
avfallsmängden kring 1950. 

Andelarna organiskt och icke-organiskt avfall under den här 
perioden går inte utläsa av statistiken. Med undantag för åren 
strax efter delningens upphörande, då avfallet i statistiken delades 

Diagram 5. Avfall från Stockholm 1900–1960 (järnvägsvagnar).

Källa: SÅS 1900–1960. 
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in i brännbart och icke brännbart, gjordes inte någon kategorise-
ring efter avfallets material annat än om det korresponderade med 
skilda hämtningstekniker. De kategorier som redovisades under den 
här tiden byggde på varifrån avfallet kom: hushållssopor, handels- 
och industriavfall, gatusopor, stallströ och latrin. Dessa kategorier 
redovisades i ton och inte i järnvägsvagnar som det samlade avfal-
let. Även om inte dessa kategorier säger så mycket om vad avfallet 
bestod av visar de fördelningen mellan olika avfallsproducenter, 
och tillsammans med andra källor kan de ge en fingervisning om 
avfallets beståndsdelar.

Diagram 6 visar mängden avfall i olika kategorier på 1930-talet 
och fram till 1960. Liksom tidigare är detta det avfall som hantera-
des av kommunen och således inte allt avfall som tillkom i staden, 
framförallt är det troligt att avfall från handel och industri till en 
del hanterades privat. Hushållssoporna var den största enskilda 
kategorin som kommunen hanterade, men avfall från handel och 
industri ökade under 1950-talet och var en bidragande orsak till att 
den totala avfallsmängden ökade kraftigt under detta decennium. 
Kategorierna gatusopor, stallströ och latrin utgjorde en mycket liten 
andel av det samlade avfallet, vilket speglar motorismens och wc:ns 

Diagram 6. Avfall från Stockholm uppdelat på kategorier 1934–1962 (ton).

Källa: GK 1934–1961, tabell ”Avfallets emottagning och vidare behandling”.
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utbredning. Minskningen av dessa kategorier ledde i förlängningen 
till att det tillvaratagande och den försäljning som fortfarande pågick 
helt upphörde, vilket stärkte förbränningsregimen.

Mängden avfall från handel och industri kommenterades av gatu-
kontoret.56 Ökningen av denna kategori efter kriget kan ha berott 
på en ökad mängd verksamheter i staden, men också på att avfall 
från handel och industri tidigare i högre grad användes på andra 
sätt, till exempel såldes som avfallsråvaror, och inte lämnades till 
den kommunala hanteringen. Som nästa kapitel kommer att visa 
var skrymmande avfall, till vilket förmodligen en del av industri-
avfallet hörde, en svårighet för förbränningsregimen under 1960-
talet eftersom det inte gick in i förbränningsugnarna. Under den 
period som detta kapitel behandlar framställde inte gatukontoret 
den ökade mängden industriavfall som ett problem. 

Hushållssoporna var den största kategorin, och mängden ökade. 
Ökningen berodde till stor del på att stockholmarna blev fler. Ansva-
riga myndigheter ansåg även att mängden avfall per individ ökade. 
I en undersökning inför byggandet av den nya förbränningsanlägg-
ningen 1938 fastslogs att sopvolymen per individ i Stockholm – 1 500 
liter per år – var två till tre gånger så stor som i andra jämförbara 
städer i och utanför Sverige. Vikten sades däremot vara jämförbar 
med andra städers.57 Det är vanskligt att jämföra avfallsmängder 
eftersom mätteknikerna och grunderna för mätningen sällan är 
riktigt jämförbara, men Stockholmssopornas volym berodde nog 
på deras något speciella sammansättning, mer om den nedan. I 
diagram 7 har jag räknat ut hushållssoporna i kilo per invånare och 
år. Av trendlinjen framgår att mängden ökade. 

Hushållssoporna bestod förmodligen i början av perioden av 
ungefär detsamma som under föregående period. Förpackningar av 
mestadels papper samt tidningar blev dock allt vanligare, särskilt 
efter kriget. Tom Björklund skriver i sin bok om reklamen 1920–1962 
att de fyra förpackningsmaterialen glas, metall, papper och plast 
ökade markant i mängd under hela 1950-talet och i början av 1960-
talet. Vikten producerade glasförpackningar mer än fördubblades 
mellan 1950 och 1962 och vikten metallförpackningar näst intill 
tredubblades. Plastens ökning var än mer slående. 1950 var plastens 
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genombrottsår och därefter skedde en enorm och i stort sett expo-
nentiell ökning.58 En anledning var att varor förpackades mer som 
en följd av att till exempel snabbköp och självbetjäning slog igenom. 
En annan anledning var att nya produkter, såsom barnmat, slog 
igenom på 1950-talet.59 

Den stora andelen papper kommenterades i samtiden som något 
som utmärkte Stockholmssoporna. Provtagningar under det sena 
1930-talet visade att Stockholms avfall till 45 viktprocent bestod av 
papper.60 Detta kan kopplas till tidens tidningskonsumtion. Enligt 
en stor undersökning av den privata konsumtionen i Sverige gjord i 
slutet av 1950-talet steg upplagorna på både tidningar och tidskrifter 
mellan 1938 och 1955. Den största ökningen stod tidskrifterna för – 
under de dryga femton åren mer än fördubblades deras upplagor.61 
Undersökningen visade också att ökningen var något högre i större 
tätorter: en stor Stockholmstidning som Dagens Nyheter hade en 
brantare upplageökning än tidningar i genomsnitt. Dagens Nyheter 
fördubblade sin upplaga mellan 1933 och 1943 och ökningen fortsatte 
därefter.62 Papperets betydelse för avfallsmängden framgår av att 
gatukontoret ansåg att den privata pappersinsamlingens omfatt-

Diagram 7. Hushållssopor per person och år 1929–1965 (kilo).

Källa: GK 1929–1965; USK 2005, s. 55.

Anm.: För diagrammets förutsättningar se appendix s. 250. 
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ning gav stora utslag på den avfallsmängd som kommunen hade 
att hantera.63 

Det vi idag kallar grovsopor var med undantag av flyttmånaden 
oktober förmodligen ett mycket litet problem.64 En anledning var 
att det inte fanns någon kommunalt arrangerad hantering av denna 
typ av avfall. Stockholmarna samlade i stället bråte och skräp i sina 
vindskontor, vilket märktes under de vindsröjningar i brandskydds-
syfte som genomfördes 1938 och 1940.65 Även om möbelindustrin 
utvecklades under 1930- och 40-talen var konsumtionen begränsad 
och man kan förmoda att det privata tillvaratagandet av det som 
skulle ha kunnat bli grovsopor var relativt stort.66 

Hur hanterades det samlade avfallet? I början av perioden gick 
soporna samma väg som tidigare, de samlades in och fördes till 
någon av soplastningsstationerna i innerstaden och därifrån med 
tåg till Lövsta. En mindre del fördes med tåg till gödselkunder 
utanför Stockholm. Eftersom staden växte behövdes en utbyggd 
renhållningsorganisation. 1947 tillkom ett renhållningsdistrikt och 
en soplastningsstation i Årsta. 1948 införlivades Spånga–Hässelby 
med Stockholm och det västra renhållningsdistriktet delades. En 
ny station anlades 1949 i Bromma, därifrån skulle sopor föras till 
Lövsta med traktortåg.67 Vid Lövsta togs också avfall emot direkt 
från enskilda större firmor och entreprenörer och dessutom behand-
lades där fram till år 1961 avfall, inklusive latrin, från omkringlig-
gande kommuner.68 

Förutom Lövsta fanns det soptippar runt staden som användes 
av kommunen och av enskilda. I Bromma fanns två tippar, en vid 
Fredrikslund fram till 1936 och en vid Ulvsunda fram till 1938, vid 
Blåsut fanns en som tog emot hushållssopor från södra ytterstaden 
fram till 1939 och industriavfall fram till 1945. En orsak till att dessa 
tippar lades ned sades i en senare daterad beskrivning vara klagomål 
från närboende. När tippen vid Blåsut lades ned skapades en ny i 
Skrubba. Huruvida den användes för hushållssopor är oklart, i slutet 
av 1950-talet användes den enbart för industriavfall och några tippar 
för hushållssopor sade sig staden då inte utnyttja. En del gatuavfall 
användes som utfyllnad och en del skickades till Lövsta.69 När riv-
ningarna av nedre Norrmalm började på 1950-talet uppkom stora 
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behov av tipplatser för rivningsmassor. Det blev anledningen till 
att man planerade för Högdalstopparna och började tippa där. Dit 
fördes även en del annat avfall.70

Ett första praktiskt steg i riktning mot ökad förbränning var att 
gatukontoret lät bygga om den gamla förbränningsanläggningen 
från 1903 i Lövsta. Anläggningen bestod i början av 1930-talet av 
sex ugnar och 1932 byggdes en av dem om för att kunna ta emot 
mer avfall. Det slog väl ut, varför man året därpå byggde om de 
övriga fem ugnarna.71 När mer avfall kunde brännas tippades min-
dre i sjön, 1934 bara 6 120 vagnslaster av de 12 798 vagnar som kom 
till Lövsta.72 Det kan jämföras med år 1931 då 9 058 vagnslaster 
lossades vid stranden av totalt 14 298.73 Som framgått ansågs inte 
den gamla anläggningen värd att i längden behållas, den kunde 
inte heller ta emot samtligt avfall. 1938 togs den nya avfallsförbrän-
ningsanläggningen i Lövsta i bruk. Det innebar att mängden avfall 
som brändes ökade drastiskt (volymen fyrdubbades) och mängden 
avfall som lades på tipp minskade i samma grad. Detta visas i tabell 
4. År 1954 byggdes förbränningsanläggningen ut med en fjärde ugn 
för att möta den fortsatt ökande mängden avfall.74

Även efter den nya förbränningsanläggningens färdigställande 
1938 dumpades avfall på tipp i Lövsta och i strandkanten vid Löv-
sta. Det gällde dels den slagg som blev kvar efter förbränningen,75 
dels avfall som under vissa perioder inte kunde eller hann brännas. 

Tabell 4. Fördelningen förbrända och tippade sopor i Lövsta 1935–1960 
(järnvägsvagnar).

År Förbränning Tipp

1935 7 262 6 581

1940 17 314 832

1945 22 661 8

1950 23 379 122

1955 22 179 139

1960 30 412 24

Källa: GK 1935–1960. 
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Tabell 4 visar dock att relativt lite dumpning ägde rum i stadens 
regi under decennierna efter att den nya förbränningsanläggningen 
byggts. I början av 1950-talet, när avfallsmängden steg, dumpades 
avfall i Lövsta i så kallad täckt tipp – ett mer organiserat tippande.76 

Tillvaratagande för försäljning praktiserades under hela perio-
den, om än som en tynande verksamhet. Skräpsopor såldes fram 
till att den nya avfallsanläggningen byggdes 1938.77 En liten mängd 
svinmat tillvaratogs faktiskt efter källsorteringens upphörande: 1929 
skrev gatukontoret att de tjänat 55 kronor på ”plockning av svinmat 
från soptipp”.78 Pudrettillverkningen vid Lövsta upphörde 1956 men 
även efter det såldes mindre mängder latrin till Riddersviks gård. 
Övrig latrin som kom till Lövsta tippades under andra hälften av 
1950-talet i ett av de större avlopp i Bromma som ledde till Åkes-
hovs reningsverk.79 Direktförsäljningen av gatuavfall och stallströ 
som gödsel till lantbrukare via järnväg fortsatte till och med 1955. 

En del gödseldugligt avfall såldes via Lövsta på pråm, på båtar 
eller för avhämtning med häst och vagn eller bil. Förutom gatuav-
fall omfattade detta bland annat gödseldugligt finfördelat material 
som trots talet om en enkel hantering utan sortering sållades från 

Diagram 8. Mängden sopor som såldes direkt till verkets kunder 1900–1955 
(järnvägsvagnar).

Källa: RV 1909–1927; GK 1929–1955.
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avfallet innan det brändes.80 Denna försäljning pågick åtminstone 
fram till 1943.81 

Vid sidan om förbränningen praktiserades alltså under delar av 
perioden tippande och ett visst tillvaratagande av gödseldugligt 
material, men förbränningen blev, sedan den valts, den metod som 
staden byggde ut. Avfallets sammansättning, som framstod som 
central för tillvarataganderegimens gödselhantering, var inte lika 
avgörande för förbränningsregimen. 

Förbränning som nyttiggörande
I föregående kapitel hävdade jag att föreställningen om att avfallets 
bruksvärde kunde få en motsvarighet i ett marknadsvärde genom-
syrade tillvarataganderegimen. Upphörandet av avfallsuppdelningen 
och de kommunala ansträngningarna att sälja avfall följdes av en 
ny syn på avfallet: det var inte längre prioriterat att försöka realisera 
dess bruksvärde. Visst nyttiggörande kunde dock vara önskvärt. 
Den engelske historikern Timothy Cooper har visat att en retorik 
om nyttiggörande användes vid införandet av kontrollerad tippning 
i Storbritannien under 1930-talet. Det är rimligt att tänka sig att 
detsamma gällde förbränningen i Stockholm, särskilt som förbrän-
ningen innebar en möjlighet att tillvarata energi, vilket staden hade 
gjort tidigare. 

När gatukontoret presenterade sitt förslag om utökad förbrän-
ning för gatunämnden i början på 1930-talet var tillvaratagandet 
av energi en viktig komponent som i kombination med minskade 
kostnader för transport gjorde att gatukontoret förordade en stads-
nära placering.82 Samma argument hade redan framförts av inspek-
tören Carell i hans reseberättelse från 1910-talet. Han framställde 
där tillvaratagandet av värme som ett krav för förbränning och då 
detta tillvaratagande tekniskt sett enbart var möjligt genom en 
närhet till den energiförbrukande enheten föreslog han en central 
placering.83 Tillvaratagandet gavs också en framträdande plats när 
förbränningsutredningen 1936 kom med sitt förslag till fullmäktige 
om en ny förbränningsanläggning, och man utredde därför vilka 
stadsnära placeringar som var möjliga. Det läge som kom i fråga i 
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första hand var Årsta, då skulle värmen kunna komma det planerade 
Södersjukhuset till godo. Anledningen till att värmen från förbrän-
ningsanläggningar skulle utnyttjas till just sjukhus var att de hade 
en hög och över dygnet jämn förbrukning av energi. 

Katrineberg vid Liljeholmen var ett annat intressant läge; elek-
tricitetsverkets transformatorstation vid Nybohov låg i närheten. 
Båda dessa alternativ strandade dock på att de presumtiva köparna 
av överskottsvärmen, kommittén som planerade Södersjukhuset 
samt elektricitetsverket, inte visade sig ha något intresse av sam-
arbete. När det gällde Södersjukhuset oroade sig dessutom de som 
planerade sjukhusbygget för att en förbränningsanläggning i när-
heten skulle leda till störande lukt och rök.84 Detta kan ses som ett 
exempel på att avfallet tillmättes ett värde som inte motsvarades 
av ett marknadsvärde. 

Även möjligheten av att ta tillvara slagg i form av till exempel 
”slaggplattor, lättbetong eller bjälklagsfyllning” diskuterades, men 
man kom fram till att tillvaratagandet inte var ekonomiskt ratio-
nellt.85 Avfallsförbränningens värme hade ändå ett visst ekonomiskt 
värde för gatukontorets verksamhet. Under den tid på 1930-talet som 
värme togs tillvara var inkomsterna från försäljningen av ånga och 
el större än inkomster från övriga avfallsprodukter.86 

Förbränningsutredningen undersökte även möjligheten att vid 
en stadsnära placering ta tillvara värmen genom att omvandla den 
till el eller ånga som kunde utnyttjas för att driva förbrännings-
anläggningen, men en beräkning visade att det inte skulle löna sig. 
Det skulle vara billigare för renhållningsverket att köpa värme från 
elektricitetsverket till sina anläggningar än att använda egenpro-
ducerad värme.87 På det sättet föll tillvaratagandemotivet när det 
gällde de stadsnära alternativen och vid en jämförelse med Lövsta 
kom man fram till att Lövsta hade fler fördelar. Där fanns en större 
yta med möjlighet att tippa slagg, och eventuellt också avfall om det 
skulle bli stopp i förbränningsanläggningen, tekniken kring ugnens 
rening av lukt och flygaska behövde inte heller vara lika bra om 
anläggningen låg långt från bebyggelse, dessutom skulle man inte 
bli tvungen att flytta latrinhanteringen. Förutom dessa argument 
från renhållningens sida fanns argumentet om att järnvägsförbin-
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delsen Spånga–Lövsta blev billigare om den också utnyttjades för 
”silverpilen” (som soptåget kallades efter en ommålning i slutet på 
1920-talet).88 Placeringen i Lövsta gjorde inte att man helt bortsåg 
från möjligheterna att ta tillvara värme. Detta undersöktes och 
gatukontoret kom fram till att:

Vid Lövsta finnes för närvarande ingen avsättning för ånga, som 
kunde motivera anläggningens utbyggande med full ångpanne-
utrustning. Undersökningar ha gjorts över möjligheten att finna 
avsättning för den elektriska energi, som skulle kunna tillvaratagas, 
men Stockholms elektricitetsverk intar samma ställning beträffande 
energiköp från Lövsta som från stadsalternativet och hänvisar till den 
rikliga tillgången till billig vattenkraft. Även statens vattenfallsverk 
har på förfrågan förklarat sig ej reflektera på kraftköp från Lövsta.89

Alternativet att ta tillvara kraft från Lövstaanläggningen för eget 
behov jämfördes med alternativet att köpa kraft, och det visade sig 
att det inte var lönande att ta tillvara kraft ens för eget behov. Utre-
darna undersökte också möjligheten att sälja kraft till den dåvarande 
Hässelby köping, men kom fram till att om man kunde få till en 
sådan leverans var den alltför obetydlig för att bli lönsam. Man ansåg 
alltså inte att det fanns något egenvärde i tillvaratagandet, särskilt 
som vattenkraften gjorde priset på elektricitet lågt.

Anläggningen i Lövsta planerades och byggdes för att i framtiden 
kunna användas för att ta tillvara värme.90 Kriget och den bränsle-
brist det medförde gjorde att gatunämnden i februari 1940 ansökte 
om anslag för att kunna bygga ett ångkraftverk vid Lövsta. Motivet 
var dels behovet av kraft i väntan på att stadens vattenkraftverk vid 
Järpströmmen blev färdigt, dels ”önskvärdheten av att tillgängliga 
värmekällor under nuvarande förhållanden måtte så långt som 
möjligt utnyttjas”.91 Gatukontoret hade genom annonsering i press-
sen undersökt möjligheterna att sälja överskottsvärme till enskilda 
företag, men de visade sig vara otillräckliga och gatukontoret hade 
då återupptagit de förhandlingar som inför byggandet av förbrän-
ningsanläggningen förts med Stockholms stads elektricitetsverk om 
att det skulle köpa och utnyttja överskottsvärme från förbränningen. 
Det beräknades att förbränningsanläggningen i Lövsta skulle kunna 
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producera omkring 4 500 kW. Av dessa skulle 500 kW behövas till 
den egna anläggningen och 4 000 skulle inmatas i elektricitetsver-
kets kraftnät. Kostnaderna för anläggningen beräknades kunna 
betalas av på fyra år, beräknat på det då höga kolpriset.92 Alla kost-
nader för anläggningen skulle inte falla på gatukontoret, utan de 
kostnader som hade att göra med anslutningen till elnätet skulle 
belasta elektricitetsverket. Tillvaratagandet av värme skulle bespara 
gatukontoret cirka 18 000 kronor per år för el som det tidigare köpt 
in för att driva förbränningsanläggningen.93 

I detta förslag 1940 framställdes inte tillvaratagandet av värme som 
något prioriterat utan motiverades med kristiden och de ekonomiska 
fördelar tillvaratagandet skulle innebära. På detta sätt skilde sig 
denna argumentation från tillvarataganderegimens syn på avfallets 
värde, som såg avfallets bruksvärde som skäl nog för att utveckla 
kvittblivning genom tillvaratagande. Andra världskriget och den 
kristid Stockholm upplevde förändrade synen på förbränningens 
potentiella nyttiggörande. Staden motiverade tillvaratagandet av 
värme i förhållande till kostnaderna för andra källor till värme eller 
elektricitet. Det fanns dock förhoppningar om att tillvaratagandet 
av värme, när systemet var utbyggt, skulle kunna fortsätta även efter 
kriget och då vara ekonomiskt fördelaktigt för staden:

Då gatunämnden nu med hemställan om godkännande framläg-
ger det här beskrivna förslaget till stadsfullmäktiges prövning, vill 
nämnden – förutom önskvärdheten av att alla tillgängliga bränsle-
källor såvitt möjligt utnyttjas under den nu rådande bränslebristen 
– framhålla, att förslaget enligt de verkställda kalkylerna och såsom 
planen för anläggningens finansiering upplagts, såvitt nu kan be-
dömas, synes vara fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt även efter 
en återgång till mera normala förhållanden, samt att dess förverk-
ligande torde få anses vara av intresse såväl för gatuförvaltningen 
som elektricitetsverket.94

Industriverksstyrelsen, den kommunala nämnd som hade hand 
om bland annat elektricitet, undersökte alternativ till elförsörjning 
under kristiden och tillstyrkte gatukontorets ansökan om anslag. 
Trots att senare beräkningar visade att en utbyggnad av förbrän-
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ningsanläggningen för att ta tillvara el skulle bli dyrare än vad man 
först räknat med, ge mindre överskottsvärme och dessutom vara ett 
riskfyllt projekt i kristid, yttrade sig alla remissinstanser positivt.95 

Trots att det ekonomiska utfallet av anläggningen, som naturligt är, 
är ovisst, synes enligt [kammar]kontorets mening tillvaratagandet 
av den föreslagna bränsletillgången i nuvarande tider vara av den 
angelägenhetsgrad, att staden bör åtaga sig de ekonomiska risker, 
som äro förknippade med det onekligen betydande kapitalutlägget.96

Förfarandet var en parallell till hur avfallets värde under första 
världskriget skrevs upp och hur åtgärderna för svinmatsinsamling 
kom att intensifieras. 

Arbetet med att färdigställa ett ångkraftverk för att tillvarata 
överskottsvärme sattes igång sommaren 1940.97 Året därpå produ-
cerade verket energi.98 Även efter kriget fanns det ett intresse av att 
tillvarata energi. Energiförbrukningen i Stockholm och i hela landet 
ökade markant i slutet av 1940-talet, vilket i Stockholm bland annat 
var en följd av förbättrad bostadsstandard. Stadens energi kom till 
stor del från importerad olja, som var det vanligaste bränslet för 
uppvärmning medan vattenkraft användes till elektricitet. Fram 
till 1950-talets slut fanns i Sverige en vilja att utveckla alternativa 
energilösningar. Senare kom kärnkraften att ses som den stora lös-
ningen på energiproblematiken. Kärnkraften som lösning fanns 
även lokalt i Stockholm, där en reaktor för fjärrvärmeproduktion, 
Ågesta, började planeras i slutet av 1950-talet och stod klar några år 
in på 1960-talet.99 Under 1950-talet byggdes den första kommunala 
fjärrvärmeanläggningen i Stockholm i Hässelby, men konstruerades 
för olje- eller koleldning.100 Det tillskott som avfallsförbränningen 
gav var inte betydande för stadens energibehov men nyttiggörandet 
fortsatte under 1950- och 1960-talen. Till en stor del användes ånga 
till inrättningar i närheten av förbränningsanläggningen, antingen 
renhållningsverkets egna eller andra.101 Försäljningen gav också gatu-
kontoret en viss inkomst: när inkomsterna från tillvaratagandet av 
energi lades till de sammanlagda inkomsterna från sopförsäljningen 
steg inkomsten från 5 800 kronor 1940 till 185 956 kronor 1941.102

Diskussionen om och hanteringen av förbränningens potential 
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som kraft- eller värmekälla visar att nyttiggörandets tid inte helt var 
förbi. Tanken på tillvaratagande, eller kanske snarare nyttiggörande, 
av avfallet fortlevde och fyllde kanske också en funktion när det 
gällde att bädda för en ny kvittblivningslösning. Denna tolkning 
gör Cooper i sin studie av hur kontrollerad tippning som strategi 
infördes i Storbritannien. Han menar att dumpandet infördes med 
utilitaristiska argument som att det kunde bidra till att förvandla 
obrukbar terräng till ytor för rekreation.103 

Stockholms diskussion om tillvaratagande av energi i samband 
med förbränningsutredningen uppvisar en skillnad gentemot tillvara-
taganderegimens betoning på avfallets värde: under tillvaratagande-
regimen användes ekonomi och möjliga intäkter som ett argument 
för tillvaratagande, även om kapitlet om svinmatsdebatten visade att 
det var ett töjbart argument som användes på olika sätt beroende på 
målsättning. I frågan om nyttiggörandet av förbränningen ställdes 
olika alternativ och deras kostnader mot varandra i samma utred-
ning och ekonomin gavs prioritet vid valet av strategi. Målet att ta 
tillvara energi var underordnat, vilket framgår av att geografiskt 
läge och ekonomi prioriterades framför tillvaratagande av energi 
när den nya förbränningsanläggningen planerades. Förbränningens 
nyttiggörande användes inte som ett argument för att förbränning 
var en bättre metod än till exempel tippning, och det tyder på att 
nyttiggörandet av värme inte sågs som särskilt väsentligt. 

Tillvaratagande i marginalen
Förutom ett nyttiggörande av förbränningen fanns efter tillkom-
sten av den nya förbränningsanläggningen ett visst tillvaratagande 
kvar från en tidigare praktik. Den ställning tillvaratagandet hade 
i förbränningsregimen var emellertid väsensskild från den position 
den hade haft i tillvarataganderegimen. 

Under 1940-talet började man diskutera tillvaratagande av finför-
delat avfall som jordförbättringsmedel. 1943 började man sålla bort 
avfall före förbränningen för att sälja det. 1948 önskade man utvidga 
sållandet eftersom den privata pappersinsamlingen gjorde att pap-
persmängden minskade och avfallet då blev svårare att förbränna 



från resurs till belastning

133

än vid en hög andel papper. Sållningen skulle underlätta proces-
sen.104 Gatukontoret motiverade också sållningen med att det fanns 
en efterfrågan på denna typ av avfall som jordförbättringsmedel: 

På grund av viss efterfrågan på sållade sopor började man år 1943 
anordna primitiva såll i sopugnarnas transportanordningar och 
med dessa såll avskiljes nu omkring 2 % finsopor, som säljes. Den 
förbättring av brännbarheten, som därmed uppnås, är emellertid 
nu till följd av pappersurplockningen otillräcklig.105

Sållning förenklade inte bara förbränningen utan minskade också 
mängden avfall vilket togs upp som ett argument 1953. Metoden att 
finfördela avfallet till jordförbättringsmedel kallades danometoden 
och den användes redan i en del svenska städer. Den sades dock 
vara dyr och endast löna sig om man kunde sälja den framställda 
produkten.106 Den tänkta köparen var gatukontorets egen park-
avdelning, men gatunämnden trodde att den också kunde räkna 
med efterfrågan från allmänheten.107

Det fanns en privat arrangerad pappersinsamling, men 1947–1949 
engagerade sig också staden i pappersinsamlingen. Förmodligen 
var anledningen både ett högt papperspris och en vilja att minska 
avfallsmängden vilket man också lyckades med.108 Returpapper-
sanvändandet ökade markant i Sverige under 1950-talet, då man 
började framställa kartong av blandat returpapper vid de två största 
mottagarna av pappersavfall, Fiskeby och Westerviks pappersbruk. 
Det hade att göra med framväxten av en förpackningsindustri. 1951 
startades företaget Industrileveranser som en avknoppning av Wes-
terviks pappersbruk. Insamlingen och distributionen av avfallspap-
per som tidigare enbart gått genom skrothandlare togs nu delvis 
över av Industrileveranser. De knöt underleverantörer till sig och 
skrev fleråriga avtal med dem för att möta pappersprisets snabba 
svängningar och konjunkturkänslighet. Industrileveranser skapade 
också egna sorteringsanläggningar under 1950-talet, där pappersavfall 
sorterades och balades innan det skickades till pappersbruken.109 

Kommunalt tillvaratagande av avfallsprodukter som glas, metall 
och lump nämndes inte under perioden 1928–1958 annat än i samband 
med planerandet av den nya avfallsanläggningen. Gatunämnden 
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skrev i ett utlåtande 1936 att ett sådant tillvaratagande inte kunde 
komma på fråga eftersom det inte gav någon ekonomisk vinst och 
dessutom skulle göra anläggningen onödigt komplicerad.110 I en 
redogörelse för förbränningsanläggningen från 1939 nämns tillva-
ratagandet av avfallsprodukter kort i dessa ordalag: 

Enär möjligheterna att ekonomiskt tillvarataga biprodukter ur 
soporna numera äro mindre än förut, har man vid den nya anlägg-
ningens planläggning ej räknat med urplockning av skrot, lump 
och papper, utan i stället strävat efter att få en möjligast enkel 
anläggning, i vilken avfallet föres till ugnarna på så direkt väg som 
möjligt, och utan att personalen kommer i beröring med avfallet.111

Ytterligare en anledning till att sortering och tillvaratagande över-
gavs menade Tingsten 1929 var att arbetsförhållandena var dammiga 
och osunda.112 Det man eftersträvade var en enkel, kostnadseffektiv 
och maskinell hantering utan beröring av människohänder. I den 
hanteringen fanns det inte plats för sortering och kategorisering 
utifrån materialtyp eftersom det skulle kräva mer närkontakt med 
avfallet och en längre process i avfallshanteringen.113 

I fullmäktigehandlingar och gatukontorets årsberättelser nämns 
inte att det fanns ett fortsatt tillvaratagande av  icke brännbart avfall 
i privat regi vid Lövsta.114 Även om den kommunala ekonomin inte 
sades tillåta tillvaratagande fanns en sedan länge etablerad och orga-
niserad skrothandel i Sverige.115 Under 1930-talet sjönk de tidigare 
höga skrotpriserna men svenska regleringar av skrotbranschen och 
skrothandlarnas internationella samarbeten visar ändå att det var 
en viktig handel.116 Under andra världskriget och därefter var skrot 
en eftertraktad vara.117 Vid Lövsta fanns en entreprenör som mot 
årlig avgift tillvaratog skrot ur tippat avfall och ur den slaggen.118 

Det kommunala tillvaratagandets marginella fortlevnad i form 
av gödselförsäljning var dels en rest av en tidigare praktik, dels, 
när det gällde sållningen, ett sätt att underlätta den huvudsakliga 
kvittblivningen genom förbränning. Förbränningen var den domine-
rande strategin. Till skillnad från under första världskriget förekom 
ingen betydande diskussion om tillvaratagande av avfallsmaterial 
under andra världskriget, även om nyttiggörandet av förbränningen 
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uppvärderades. Under krigsåren var det i stället ovanligt tyst om 
avfallsfrågan – en tystnad som bör tolkas som att den inte utgjorde 
något problem utan att avfallsmängden höll sig inom ramarna för 
vad staden hade kapacitet att hantera med förbränning. Att gatu-
kontoret efter 1938 enbart nämnde tillvaratagande som ett mindre 
komplement till förbränningen måste ses i ljuset av att staden nyss 
hade investerat i en stor förbränningsanläggning som i huvudsak 
uppfyllde de krav som fanns på kvittblivning. 

Tystnad och konsensus om en oproblematisk hantering
Hur renhållningen diskuterades och vilka handlingsutrymmen 
som aktörerna upplevde sig ha bidrar till förståelsen av förbrän-
ningsregimen. Staffan Högberg, som skrivit om Stockholms his-
toria, beskriver att partipolitiken utvecklades i Stockholm efter att 
proportionella val införts 1909, och särskilt efter 1920 då politikerna 
fick mer makt i stadshuset på bekostnad av tjänstemännen.119 Under 
1940- och 1950-talen var de politiska motsättningarna i fullmäktige 
större än tidigare.120 Kan det vara så att även kvittblivningsfrågan i 
högre grad blev partipolitiskt intressant efter 1920? 

Vad renhållningen och kvittblivningen beträffar märks inte den 
turbulens som Högberg beskriver. Under perioden fanns i stort 
sett inga meningsskiljaktigheter i frågan om avfallets kvittbliv-
ning utöver en mindre konflikt beträffande en avstjälpningsplats 
för byggnadsavfall i Mälaren.121 Någon partipolitisk diskussion om 
vilken kvittblivningsstrategi som skulle väljas eller utvecklas fördes 
inte heller. Frågan restes egentligen bara i förbränningsutredningen 
och då mer som en fråga för tjänstemännen.122 Såväl i utlåtandet 
om en planerad anläggning 1936 som i beskrivningen av den fär-
diga anläggningen 1938 framhöll utredningen experternas roll.123 
Till skillnad mot tidigare, då Tingsten som expert framstod i egen 
person, var dock denna expertis utan egen röst, den bara nämndes, 
med namn och titlar, för att visa tillförlitligheten i beräkningar och 
föreslagen teknik. De som verkade i kvittblivningsfrågan framstår i 
mitt källmaterial som en tyst och anonym grupp kommunaltekniska 
experter som såg till att frågan blev löst på enklaste sätt. 
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Att frågan inte blev föremål för debatt kan tolkas som att förbrän-
ningen som praktik fungerade relativt smärtfritt. Inte ens ekonomin 
kring förbränningen var ett diskuterat område, trots att hanteringen 
var kostsam och att kostnaderna ökade när avfallsmängderna steg. 
Ökade kostnader för löner överlag och för tippläggning togs dock 
upp.124 Att kostnaderna för tippläggning togs upp i budgetförslag 
berodde på att de ofta var oväntade. Egentligen var det billigare att 
lägga avfall på tipp än att bränna det: i början av 1950-talet sades 
tippning kosta 5,30 kronor per ton och förbränning 8,93 kronor per 
ton.125 Trots denna stora skillnad diskuterades inte förbränningens 
kostnader även om viljan och tvånget att hålla renhållningen inom 
vissa ekonomiska ramar påtalades.126

Det huvudsakliga problem som politiker, tjänstemän och exper-
ter tog upp var avfallets mängd i relation till stadens kapacitet för 
kvittblivning. I början av perioden var problemet främst att det inte 
fanns någon ordnad kvittblivning utan att kvittblivningen byggde 
på provisoriska åtgärder som skräpade ned, var onödigt dyra och 
saknade långsiktighet. Under senare delen av perioden betraktades 
avfallet som ett problem på grund av att dess mängd växte över den 
kapacitet som staden hade för kvittblivning. Förbränningsregimens 
hantering var i ljuset av detta rationell i flera bemärkelser. Den sågs 
som kostnadseffektiv i förhållande till den provisoriska hanteringen, 
förenklade såväl avfallet som hanteringen och sågs till skillnad från 
tippningen som en långsiktig lösning för framtiden. 

Kvittblivningsfrågan verkar alltså ha varit politiskt ointressant 
och relativt bekymmersfri 1928–1957. Det rådde samförstånd om att 
avfallet skulle destrueras genom förbränning. Kvittblivningsfrågan 
var föremål för handling, det visar den utbyggda förbrännings-
regimen och dess utveckling, men varken politiker eller tjänstemän 
diskuterade frågan nämnvärt. 

Avfall som en estetisk fråga
Tidigare kapitel har visat att företrädare för renhållningen och 
politiker i fullmäktige delade uppfattningen att avfallet hade ett 
bruksvärde som borde motsvaras av ett marknadsvärde. Som detta 
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kapitel visat var nyttiggörandet av avfall inte helt förbi, varken i 
tanke eller i praktik, men avfallet i sig förknippades sällan med 
ett värde. Vad var det då som kännetecknade tidens syn på avfall? 

Ett genomgående tema var avfallet som en belastning för staden. 
Denna belastning uttrycktes inte främst i ekonomiska termer utan 
i estetiska. Att avfall kunde ses som en belastning i den mån det 
medförde nedskräpning var naturligtvis inte något nytt. Under 
1940-talet var emellertid förslagen och åtgärderna för att förebygga 
nedskräpning eller snabbt föra bort avfall från hemmet och staden 
fler än tidigare. Ärendena i stadsfullmäktige handlade om en vilja att 
förbättra stadens synliga renhållning, det vill säga att gator, gårdar 
och offentliga platser skulle vara fria från skräp, snö och bråte. Det 
föreslogs uppfostran av unga, fler papperskorgar, böter och reklam-
kampanjer.127 Dessa försök att stävja nedskräpningen av stadens 
offentliga rum hade naturligtvis att göra med att det fanns mer avfall 
av typen bussbiljetter och kolapapper, men kan också kopplas till 
en samhällssyn som betonade hygien, teknik och bekvämlighet.128 
Strasser menar att en ny syn på avfall börjar märkas under slutet 
av 1920-talet: tillvaratagande förknippades med fattigdom och ett 
föråldrat samhälle medan det nya förhållningssättet betonade hygien 
och bekvämlighet och därmed vikten av att snabbt och effektivt bli 
av med avfall.129 De svenska sopnedkasten bidrar till en sådan tolk-
ning. Sopnedkastet uppfanns av HSB-grundaren Sven Wallander 
och var från början tänkt att kombineras med sopförbränning för 
centralvärme i hyreshus, tidiga försök visade dock att förbränningen 
gav för mycket rökutveckling och på grund av det lanserades inte 
den delen av uppfinningen.130 1929 byggdes de första hyreshusen 
med sopnedkast, därmed blev avfallet den enskildes ansvar bara 
fram till trapphuset. 1934 blev det obligatoriskt med sopnedkast i 
nybyggda bostadshus med mer än två våningar.131 Även om detta 
till en början bara påverkade ett begränsat antal människor kan 
det sägas ha signalerat en ny inställning, att avfallet skulle bort 
så snabbt och obemärkt som möjligt. Den ideala hanteringen av 
avfall, såväl individens som stadens, skulle skötas med minimal 
mänsklig beröring och stod långt från illaluktande sopkärl på går-
darna, pråmlaster med latrin och den tidigare källsorteringen. Den 
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ökande avfallsmängden blev på detta sätt inte synlig för gemene 
man. Sopnedkastet har också senare använts som metafor för en 
syn på avfall som något som man enkelt, effektivt och utan vidare 
eftertanke vill bli av med.132 Förklaringen till sopnedkastens snabba 
utbredning kan för Stockholms del också ges en materiell dimen-
sion. I renhållningsverkets jubileumsskrift Ren stad (1959) stod det: 

Den rikliga tillgången på papper för paketering av soporna är också 
en anledning till att sopnedkastet har blivit en så stor framgång i 
Stockholm.133

Dessa diskussioner om papperspellar, kolapapper och viljan att ha 
en ren och snygg stad skiljer sig i mycket från uppfattningen att 
avfall är en belastning på grund av att det är hälsovådligt eller miljö-
farligt. Om man ser renhållningen och kvittblivningen under den 
här tiden mot bakgrund av funktionalismen finns det emellertid 
ett samband mellan ett estetiskt mål och ett socialt och hygieniskt 
mål. Det funktionella samhället skulle vara bekvämt, hygieniskt och 
estetiskt.134 I fullmäktiges handlingar finns exempel på att stadens 
kvittblivning kunde ses som hälsovådlig: fullmäktigeledamoten 
Fredrik Ström, vid tiden socialdemokrat, hävdade i slutet av 1920-
talet att soptippen i Ulvsunda i Bromma var hälsovådlig för dem 
som bodde i närheten. I detta hade han dock inte stöd från stadens 
förvaltning och tippen fanns kvar tills Lövsta förbränningsanlägg-
ning byggts ut 1938.135 

Större delen av klagomålen som rörde tipparna i staden kan emel-
lertid tolkas som uttryck för en nimby-inställning (not in my back 
yard) och en estetisk aspekt. Liknande uttryck för att avfallet var en 
belastning ur estetisk synpunkt hade hörts tidigare, men inte hos 
företrädare för renhållningen. Som nämnts tidigare i detta kapitel 
avfärdade Tingsten klagomålen om att avfallet förorenade vattnet 
kring Lövsta med att nedskräpningen bara var en estetisk fråga och 
gatukontoret såg inga problem med ett provisoriskt dumpande. 

Liksom i Stockholm fanns det i USA missnöje med avfallshan-
teringen som framställdes i estetiska termer. Melosi beskriver att 
amerikanska städer slutade dumpa avfall i mer primitiva tippar på 
land eller i vatten nära land under 1930-talet. Han förklarar det med 
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att städerna växte och att förfarandet blev ohållbart när avfalls-
mängden ökade. Estetiskt grundade klagomål riktades också mot 
förbränningsanläggningar; under 1930-talet var frågan om deras 
luftföroreningar tämligen stor i USA. Kritiken hade framförallt 
en nimby-karaktär och rörde lokaliseringen av anläggningarna 
snarare än kvittblivningsmetoden i sig.136 Liknande diskussioner 
om förbränningsrökens eventuella farlighet eller olägenhet fanns 
inte i Stockholm under denna tid trots att den mekaniska rening 
som fanns vid Lövsta lämnade mycket övrigt att önska och trots 
att området blev alltmer bebyggt.137 

Frågan om avfall i kombination med vattendrag var en ingång till 
en syn på avfall som belastning för miljön i en bredare bemärkelse, 
men fortfarande i mitten på seklet låg bekymret endast på en lokal 
nivå.138 I slutet av 1940-talet föreslog stadsfullmäktige att det skulle 
bli straffbart för fartyg att dumpa skräp och jord i vattenområden 
i Stockholms närhet. Att spola ut avloppsvatten från fartygens wc-
anläggningar ansågs dock vara oproblematiskt.139 Den estetiska synen 
på avfall som belastning blir tydlig i denna prioritering. 

I mitten på 1950-talet hade frågan om vatten och miljö utvecklats. 
Då ifrågasattes ett planerat dumpande av avfall av byggnadsmaterial, 
lera, jord, sten, grus och andra fyllnadsämnen i Riddarfjärden vid 
Söder Mälarstrand.140 I frågan uttalade sig skönhetsrådet men också 
vattenexperter om vattnets eventuella försämrade kvalitet. Ärendet 
blev också relativt uppmärksammat i massmedierna.141 Synen på avfall 
som en estetisk belastning på vattendragen började på 1950-talet 
förändras mot en syn på avfall som en belastning för vattenmiljön 
på ett sätt som vi kan känna igen från dagens miljöfråga. 

Perioden präglades alltså av en syn på avfall som en estetisk 
belastning, och i förlängningen en lokal miljöbelastning, i stället för 
som tidigare som något som hade ett bruksvärde som rätt hanterat 
kunde realiseras på en marknad. Tidigare forskning har resonerat 
om en förändrad syn på avfallets värde under mellankrigstiden och 
därefter. Sabine Barles skriver att de metoder man tidigare haft för 
att nyttiggöra delar av Paris avfall övergavs under 1930-talet och 
att man i och med det gick från att se avfall som något värdefullt 
till att se det som enbart en belastning.142 Även O’Brien skriver att 
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synen på avfallets möjliga marknadsvärde förändrades under 1930- 
och 1940-talen och kopplar det till en allmän kritik av konsumtion 
och det samhälle som skapade avfallet.143 Dessa beskrivningar kan 
endast delvis jämföras med min eftersom de bygger på andra typer 
av material och källor. Synen på avfallet som en belastning behöver 
inte nödvändigtvis leda till en praktik som bygger på förbränning, 
men jag menar att den karakteriserade förbränningsregimen och 
bidrog till en samlande kvittblivningslösning som inte hade sin 
grund i någon form av tillvaratagande. Förbränning var en sådan 
lösning. Det var också en lösning som passade en estetisk syn på 
avfall och förbränningen framstår som samhällets parallell till hus-
hållens sopnedkast.

En modern stad med en modern kvittblivning
När Stockholm övergav tillvarataganderegimen förändrades först 
praktiken mot alltmer dumpande och sedan avslutades källsorte-
ringen ganska tvärt. Den provisoriska kvittblivningspraktik som 
följde kunde staden inte fortsätta med i längden, särskilt inte som 
avfallsmängden ökade. Valet av förbränning som strategi borde 
dock inte varit givet. Ett fortsatt, eventuellt mer ordnat, dumpande 
skulle utifrån avfallets mängd, stadens ekonomiska förhållanden och 
geografiska belägenhet ha varit ett lika möjligt alternativ. Sådana 
system infördes till exempel i Storbritannien och USA vid den här 
tiden och kom där att ersätta den tidigare förbränningen.144 I detta 
kapitel har jag karakteriserat och förklarat förbränningsregimen och 
dess etablering, och i det följande avsnittet ska jag sammanfatta och 
ge möjliga förklaringar till varför en avfallsregim som byggde på 
förbränning kom att ersätta tillvarataganderegimen i Stockholm.

Tillvarataganderegimens idé om avfallets bruksvärde och möjliga 
marknadsvärde gav vika för en syn på avfallet som en estetisk belast-
ning och en lokal miljöbelastning. Synen på avfallet som värdelöst 
korresponderade eventuellt med en faktisk bristande efterfrågan eller 
i alla fall med att förfarandet med den kommunala försäljningen 
var för dyr och för osäker. Den förändrade synen på avfallets värde 
innebar att tillvaratagande var ointressant som huvudsaklig strategi, 
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men den ledde inte givet in på förbränning. Inte heller kan enbart 
avfallets sammansättning förklara varför förbränningen valdes som 
metod, även om den inte utgjorde ett hinder för förbränningen. 
Stockholms avfall sades bestå av till en ovanligt stor del papper, 
vilket enligt samtida bedömare på gatukontoret gjorde förbrän-
ningen relativt lätt. Det kan jämföras med Storbritannien, och 
säkert andra europeiska länder, vars avfall till följd av hushållens 
koleldning bestod av mycket aska vilket försvårade förbränningen.145 
Stockholm hade inte den omfattningen av koleldning i hushållen 
och askmängden bör därför varit liten.146 

Till skillnad från när ett utökat tillvaratagande infördes i början 
av 1900-talet motiverades inte införandet av förbränning som metod 
i särskilt hög grad. Det framstod tidigt som att det var den metod 
staden skulle satsa på och en ökad tippläggning avfärdades snabbt 
och utan andra undersökningar än hur mycket tippning Lövsta-
området skulle tillåta. Det samtida idéklimatet kan bidra till en 
förståelse av hur förbränningen kom att framstå som det självklara 
alternativet för Stockholm. Förbränningsregimens karakteristik 
och dess etablering anknyter till uppfattningar om rationalitet och 
framtidstro och som setts som en del av det moderna Sveriges fram-
växt. Modernitet som begrepp har diskuterats och problematiserats 
inom humaniora och samhällsvetenskap. De gängse berättelserna 
om den svenska moderniteten tar upp välfärdssamhällets framväxt 
i början på 1930-talet och ser viljan till rationalisering och upplys-
ning och ett bejakande av det nya som viktiga komponenter. Stock-
holmsutställningen 1930 brukar ses som en introduktion till dessa 
strömningar.147 Vetenskapen framställs som central i moderniteten, 
den har betydelse för teknik, politik och samhällsplanering och lig-
ger till grund för vad som ses som rationellt. I det moderna ligger 
också en framtidstro som är starkt färgad av föreställningen att det 
går att skapa ett välfungerande samhälle med hjälp av teknik och 
rationell planering. Därför är det moderna projektet ett kollektivt 
projekt och därför blev teknikerna och ingenjörerna viktiga aktörer 
i samhällsbyggandet.148 Den offentliga servicen kan ses som en del 
av moderniteten och i denna spelade bland annat kommunerna som 
organisatoriska enheter en viktig roll.149 Stockholm under perioden 
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1930 till sent 1950-tal har beskrivits som kännetecknad av storslagna 
planer vad gällde infrastruktur och annan kommunal verksam-
het. Stadens administration under den här tiden har Yngve Lars-
son beskrivit som präglad av ideal om det rationella, tekniska och 
moderna.150 Funktionalismen, vilken fick starkt fäste i Stockholm i 
slutet av 1920-talet, bidrog med planeringsambitioner, framåtblick-
ande och en kritik av det gamla.151 

Förbränningen sågs som en framtidslösning, som en rationell och 
tekniskt avancerad metod och som något som tydligt kontrasterade 
mot en förlegad praktik. Detta kapitel har visat att företrädare för 
renhållningen argumenterade mot tippning med hänvisning till att 
förbränningen kunde fungera mer långsiktigt. I byggandet av för-
bränningsanläggningen i Lövsta förbereddes för eventuella framtida 
behov och förändringar.152 Förbränningen var också en rationell 
metod i meningen att den förenklade hanteringen. 

Avfallsregimer är trögföränderliga, men när det är för mycket som 
talar mot en etablerad regim kan en ny regim bildas. En parallell 
utveckling till Stockholms regimskifte skedde i Storbritannien, där 
flera städer också bytte kvittblivningssystem kring 1930. Där byttes 
förbränning mot kontrollerad tippning, det så kallade Bradfordsys-
temet. Cooper menar att argumenten för att förkasta förbränningen 
var att tippningen var rationell och kostnadseffektiv.153 Argumen-
tationen i engelska städer liknade alltså den i Stockholm, men den 
gällde en annan metod. Det finns naturligtvis flera materiella och 
ekonomiska faktorer som skulle kunna förklara varför förbränning 
infördes i Stockholm och förkastades i engelska städer.154 En möjlig 
förklaring utifrån mitt källmaterial och Coopers analys är att i en 
tidsanda som präglas av en vilja till modernitet finns en benägen-
het att förändra system som kan ses som föråldrade. Tippningen 
var i Stockholm tänkt som en provisorisk lösning och hade därför 
blivit dyr. Den kritiserades dessutom av fackmän och allmänhet – 
huruvida kritiken hade någon betydelse för att det infördes en ny 
metod framgår dock inte av mitt källmaterial. Det fanns ingenting 
av modernitet och teknisk flärd i tippningen som metod. Ville sta-
den framstå som modern krävdes en ny lösning. 

Avståndet till en äldre tids lösningar markerades också i den his-
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torik över Stockholms kvittblivning som presenterades i samband 
med den nya anläggningen i Lövsta 1938. Den tidigare sopsorteringen 
beskrevs som en åtgärd som enbart införts för gödselförsäljningens 
skull. Att man också tog tillvara skräpsoporna, sorterade dem och 
sålde dem, och att det hade varit ett av målen med källsorteringen 
i hushållen, nämndes inte.155 Men i förbränningsregimen fanns 
också arv från tillvarataganderegimen som fick praktisk betydelse. 
Det mest tydliga är Lövsta som plats och de logistiska systemen för 
avfallets transport. Genom att bygga en stor anläggning i Lövsta 
kunde man behålla hela den tidigare infrastrukturen, med järn-
vägen och soplastningsstationerna. Detta var dock inte ett motiv 
för förbränningen i sig, vilket framgår av att andra lokaliseringar 
utreddes. När det gällde nyttiggörandet av förbränningens värme 
och den fortsatta praktiken kring visst gödseldugligt avfall fanns en 
kontinuitet från tillvarataganderegimen. Tillvaratagandet var dock 
en marginell företeelse efter 1927 och nyttiggörandet av avfallsför-
bränningens värme prioriterades inte. 

Detta kapitel har handlat om utvecklingen av en förbrännings-
regim under 1930-talet och fram till 1950-talets slut. Den nya regi-
men karakteriserades av att förbränning var den primära metoden 
för kvittblivning: förbränning var den lösning som diskuterades, 
framhölls och utvecklades i staden. Detta kombinerades med en syn 
på avfall som belastning i stället för som tidigare en tillgång samt 
en syn på kvittblivningens mål som ensidigt inriktat på kvittbliv-
ning. Till skillnad från tillvarataganderegimens fall finns inte någon 
materiellt grundad förklaring till att förbränning valdes som metod. 
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Stockholms avfallsproducenter 
(hushåll, industrier och andra 
verksamheter, institutioner, gator, 
parker)

Privat kvittblivning 

Sopor       Latrin       

Fem sopstationer: tre inom 
tullarna, en i Årsta (från 1947) 
och en i Bromma (från 1949) 

Gatusopor       Sopor           Latrin         

Lövsta

Via järnväg 
direkt till 
gödselkunder
(fram till 1955)

Sopor             Latrin                    Sopor     

I tipp på Lövsta Åkeshovs 
reningsverk

Förbränning

El och ånga

Försäljning till 
övrig kommunal 
verksamhet

 

El och ånga

Figur 3. Avfallets väg till kvittblivning 1940–1955 (till denna kvittblivning 
kom viss tippläggning utanför Lövsta och viss utplockning av avfallsmaterial 
från Lövsta).
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kapitel 5

Sopexplosion och kretsloppstänkande
Förbränningsregimen byggs ut och utmanas 

1958–1970

Stockholm under 1950- och 60-talen har beskrivits som känneteck-
nat av en snabb och storskalig teknisk och ekonomisk utveckling.1 
Det gällde även i landet i stort och ett ökat välstånd kombinerades 
med teknikoptimism och modernitetssträvanden. Under slutet av 
1960-talet planade den ekonomiska tillväxten ut i Sverige och början 
till en strukturkris infann sig. I Stockholms stad sjönk invånaran-
talet för första gången under 1900-talet. Under decenniet uppstod 
en stark vänsterradikal ungdomsrörelse som lyfte frågor om sociala 
motsättningar, kärnvapenhot och jordens ojämna fördelning av 
resurser. Överhuvudtaget kan 1960-talet karakteriseras som en tid 
då de rådande normerna ifrågasattes. I Stockholm började den pla-
neringsiver och politiska vilja att reglera som kännetecknat stadens 
administration och politik kritiseras.2 

Konsumtionen fortsatte att öka och den förändrades till sin 
karaktär.3 Förpackningar blev än viktigare eftersom självbetjänings-
butikerna ökade i antal och varudistributionen blev storskalig.4 Nya 
varor gjorde insteg på marknaden, till exempel engångsartiklar som 
blöjor och bindor.5 Många stora svenska företag med storskalig 
produktion och billiga varor expanderade snabbt. Ett exempel på 
det sistnämnda är IKEA, som under 1950-talet började med egen-
designade möbler i platta paket. 1958 öppnades det första varuhuset 
i Älmhult och 1965 öppnades det stora varuhuset i Kungens kurva 
i Stockholm. Även klädföretag som inriktade sig på billiga varor 
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expanderade.6 Samtidigt började ett förändrat förhållande till det 
materiella göra sig märkbart. I början av 1960-talet startade form-
givaren Lena Larsson debatt genom att försvara ett ”köp-slit-släng”-
beteende.7 Begreppet illustrerade ett nytt sätt att förbruka och göra 
sig av med ting, vilket märktes både på mängden avfall och på vad 
som slängdes. Helt nya typer av avfall började bli problematiska, ett 
av de mer markanta var bilvrak som lämnades vid vägkanter och 
i naturen.8 Ett annat var den ökande mängden slam från stadens 
reningsverk. Mängden avfall i Stockholm överskred kapaciteten för 
förbränning under andra hälften av 1950-talet och 1958 tillsattes en 
utredning för framtida kvittblivning. 

Detta kapitel behandlar de svårigheter och utmaningar som för-
bränningsregimen mötte under perioden 1958–1970. Vad bestod dessa 
av, hur starka var de och i vad mån påverkade de förbränningsregi-
mens praktik och idé? Hur visade sig avfallsregimens tröghet och 
hur kan regimen definieras vid ingången till 1970-talet? Kapitlet 
börjar med en genomgång av avfallets mängd och sammansättning 
samt kvittblivningens praktik. Därefter kommer tre avsnitt om hur 
praktiken diskuterades och hur den förändrades, vilka följs av två 
avsnitt om hur avfallet diskuterades som en belastning ur miljöhän-
syn, från ett antropocentriskt samt från ett geocentriskt perspektiv. 

Förpackningar, grovavfall och kvittblivningens praktik
I boken Ren stad utgiven av gatunämnden 1959 sammanfattades 
Stockholms renhållningssituation inför det nya decenniet: 

Problemet med att slutgiltigt bli av med den årligen ökande sop-
mängden blir allt större. Redan nu räcker förbränningsanläggningen 
inte till för att oskadliggöra allt avfall från staden. Samtidigt har 
andra aktuella problem uppstått som t.ex. hur man ska bli av med 
slammet från reningsverken.9 

Vad var det för avfall, förutom slam, som årligen ökade och hur 
hanterades det? I samtiden framhölls, liksom under föregående 
period, hushållssoporna.10 I början av 1960-talet uppskattades hus-
hållssoporna stå för 75 procent av den totala mängden avfall, reste-
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rande var 20 procent industrisopor och 5 procent gatusopor. I slutet 
av 1960-talet sågs också hushållssopornas sammansättning som 
problematisk: den var mer komplex än tidigare. Beståndsdelarna 
i hushållens avfall räknades upp i ett lagförslag om kommunalt 
renhållningsmonopol och det citerades i fullmäktigehandlingarna:

Till hushållsavfall bör hänföras i första hand sopor, köksavfall och 
annan dylik orenlighet […] samt latrin. […] vidare [bör] till hus-
hållsavfall räknas sådant skrymmande avfall som t.ex. utrangerade 
möbler, cyklar och barnvagnar liksom överblivna läkemedel, gif-
tiga eller eljest miljöfarliga preparat som använts i hemmen eller 
för trädgårdsbruk. Detsamma bör gälla även oljerester, färgrester, 
metallföremål och plastartiklar m.m. i de små kvantiteter som kan 
uppkomma i hushållssammanhang.11

Flera av de ovan nämnda komponenterna i hushållens avfall ökade 
förmodligen i mängd under perioden. De orsaker staden såg till 
hushållssopornas ökning i början av 1960-talet var emellertid främst 
den ökade användningen av papper och pappersprodukter i kom-
bination med att många fastigheter gått över till centralvärme och 
att det därför inte eldades lika mycket papper i egna kaminer. Dess-
utom hade priset på avfallspapper gått ned vilket lett till minskad 
pappersinsamling. I en analys av Stockholms hushållssopor år 1963 
kom gatukontoret fram till att soporna bestod av 65 viktprocent pap-
persavfall.12 Till det kom hushållens avfall i form av förpackningar.13 
Liksom tidigare förklarades pappersandelen som påverkad av den 
privata pappersinsamlingen. I ett remissvar till en utredning i slutet 
av 1960-talet gjorde Stockholms Transportarbetarefackförening, 
sophämtarnas fackförbund, iakttagelsen att mängden tidningar och 
tidskrifter ökat sedan den privata pappersinsamlingen minskat. Den 
menade också att den ökande mängden hushållssopor berodde på fler 
förpackningar.14 Enligt en utredning om hushållssopor gjord 1972 
av K-konsult, ett utredningsföretag som arbetade åt kommunerna, 
utgjorde dock papperet en minskande andel av de totala hushålls-
soporna i Stockholm. Tabell 5 bygger på ett antal stickprovsunder-
sökningar av gatukontoret som redovisades av K-konsult. 

Tabellens siffror måste tas mycket ungefärligt, till exempel före-
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faller andelen matrester variera orimligt kraftigt från andra hälften 
av 1960-talet. Med tanke på forskning och samtida utredningar om 
den ökande mängden förpackningar under efterkrigstiden är det 
intressant att mängden förpackningsmaterial som papper, glas och 
metall i denna tabell inte ser ut att ha ökat på bekostnad av de andra 
avfallskategorierna. Mängden plast ökade dock mycket kraftigt. I 
absoluta tal ökade förpackningsmaterialen eftersom mängden hus-
hållssopor under perioden steg. Noteras bör också att tabellen visar 
viktprocent och att en ökning av papper och plast i vikt innebar en 
än större ökning i volym.15

K-konsults utredning innehöll statistik över förbrukningen av 
konsumentförpackningar och transportförpackningar. Där framgick 
att mängden förpackningar mätt i vikt mellan 1960 och 1970 hade 
en årlig tillväxt på 10,2 procent. Tillväxttakten vad gällde plastför-

Tabell 5. Sammansättning av Stockholms hushållssopor 1959–1971  
(viktprocent). 

År Papper Plast Metall Glas Matrester Övrigt Summa

1959 66,2 4,8 9,3 19,7 100

1962 62,0 1,0 4,8 5,7 13,2 13,3 100

1963 54,7 1,9 4,2 9,7 12,3 17,2 100

1964 49,0 1,7 6,3 15,8 16,2 11,0 100

1965 49,3 2,0 4,9 10,6 16,5 16,7 100

1967 63,4 1,5 4,7 8,9 7,9 13,6 100

1971 41,2 4,6 5,2 12,4 23,5 13,1 100

Källa: K-konsult 1972, bilaga 9.

Anm.: Analyserna gjordes i oktober 1959–1964, i maj 1965 och 1967 samt i april 1971. 
Proven togs av gatukontoret och bestod av sopor från tre representativa stadsdelar 
1959 och sex stadsdelar de övriga åren. Denna tabell är en redigerad variant av en mer 
omfattande tabell i källan, där kategorin ”övrigt” är uppdelad på ”textilier”, ”gummi/
läder”, ”sållsopor mindre än tio mm”, ”övrigt brännbart” och ”övrigt obrännbart”. 
1971 fanns inte de båda senare kategorierna. 1959 ingick plast och gummi/läder i 
samma kategori, i denna variant hänförd till ”övrigt”. För glas angavs ingen siffra 1959. 
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packningar var 19,6 procent, papper och papp 8,5 procent, metall 12,8 
procent och glas 9,6 procent.16 Transportförpackningarna utgjorde 
en något högre andel av den totala mängden förpackningar jämfört 
med konsumentförpackningarna, men konsumentförpackningarnas 
andel ökade. Andelen papper och papp som förpackningsmaterial 
i konsumentförpackningarna sjönk under 1960-talet men behöll 
sin position som det överlägset vanligaste förpackningsmaterialet i 
transportförpackningarna.17 Den ökade mängden förpackningar i 
samhället har förklarats med att rationaliseringen av detaljhandeln 
och varudistributionen krävde både konsumentförpackningar och 
transportförpackningar. Ökningen av förpackningar brukar också 
förklaras med att de användes som reklam för varumärken.18 

K-konsults redovisning stämmer väl med Tom Björklunds upp-
gifter vad gäller ökningen av de fyra förpackningsmaterialen glas, 
metall, papper och plast under 1950-talet och början av 1960-talet.19 
Björklund skriver att plast- och metallförpackningar under början 
av 1960-talet kom att ersätta många pappersförpackningar: andelen 
kaffe som såldes i plåtburk ökade från 37 procent 1960 till 77 pro-
cent 1965.20 Förpackningar som tidigare varit returförpackningar, 
företrädesvis i glas, gick under det tidiga 1960-talet över till att 
bli engångsglas, bland annat som en följd av att en större mängd 
livsmedelsprodukter importerades. Tetrapacket ersatte i snabb takt 
returflaskan som mjölkförpackning. Förutom att förpackningarna 
förändrades skriver Björklund att fler varugrupper förpackades 
kring 1960.21 Därtill kom förpackningar till i stort sett nya produk-
ter som fick sitt stora genomslag på 1960-talet, till exempel såldes 
6,5 miljoner glasburkar med barnmat 1958 och hela 37,5 miljoner 
1965.22 Mängden förpackningar i de västerländska samhällena ökade 
kraftigt under åren kring 1960 och de flesta hamnade i hushållens 
sopor. Därtill kom en ökad mängd engångsartiklar för hushåll och 
hygien i papper, plast och metall, vilket också ofrånkomligt bidrog 
till hushållssopornas mängd.23

Även den totala avfallsmängden som staden hade att hantera 
ökade. Tabell 6 nedan visar två sätt att framställa avfallsmängden 
från staden och dess behandling. Båda bygger på siffror som gatu-
kontoret redovisade. I den första kolumnen anges det avfall från 
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Stockholm som gatukontoret tog emot (inklusive en mindre mängd 
avfall från Järfälla) vid avfallsanläggningen i Lövsta, i den andra 
kolumnen anges summan av det avfall som kom från Stockholm 
och behandlades antingen av gatukontoret eller lades i tipp utanför 
kommunen. En utförligare beskrivning finns i appendix s. 250–255. 
Tabell 6 ovan visar att oavsett hur man räknar på Stockholms sop-
mängd ökade den från 1950-talets slut till 1970. Räknar man även 
med det som tippades utanför kommunen var ökningen drastisk. 

1963 ingick staden ett avtal med grannkommuner om att använda 
deras tippar för Stockholms avfall. Mängden avfall som staden 
dumpade på detta sätt redovisades därefter i gatukontorets verk-
samhetsberättelser.24 Uppgifterna i statistiken visar att mängden 

Tabell 6. Diskrepansen mellan mängden avfall som gatukontoret behandlade 
i egna anläggningar och mängden avfall från Stockholm (ton).

År Avfall som hanterades vid Lövsta  
(1970 även vid Högdalen) 

Avfall från Stockholm

1958 244 000 244 000

1959 248 000 248 000

1960 262 000 262 000

1961 253 000 253 000

1962 238 000 238 000

1963 234 300 259 000

1964 232 100 271 000

1965 242 600 274 000

1966 281 672 281 672

1967 269 200 362 500

1968 252 400 409 700

1969 239 100 434 200

1970 262 300 509 800

Källa: RV 1909–1927; GK 1929–1970. 

Anm.: Som alltid är mängderna mycket osäkra; en annan källa anger att avfalls-
mängden från hushåll 1967 eller 1968 var 236 000 ton år och industriavfallet 126 200 
ton. STRUT 1969, s. 52. 
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avfall som dumpades utanför kommunen ökade från 16 000 ton 
1963 till 247 500 ton 1970.25 

Den växande staden och den ökande mängden avfall gjorde att 
systemet för hur avfallet fördes från fastigheter till Lövsta utvidga-
des med nya sopstationer.26 En utredning tillsattes 1958 för att lösa 
problemet med de otillräckliga kvittblivningsresurserna. Under tiden 
hanterades problemet med en rad mindre och provisoriska åtgärder 
som avslöjar att ökningen av avfall från Stockholm var större än 
gatukontorets statistik gav sken av. 

I början av 1960-talet slutade Stockholm ta emot avfall från 
grannkommunerna. 27 I stället skulle delar av Stockholms avfall 
förbrännas i Sundbyberg. Dessutom infördes restriktiva bestäm-
melser för avlämnandet av sopor vid soplastningsstationerna, vilket 
till största delen berörde industriellt avfall. Taxan för mottagning 
av avgiftspliktigt avfall höjdes med 70 procent. Dessa åtgärder bör 
ha lett till att en stor mängd avfall behandlades privat. Dessutom 
kom gatukontoret överens med enskilda större pannanläggningar 
i Svenska Bostäders och HSB:s regi att förbränna hushållssopor 
där.28 Förutom att vidta dessa åtgärder för att minska mängden 
avfall som staden måste hantera beställde gatukontoret två provi-
soriska tältugnar att elda industriavfall i.29 Därtill kom avtalet om 
att tippa avfall, mestadels industriavfall och skrymmande avfall, i 
grannkommuner, framförallt i Huddinge.30

1965 byggde staden en femte ugn vid Lövsta. Detta gjorde att mäng-
den sopor som lades på tipp minskade och återigen tog Stockholm 
emot en del avfall från en grannkommun – Järfälla. Samtidigt fort-
satte dock grovsopor fraktas från Stockholm till förortskommunerna 
och HSB och Svenska Bostäder fortsatte bränna hushålls- och affärs-
sopor från sina egna fastigheter.31 Den nya ugnen vid Lövsta ledde 
till minskad tippläggning ett par år, sedan steg avfallsmängderna 
återigen snabbt över kapaciteten för förbränning. Trots klagomål 
på bristande kapacitet var förbränningen en kvittblivningsmetod 
som över tid hade hanterat mer och mer avfall.

Diagram 9 jämför förbränningen under 1960-talet med tidigare 
förbränning. Det täcker inte bara avfall som brändes i förbrännings-
anläggningen utan även avfall som brändes i provisoriska ugnar 
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eller under bar himmel. Att den ökade kapaciteten för förbränning 
inte kunde motsvara behovet visar att avfallsmängdens stegring 
var större än stadens administration på förhand kunnat tänka sig. 

Förutom att mängden avfall ökade sågs en ny typ av avfall som 
ett problem: skrymmande avfall eller grovavfall. Så länge som det 
kommunalt hanterade grovavfallet härrörde från handel och industri 
föll det oproblematiskt in under hanteringssystemet för handels- och 
industrisopor, men när hushållen alstrade sådant större avfall fanns 
ingen utbyggd hantering och avfall slängdes i parker och skogs-
områden. Avfallstypen var inte helt ny, Tingsten hade pratat om 
grov avfall i 1900-talets början och de stora vindsröjningarna 1938 
och 1940 vittnade om att det fanns mycket bråte som allmänheten 
inte kunde göra annat med än att lagra. Flera motioner under senare 
delen av 1960-talet rörde hur kommunen bäst skulle kunna hantera 
detta avfall. Med lite olika betoning skrev olika motionärer att med-
borgarna på grund av otillräcklig information, för dyr hantering eller 
bristande respekt för gemensamma områden dumpade sitt avfall i 
parker, skogspartier och andra platser inom staden, vilket ledde till 
nedskräpning och krävde dyra åtgärder för städning.32 

Mot slutet av 1960-talet beskrevs tillståndet som alltmer akut. I 

Diagram 9. Mängden sopor som brändes vid Lövsta 1909–1969 (ton).

Källa: RV 1909–1927; GK 1929–1969.
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en stor utredning 1969 om Stockholms avfallshantering uttrycktes 
farhågor för att denna typ av avfall skulle komma att öka med ett 
stigande välstånd och om ingenting gjordes skulle detta leda till 
alltmer nedskräpning i naturen.33 Lösningen på dessa problem låg 
framförallt i ett annat hämtningsförfarande. Initiativ till sådana 
förekom också.34 1970 fanns det möjligheter för allmänheten att få 
grovavfall hämtat mot en viss kostnad, men kännedommen om det 
var uppenbarligen låg eller så avskräckte kostnaden.35 År 1970 och 
därefter kunde även hushållen lämna sitt grovavfall direkt på  Lövsta, 
i containrar vid stadens renhållningsstationer samt i Högdalen där 
en ny avfallsförbränningsanläggning stod klar.36 

Kvittblivningen av grovavfallet var också ett problem. För att 
grovavfall skulle kunna brännas måste det först sönderdelas, och 
den tekniken fanns inte vid Lövsta vid 1960-talets mitt, utan större 
avfall eldades i de två provisoriska tältugnarna. Gatukontoret plane-
rade att införskaffa teknik som kunde sönderdela det skrymmande 
avfallet, men det kunde inte lösas tekniskt förrän man började med 
biltransport, vilket man skulle göra när Högdalen togs i bruk 1970.37 
Först 1974 installerades flistuggar på både Lövsta och Högdalen.38 

Hanteringen av hushållens grovavfall visar att förbrännings-
regimen relativt lätt kunde anses anpassa sig till en ny situation och 
att lösningar kunde utarbetas inom regimen. I detta fall tog det tid 
innan lösningen i praktiken installerades, men tidsaspekten kom-
menterades inte som ett problem av gatukontoret, vilket förmodligen 
hade att göra med att mycket avfall vid den här tiden ändå tippa-
des. Tippning blev alltså hanteringen för det skrymmande avfallet 
i väntan på en teknisk lösning som underlättade dess förbränning.39 

Under 1960-talet började oljeavfall och kemiskt avfall bli vanligare 
komponenter i avfallet, och denna förändring av avfallets samman-
sättning var svårare att lösa inom förbränningsregimen. Oljeavfallet 
kunde på grund av oljans höga värmevärde inte brännas i de van-
liga ugnarna utan brändes i början av 1960-talet i gropar under bar 
himmel utan rening, ett förfarande som senare kritiserades eftersom 
det bildade mycket rök och sot.40 En lösning på problemet blev att 
gatukontoret avtalade med AB Industridestillation om att bolaget 
årligen skulle ta emot en del av oljeavfallet. De skulle omvandla 
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avfallet till en säljbar produkt.41 Avtalet som gällde från 1965 inne-
bar också att bolaget tog hand om kemiskt avfall. Det tog också 
hand om destruktion av ”visst animalt typavfall”, det vill säga döda 
hundar, katter och andra mindre sällskapsdjur.42 1967 flyttade AB 
Industridestillation sin verksamhet till Lövstas gamla latrinstation.43 

Hanteringen av oljeavfallet visar att förbränningsregimen inte 
kunde hantera allt avfall genom förbränning, i alla fall inte på ett 
sätt som ansågs acceptabelt av miljöskäl. Till skillnad från hur han-
teringen av grovavfallet visade på förbränningsregimens förmåga 
att anpassa och utveckla teknik, visade oljeavfallet på ett behov av 
alternativa kvittblivningsmetoder och att staden inte ville ta på sig 
den hanteringen. 

En annan förändring av avfallets sammansättning var att latrinen 
nu kom tillbaka till renhållningen i form av avloppsslam. Det hade 
sin grund i ökad utbyggnad av reningen av avloppsvatten, som ledde 
till en stor mängd avloppsslam som det inte fanns någon utbyggd 
hantering för. Slammet var ett svårlöst problem för förbränningsre-
gimen och bidrog som framgår nedan till att koppla samman avfall 
med en bredare och framväxande miljöfråga.

Den självklara förbränningen och den oönskade tippen
Att den ökande mängden avfall inte kunde hanteras inom den då 
tillgängliga förbränningen fick inte stadens politiker och tjänstemän 
att ifrågasätta den rådande lösningen på kvittblivning. Det illustreras 
väl av att utredningen som tillsattes 1958 fick namnet Förbrännings-
utredningen. Förutom att öka kapaciteten för förbränning skulle 
utredningen komma fram till hur avloppsslammet skulle hanteras, 
och även när det gällde denna avfallskategori ville man undersöka 
förbränning.44 På grund av sopornas hastigt ökande mängd skulle 
utredningen behöva arbeta snabbt och effektivt. Bland de anställda 
fanns både erfarna tekniska experter och tjänstemän och ett biträde 
med goda språkkunskaper skulle rekryteras för internationell kun-
skapsinhämtning.45 Vad gällde det fasta avfallet arbetade förbrän-
ningsutredningen enbart med kvittblivningsalternativet förbrän-
ning. Däremot fanns olika alternativ för hur förbränningen skulle 
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utvecklas. Inledningsvis övervägde man att bygga ut Lövsta eller 
bygga ytterligare en anläggning i Söderort.46 Lösningen att för-
bränna avfallet i flera mindre anläggningar undersöktes också,47 
men tidigt under 1960-talet framstod en ny anläggning i Söderort 
som den enda rimliga. Gatukontoret hävdade dock att den växande 
sopmängden gjorde det nödvändigt att även bygga ut anläggningen 
i Lövsta med en femte ugn.48 

Förbränningsutredningen ersattes 1962 av en utredning som tillsat-
tes av stadskollegiet och bestod av representanter från fullmäktiges 
partier. Den fick namnet Vattenvårdskommittén, ej att förväxla med 
en statlig utredning med samma namn. Övergången från en tjänste-
manna- och expertutredning till en politisk utredning var en del i 
att avfallsfrågan under 1960-talet blev alltmer politiskt intressant, 
vilket i sin tur berodde på kopplingen till miljöfrågan och på att 
avfallsproblemen i staden och i landet som helhet var mer synliga 
och omtalade än tidigare. Vattenvårdskommittén hade i uppgift 
att utreda slutbehandlingen av avloppsslam samt placeringen av 
en ny förbränningsanläggning. Alternativa kvittblivningsmetoder 
stod inte på agendan. Efter ett kritiserat förslag om att placera en 
ny förbränningsanläggning i Älvsjö föreslog Vattenvårdskommittén 
1963 en placering i Högdalens industriområde. I samband med detta 
förslag framkom att kommittén helt hade övergivit planerna på att 
förbränna avloppsslam tillsammans med övriga sopor. 

Den planerade anläggningen i Högdalen skulle ”komma att stå 
på höjden av vad modern teknik kan åstadkomma”. Den skulle ha 
en kapacitet att bränna 150 000 ton sopor om året.49 Att den stora 
sopmängden skulle hanteras med förbränning ifrågasattes inte och 
några alternativa kvittblivningsmetoder presenterades inte. Metoden 
motiverades helt kort: 

Den behandlingsmetod som snabbast och samtidigt på ett hygieniskt 
sätt åstadkommer minsta möjliga restprodukter, är förbränning, för 
vilket de pappersrika Stockholmssoporna särskilt väl lämpar sig.50

Kommittén förklarade att ytterligare en stor anläggning var det 
mest driftsäkra och ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Om all 
förbränning samlades i en jätteanläggning i Lövsta skulle det ge 
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höga transportkostnader och man skulle behöva bygga ut soplast-
ningsstationerna söder om Slussen. Två anläggningar minskade 
sårbarheten vid eventuella driftsstörningar.51 En annan lösning, 
att ha flera mindre anläggningar, avfärdades. De större bostads-
bolagen hade redan mindre centralvärmeanläggningar som delvis 
eldades med avfall och de medförde stora kostnader bland annat 
för rökgasrening.52 

Rökgasrening hade inte diskuterats nämnvärt tidigare men blev 
en alltmer uppmärksammad fråga under 1960-talet. Rening för stoft 
kunde göras på i huvudsak tre sätt, och alla medförde kringkost-
nader som var svåra för en liten anläggning att bära. Ännu i slutet 
på 1960-talet fanns ingen metod för att rena röken från kemiska 
föroreningar.53 Kommittén tog upp att det fanns klagomål från 
allmänheten på att anläggningen i Lövsta spred rök och flygaska. 
Förhållandena i Högdalen skulle bli helt annorlunda: den nya för-
bränningsanläggningen planerades ha en rökgasrening som gjorde 
att minst 95 procent av stoftet togs bort, till skillnad från i Lövsta 
där enbart begränsad rening för flygaska fanns. Skorstenarna skulle 
vara 100 meter höga vilket kunde jämföras med skorstenen i Lövsta 
som var 58 meter hög. Högre skorstenar innebar att röken skulle 
spridas över ett så stort område att den inte drabbade de närmast 
boende och med det tyckte man att problemet med luftföroreningar 
till stor del var löst.54 

Högdalen var det enda område i Söderort som samtliga tillfrågade 
myndigheter – hälsovårdsnämnden, stadsbyggnadskontoret och 
fastighetskontoret – talade för. Skälen var bland annat att tillfarten 
till anläggningen kunde förläggas så att den inte störde bebyggelsen, 
att Högdalstopparna (varav den första vid denna tid invigdes som 
friluftsanläggning) skärmade av mot övrig terräng, att avståndet till 
befintlig bebyggelse var relativt stort och att det fanns möjligheter 
och plats att bygga ut anläggningen. Transportkostnaderna från 
staden var också rimliga.55 Trots att det förekom en hel del diskus-
sioner angående placeringen av den södra anläggningen röstade 
fullmäktige 1963 för en lokalisering till Högdalen.56 Till den nya 
anläggningen skulle enbart brännbart avfall föras och slaggupplägg-
ning skulle inte ske på platsen. Slaggen tänkte sig kommittén i första 
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hand skulle användas som utfyllnad och i andra hand dumpas i en 
sumpig skogsmark norr om atomreaktorn för fjärrvärme i Ågesta i 
Huddinge kommun.57 

Samma år som Högdalen föreslogs, 1963, beslutade stadsfullmäk-
tige att anläggningen i Lövsta skulle byggas ut med en femte ugn 
som skulle vara betydligt modernare i reningshänseende än Lövstas 
tidigare ugnar.58 Eftersom man räknade med en fortsatt växande 
avfallsmängd hade den föreslagna ugnstypen högre kapacitet än 
de befintliga.59 Med två stora moderna förbränningsanläggningar 
kunde staden vara trygg vad gällde kvittblivning under flera år 
framåt, skrev gatukontoret.60 I juli 1965 stod den femte ugnen i 
Lövsta klar.61 Arbetet med Högdalen tog sin början på senhösten 
1964.62 Högdalens anläggning stod klar 1970, den började användas 
i september.63

När besluten om en ökad förbränning togs hade flera år gått sedan 
Lövstas kapacitet för förbränning överskridits. Alltmer avfall lades på 
tipp. Det var inte bara ugnarnas bristande kapacitet utan även svårig-
heten att förbränna vissa material som gjorde tippandet nödvändigt. 
Tippningen betraktades i början av 1960-talet som oönskad främst 
av utrymmesskäl. Så skrev till exempel Vattenvårdskommittén att 
utrymmet för tippning på Lövsta inte skulle räcka länge och att det 
inte fanns några alternativa platser för tippning i Söderort. Däremot 
såg den inte något platsproblem vad gällde slaggen från förbrän-
ningen; den kunde dumpas i Mälaren vid Lövsta under överskådlig 
framtid.64 Nya provisoriska tippar planerades i Västerort fram till 
att de nya förbränningsugnarna i Lövsta och Högdalen stod klara. 

Gatukontoret menade att tippandet inte bara var negativt av 
utrymmesskäl utan också en sanitär olägenhet som blivit mer känn-
bar i takt med att bebyggelsen krupit närmare tipplatserna.65 Därtill 
såg de en fara i att det lätt kunde börja brinna i tipparna66 och att 
de kunde medföra risk för vattenföroreningar.

Kommittén anser emellertid, att man i fortsättningen såvida ej 
katastrofskador inträffar bör helt undvika uppläggning av sopor i 
tipp. Fastän kostnaden härför är lägre än för förbränning och även 
om erforderlig mark kan göras disponibel för ändamålet, synes 
olägenheterna av sopuppläggningen i det fria vara alltför uppen-
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bara för att i längden kunna tolereras. Förutom obehag för den 
närmaste omgivningen föreligger vid uppläggning i täcktipp stor 
risk för vattenföroreningar och brand.67

Trots detta hade gatukontoret ansökt om utvidgning av tippom-
rådet vid stranden vid Lövsta och fick 1965 genom en vattendom 
ytterligare 1 500 000 m³ tippvolym.68 Tippande i vatten och på land 
praktiserades under hela perioden. 1960 hanterades drygt 30 procent 
av den totala mängden sopor som kom till Lövsta på detta sätt.69 
Åren efter byggandet av den femte ugnen minskade mängden som 
lades i tipp vid Lövsta: 1965 från 39 600 till 28 100 ton och året därpå 
till 9 600 ton.70 Även om mängden tippat avfall inom Stockholm 
inte steg avsevärt tippades en stor och ökande del av Stockholms 
avfall utanför kommunen under andra hälften av 1960-talet. Det 
visar att förbränningsregimens praktik inte höll jämna steg med 
avfallsökningen. Den syn på avfall och kvittblivning som framgår 
av retoriken kring tippandet stödde emellertid förbränningen som 
metod och idé. I början av 1960-talet påtalades att lokala olägen-
heter talade mot tippande och för förbränning. 1969 framhölls i 
en rapport från Storstockholms renhållningsutredning (STRUT) 
en annan typ av miljöargument mot tippandet: att riskerna för att 
grund- och ytvatten skulle förorenas var stora, särskilt som många 
tippar var dåligt planerade.71 Förbränningens luftföroreningsrisker 
betonades däremot inte och det framhölls att höga skorstenar var 
en lösning eftersom de ”spädde ut” röken.72 Förbränningen sades 
också vara särskilt lämplig i Sverige på grund av att avfallets sam-
mansättning inte varierade så mycket under året och att avfallet 
hade högt värmevärde.73 De utredningar som staden gjorde för att 
komma tillrätta med den otillräckliga kvittblivningen pekade såle-
des alla mot ökad förbränning. Förbränningsregimen kan därför 
ses som stark fram till 1960-talet slut – den ökade tippningen var i 
Stockholm en provisorisk lösning. 
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Tillvaratagande som stöd för förbränning
Det förekom ett visst tillvaratagande av avfall och ett nyttiggörande 
av förbränningens värme även sedan förbränningen införts som 
dominerande praktik. Detta avsnitt behandlar tillvaratagandet och 
nyttiggörandet under 1960-talet. Vilket omfång och vilken karaktär 
hade det kvarvarande tillvaratagandet och vad säger det om synen 
på avfallets värde?

Nyttiggörandet av förbränningens värme var i början av perioden 
en fortsättning av en etablerad praktik som byggde på det ångkraft-
verk som installerats i Lövsta under kriget. 1963 lades kraftverket 
ned eftersom gatunämnden konstaterade att de moderniseringar 
som anläggningen krävde gjorde det mindre lönsamt att fortsätta 
driften.74 Vattenvårdskommittén framförde tidigt i utredningen om 
en ny anläggning att försök att ta tillvara värmen på grund av tek-
niska förutsättningar skulle begränsa placeringen av anläggningen 
till områden i anslutning till bebyggelse, något som inte ansågs 
önskvärt av hänsyn till de boende. Ett annat skäl till att inte ta 
tillvara värmen var att det var dyrt, men kommittén menade ändå 
att den nya anläggningen borde byggas så att den i framtiden kunde 
kompletteras för tillvaratagande av värme.75 Här framkommer den 
marknadsanpassade syn på avfallets värde som värme som jag i 
förra kapitlet hävdade karakteriserade förbränningsregimen. Det 
är också möjligt att den tilltro till kärnkraften som fanns i Sverige 
under den här perioden gjorde det mindre intressant att tänka på 
värmeåtervinning vid avfallsförbränning. Denna tanke framkom-
mer inte i det kommunala materialet men togs upp i den regionala 
renhållningsutredningen STRUT.76 

Trots det beslutades det 1967 att anläggningen i Högdalen skulle 
kompletteras med en ångturbinutrustning för att göra elkraft av 
överskottsvärmen.77 Denna typ av kraftproduktion var intressant 
inte enbart på grund av en vilja till att tillvarata värmen utan även 
som ett led i reningen av förbränningens rökgaser. Den rening av 
rökgaserna från stoft som alltmer diskuterades under 1960-talet 
kunde nämligen kombineras med elproduktion, eftersom reningen 
krävde att röken kyldes ned, och en nedkylningsprocess med vatten 
också kunde användas för att skapa ånga. Metoden hade fördelar 



stadens sopor

160

även energiproduktionen förutan eftersom andra metoder för att 
rena röken skulle innebära att vissa delar av anläggningen behövde 
göras mycket större: icke-vattenburna nedkylningssystem krävde 
större utrymmen.78 Metoden med nedkylning med vatten och pro-
duktion av ånga blev också den som planerades och kom att byggas 
i Högdalen.79 Införandet av ångturbinen för elkraft kan således inte 
ses som motiverat främst av en vilja att nyttiggöra kvittblivningen 
utan i lika hög grad av kraven på rökgasrening. 

I början av 1960-talet fanns ett 30-tal mindre anläggningar 
för sopförbränning för lokala centralvärmenät som hanterades av 
bostadsbolag som Svenska Bostäder och HSB.80 Dessa anläggningar 
eldades både med olja och avfall.81 Tillvaratagande av värme från 
sopförbränning för fjärrvärmenätet kom också på tal i fråga om 
nybyggda bostadsområden där det planerades sopsugssystem, det 

Bild 6. Utsortering av metallskrot vid Lövsta 1967.

Källa: Stockholms stadsmuseum, Fotonummer F 85992.
Fotograf: Karliks Elksnis. 
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vill säga rörledningar som suger hushållssopor från flera hus till en 
central samlingsplats, som skulle kunna kopplas till en lokal fjärr-
värmeanläggning. Något sådant system infördes inte under den här 
tiden, även om det ibland fanns en samordning vad gällde ledningar 
och centraler för såväl sopsugar som fjärrvärme.82 Gatukontoret såg 
positivt på bostadsbolagens förbränning i egna anläggningar efter-
som den minskade den avfallsmängd som staden hade att hantera. 
Förfarandet var dock inte helt okomplicerat: dessa anläggningar 
låg i bostadsområden och allmänheten klagade på rök och befarat 
giftiga gaser.83 

Hur var det med tillvaratagandet av avfallsmaterial? Som nämnts 
fanns ett fortsatt privat tillvaratagande av papper, som gatukontoret 
såg som viktigt eftersom det gjorde att avfallsmängden minskade 
under perioder när pappersavfall betingade höga priser.84 Förutom 
en ideellt organiserad pappersinsamling från hushållen tillvaratogs 
papper från det industriavfall som lämnades för destruktion vid 
Lövstas tältugnar fram till att de togs ur bruk 1968. Tillvaratagan-
det organiserades av en skrotfirma som Lövsta anlitade. Det talar 
för att förfarandet motiverades av att man ville minska mängden 
avfall. Förutom papper togs också järn- och metallskrot tillvara av 
en privat firma och sammantaget utsorterades på detta sätt 2 procent 
av det avfall som hanterades vid tältugnarna.85 

Hur mycket papper som togs tillvara i Stockholm totalt fram-
går inte av mitt källmaterial men annan litteratur visar att detta 
tillvaratagande utvecklades under perioden. Liksom under 1940- 
och 1950-talen sköttes pappersåtervinningen i början av 1960-talet 
av Fiskeby och Westerviks pappersbruk. Fiskeby gick 1963 in som 
delägare i företaget Industrileveranser, som året därpå byggde vad 
som betraktades som Europas modernaste returpappersanläggning 
i Solna. Industrileveranser hade anläggningar i flera städer och 
många underleverantörer. Returpapperstillverkningen i Sverige var 
inte särskilt stor jämfört med hela pappersproduktionen, däremot 
exporterades en relativt stor mängd avfallspapper till andra euro-
peiska länder.86 Samtidigt som mängden tillvarataget papper ökade 
steg förbrukningen av papper än mer. En mycket stor del av allt 
papper som samlades in för tillverkning av returpapper kom inte 
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från hushåll, kontor eller liknande mindre sopproducenter: olästa 
tidningar, spill från tryckerier samt transportförpackningar blev 
returpapper utan att ta omvägen via att vara kommunalt avfall.87 

O’Brien hävdar att det under 1960-talet fanns en efterfrågan på 
avfall från industrin och att det pågick ett betydande industriellt 
tillvaratagande i England.88 I Sverige fanns en stor efterfrågan på 
skrot eftersom stålindustrin utvecklades under efterkrigstiden.89 I 
de kommunala handlingarna från Stockholm finns dock inga upp-
gifter som tyder på att gatukontoret upplevde, eller reagerade på, en 
efterfrågan på avfallsprodukter. Däremot ingick kommunen 1965 ett 
avtal med AB Industridestillation om att bolaget skulle ta om hand 
spillolja, lösningsmedel, färgrester, avfall från kemiska industrier 
och liknande produkter. Enligt gatukontorets verksamhetsberättelse 
tillverkade bolaget nyttoprodukter av avfallet och destruerade ”i en 
tekniskt väl utbyggd anläggning de obrukbara resterna”.90 Denna 
överenskommelse speglar mer stadens behov av destruktion än en 
efterfrågan på avfall. 

En tolkning av dessa former av tillvaratagande och deras betydelse 
för den kommunala hanteringen är att de på olika sätt underlättade 
förbränningsregimen, minskade den stora avfallsmängden och löste 
det problem som oljeavfallet utgjorde. Tillvaratagandet av värme 
byggde på en kvittblivning som grundade sig på förbränning och 
diskuterades liksom tidigare som sekundärt i förhållande till andra 
motiv för förbränning. Det privata tillvaratagandet av papper var 
önskvärt för att minska sopmängden i en tid av överbelastning, 
och tillvaratagandet av oljeavfall och kemiskt avfall var nödvändigt 
eftersom de kvittblivningsmöjligheter som fanns visade sig vara 
otillräckliga eller farliga på grund av den höga temperaturen vid 
förbränning och risken för brand eller läckage vid tippning. Dessa 
tillvarataganden handlade inte om att man såg avfallet som något 
värdefullt i sig eller tillvaratagandet i sig som önskvärt utan om ett 
behov av att lotsa avfall från den kommunala hanteringen. 

Ett utökat tillvaratagande av avfallsprodukter med kommunal 
inblandning diskuterades 1969 i samband med två utredningar, den 
regionala utredningen STRUT och en utredning om en kommu-
nalisering av Stockholms avfallshantering. Vad gällde papper stod 
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i utredningarna att det kunde tas tillvara mer och effektivare, de 
föreslog bland annat att AB Industrileveranser ensamt skulle kontrol-
lera hämtning och insamling av papper på ett mer organiserat sätt 
än vad som skedde. Ett led i att underlätta tillvaratagandet skulle 
vara att skilja pappersavfall från övrigt avfall i fastigheterna, det vill 
säga källsortering. Motivet till det var att man skulle kunna dra ned 
på den ordinarie sophämtningen och att hämtningen därigenom 
skulle bli billigare för fastighetsägarna.91 Således handlade även detta 
tillvaratagande om att underlätta befintlig hantering och inte om 
att man såg ett värde i avfallet. 

Uppenbarligen hade dock visst avfall, som papper och skrot, 
ett marknadsvärde, även om det inte var fråga om att kommu-
nen skulle tillgodogöra sig detta. STRUT uppgraderade avfallets 
värde och motiverade pappersinsamling och utsortering av järn och 
metall med nyttiggörande, och det faktum att det tillvaratagande 
av dessa kategorier som pågick eller tidigare hade pågått visade att 
det fanns en viss efterfrågan. Även STRUT hänvisade dock till att 
utsorteringen av papper skulle underlätta och sänka kostnaderna 
för hämtningen av avfall.92 

Kretslopp och gödselvärde
Som nämnts kom latrinen tillbaka som ansvarsområde för stadens 
renhållning på grund av att reningen av avloppsvatten skapade 
stora mängder slam. Den stora diskussionen om tillvaratagande av 
avfallsrelaterat material under senare delen av 1960-talet handlade 
varken om värme eller elektricitet eller om materialåtervinning utan 
om slam som gödsel och jordförbättringsmedel. Hur kom det sig 
att latrinen i form av slam återigen började diskuteras som gödsel 
och vad säger det om synen på avfallets värde? 

När frågan om kvittblivning av slam första gången togs upp i 
Stockholms stadsfullmäktige var det i en vattenvårdskontext och 
inte i en allmän renhållningskontext. Det var John Takman, och 
andra företrädare för kommunisterna, som i en motion 1956 förde 
fram åsikten att den enda rationella hanteringen av avloppsslam-
met var att använda det som gödsel. Takman och andra inom hans 
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parti återkom sedan till frågan flera gånger under 1960-talet.93 Sedan 
vattentoaletternas etablering år 1909 hade avloppsslam i Stockholm 
under ett tiotal år spolats ut i närmaste icke-stillastående vatten 
med på sin höjd minimal rening. Med det tillvägagångssättet var 
vattentoaletternas utbredning något som underlättade för stadens 
renhållning eftersom den fick mindre latrin att ta hand om. Förfa-
randet var emellertid inte oproblematiskt. Föroreningar från avlopp 
och industrier hade diskuterats sedan 1800-talets sista decennier, för 
att de sågs som ett hot mot viss industriell verksamhet men också 
som en hälsofara och en estetisk-praktisk olägenhet.94 1934 bygg-
des Åkeshovs reningsverk och därmed infördes mekanisk rening 
av avloppsvattnet från de västra delarna av Stockholm. 1941 blev 
Henriksdals reningsverk färdigt och 1950 Louddens – båda hade 
mekanisk rening.95 Dessa reningsverk tog dock bara bort cirka en 
tredjedel av föroreningarna från vattnet och dessutom var det fort-
farande en stor del av kloakvattnet som inte renades alls. Därtill 
släpptes slammet från Henriksdal ut i Saltsjön. Hela förfarandet 
kritiserades under tidigt 1950-tal, vilket ledde till att staden 1953 
tog beslut om att allt vatten skulle renas även med biologisk rening. 
Detta system var färdigutbyggt 1962.96 Vattenfrågan utreddes också 
på nationell nivå under 1950- och 60-talen och var en tidigt upp-
kommen miljöfråga.97 Stockholms kvittblivning av avloppsslam kom 
därmed relativt tidigt att ha en prägel av miljöfråga och Takmans 
inledande inlägg i debatten ska ses i denna kontext. 

När förbränningsutredningen tillsattes 1958 utgick den från att 
det skulle vara möjligt att bränna slammet från reningsverken, även 
om det krävdes särskild torkning och särskild förbränning. Att 
dumpa det i Östersjön utanför territorialgränsen sågs också som 
en möjlighet.98 Dessa planer kritiserades av Takman:

vi yrkade i vår motion att det skulle göras en utredning om hur 
man skulle kunna ta vara på avloppslammet. Man ser, så vitt jag 
förstår, i den ansvariga instansen uteslutande storstadsmässigt på 
denna fråga. Man tänker inte på att det är en fråga som berör hela 
landet att återföra organiska ämnen till jorden. Hittills har de an-
svariga för avloppssystemen i vårt land inskränkt sin verksamhet 
till att förstöra sjöar och vattendrag och utarma jorden.99 
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Han menade i stället att staden skulle kunna

tillvarata rötslammet i sådana former att det kunde användas som 
lantbruksgödsel och trädgårdsgödsel, även om vi därigenom inte 
skulle vinna någon omedelbar ekonomisk fördel. T.o.m. om det 
skulle kosta något vore detta ändå ett mer sympatiskt sätt än att 
bränna slammet – någonting som ju heller inte kommer att bli så 
särdeles billigt.100

Takman betonade både avfallets bruksvärde och omsorg om natur-
miljön. 1961 togs ändå beslut i fullmäktige om att dumpa rötslam på 
internationellt vatten.101 Här finns en parallell till synen på avfall som 
estetisk belastning för lokalmiljön: problemet var inte att avlopps-
vattnet släpptes ut i vatten generellt utan att det släpptes ut i vatten 
nära staden. Beslutet att dumpa slammet på internationellt vatten 
ledde till ytterligare protester från Takman och hans partikamrat 
Rickard Eurén, som ville att en utredning skulle tillsättas om hur 
slammet bäst kunde tas tillvara.102 Takman gjorde ett yttrande i 
fullmäktiges plenum där han återigen tryckte på vikten av att hålla 
vattnen rena och i stället återföra slammet som näring till jorden.103 
I denna debatt kallade det ansvariga borgarrådet Berglund Takmans 
förslag om att göra gödsel av slam för ett ”fantasifullt projekt”. Han 
sade att slammet genomgått en så omfattande rening att det inte 
kunde tillfoga Östersjön någon skada samt att dumpandet i havet 
var en väl beprövad metod utomlands. Hans främsta argument mot 
att tillvarata slammet som gödsel var att det skulle vara en kostsam 
hantering.104 

Samtidigt som tillvaratagandet av slammet kallades ett ”fantasi-
fullt projekt” togs ändå delar av slammet tillvara som jordförbätt-
ringsmedel. Sedan början av 1950-talet fanns det svensk jordbruks-
forskning om möjligheterna att ta tillvara slam som gödsel105 och 
det praktiserades också i Stockholm. Vid Louddens reningsverk 
torkades slammet på vakuumfilter och från Åkeshovs reningsverk 
pumpades slammet till Lövsta där det avvattnades och fram till 
1966 lades att torka på näraliggande gärden. Efter denna torkning 
användes slammet främst av stadens egen parkavdelning. Tillvara-
tagande var alltså redan en del av strategin för kvittblivning av 
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avloppsslammet.106 En brist i detta förfaringssätt var att behovet av 
torkning krävde stora ytor alternativt dyra investeringar. En annan 
brist var att parkavdelningen inte kunde använda hur mycket slam 
som helst och att det fanns få andra möjliga köpare – lite samma 
situation som med gödselavfallet på 1920-talet. Försöken att utveckla 
tillvaratagandet av avloppsslam som gödsel utökades 1966. Bland 
annat bedrevs en försöksverksamhet under ledning av experter på 
växtnäring och jordbruk.107 Under 1966 inledde gatukontoret ett 
försök med att transportera bort slammet för användande på gårdar 
i grannkommunen Upplands-Bro. Detta försök hindrades dock av 
lokala hälsovårdsmyndigheter.108 

Dessa försök var förmodligen en direkt följd av en vattendom 
som förbjöd staden att fortsätta dumpa slam i Saltsjön efter år 1965. 
För att lösa den akuta situationen och bli av med slammet tog man 
då ett beslut om att dumpa slam från Henriksdals reningsverk vid 
Azorerna i Atlanten. För transporten skrev staden ett avtal med ett 
rederi som använde returresan till att skeppa olja. Det fanns en viss 
förhoppning om att detta skulle vara en lösning på slamproblemet 
men redan 1967 upphörde denna hantering som varken varit lönande 
för staden eller för rederiet.109 En ny lösning som kom att diskuteras 
var en anläggning vid Lövsta för att torka delar av stadens slam. Det 
torkade slammet skulle sedan kunna användas antingen som gödsel 
eller brännas.110 Thorsten Sundström, som sedan 1965 var trafik- och 
stadsbyggnadsborgarråd med ansvar för bland annat renhållning, 
betonade 1967 både i ett skriftligt utlåtande och i öppen debatt 
att torkningsanläggningen inte innebar ett avståndstagande från 
tillvaratagandet som gödsel till förmån för förbränning eftersom 
torkningen eventuellt också underlättade tillvaratagandet.111 Försö-
ken om att tillvarata slammet motiverades dock inte av slammets 
värde, vilket nedanstående citat från 1968 visar: 

Sammanfattningsvis vill gatukontoret framhålla följande: 

1. att användandet av slammet från stadens reningsverk i jordbruket 
inte är av nämnvärd betydelse sett från folkhushållets synpunkt,

2. att tillhandahållandet av slamgödsel inom jordbruket skulle ställa 
sig förlustbringande för staden,
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3. att den utländska erfarenheten visar att efterfrågan på avlopps-
slam från stora samhällen är obetydlig och att framställningen av 
slamgödsel är förlustbringande,

4. att gatukontoret dock har upptagit överläggningar med represen-
tanter för hushållningssällskap och jordbrukarorganisationer i syfte 
att få veta hur stort intresse det finns bland jordbrukarna för att 
använda stadens rötslam som gödsel- och jordförbättringsmedel.112

Samtidigt beskrev den kommunala Vattenvårdskommittén att 
allt slam nu omhändertogs av jordbruket, men det var förknippat 
med osäkerhet att enbart förlita sig på dessa kunder och metoder. 
Sundström menade också att man ytterligare behövde utreda vilken 
miljöpåverkan slammet kunde få om det spreds på odlingsmark. För 
detta hade Socialstyrelsen tillsatt en statlig arbetsgrupp.113 Olika sätt 
att torka eller minska vattenmängden i slammet samt därefter föra 
ut det på jordbruksmarker blev ändå den metod som användes för 
att bli av med den största delen av Stockholms slam.114

Under senare delen av 1960-talet togs även frågan om att använda 
övrigt avfall till gödsel upp i fullmäktige. Detta skedde första gången 
1967 i en debatt om den planerade Högdalenanläggningen. Folk-
partisten Samuel Strandberg, som var ledamot i gatunämnden, 
ifrågasatte ”den principiella lösningen av sopdestruktionen som 
Högdalen representerar” och menade att man borde försöka se över 
möjligheterna att kompostera avfall.115 Strandberg fick medhåll från 
bland andra det ansvariga borgarrådet Sundström, även om denne 
pekade på att det fanns en del svårigheter med metoden. Både 
Strandberg och Sundström månade om att uttrycka en omsorg om 
”det biologiska kretsloppet” och att det skulle tas i beaktande vad 
gällde Stockholms avfallshantering.116 Även Takman lade ett ord 
för tillvaratagande av det fasta avfallet när han i en interpellation 
1968 ifrågasatte att förbränning och täcktippning var en rationell 
kvittblivning av det fasta avfallet. I anslutning till det tog han upp 
metoder för nyttiggörande. Dels den engelska Lawdenmetoden 
som gick ut på att allt avfall pulvriserades till gödningsmedel, dels 
en japansk metod som gick ut på att man gjorde byggnadssten av 
avfallet.117 Även i denna debatt menade borgarrådet Sundström sig 
vara öppen för olika lösningar, och han lovade att olika metoder 
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skulle utredas för Stockholms del. Han ansåg dock att frågan var 
mer komplicerad än vad Takman gjorde gällande.118

I diskussionen om och praktiken för att tillvarata slam och använda 
avfall till jordförbättringsmedel framträder en förändrad hållning 
till kvittblivning. De tidiga förslagen om att bränna eller dumpa 
slammet till havs faller väl in i förbränningsregimens ram, det gjorde 
även den tidiga praktiken med tillvaratagande eftersom den inte hade 
som mål att ta tillvara utan att bli kvitt slammet i brist på andra 
lösningar. I den senare retoriken om ett tillvaratagande av slam som 
gödsel framställdes kretslopp och miljöhänsyn som överordnade 
ekonomiska kostnader för kvittblivning. Det utmanade knappast 
den rådande förbränningsregimen eftersom slammet stod lite vid 
sidan av den övriga avfallshanteringen. När tillvaratagande och 
miljöhänsyn fördes fram som mål för övrig kvittblivning innebar 
det en förändring av förbränningsregimens idé.119 Denna förändring 
ledde till vissa praktiska initiativ i form av en studieresa, beaktande 
av kompostering i utredningar och förslag om försöksverksamhet för 
att utröna komposteringens möjligheter, men inverkade egentligen 
inte på kvittblivningen.120 

En belastning för närmiljön.  
En antropocentrisk miljösyn

Hur kom det sig att diskussionen förändrades och att nya argument 
för kvittblivning kom in i fullmäktige? Jag menar att det bland 
annat hade att göra med att avfall blev en del av miljöfrågan som 
vid den här tiden gjorde sitt intåg i den allmänna och politiska 
debatten. Vad en miljöfråga är och hur den kommer till uttryck 
kan diskuteras. Ett sätt att se på det är att skilja mellan en antro-
pocentrisk och en geocentrisk miljösyn. En antropocentrisk miljö-
syn ställer människan och hennes trivsel och livsvillkor i centrum. 
Till skillnad från en geocentrisk miljösyn så handlar den således 
inte om att ”naturen i sig” utan snarare om miljön som estetiskt 
och praktiskt värde för människan. Detta avsnitt handlar om hur 
en antropocentrisk miljösyn blev mer framträdande i fullmäktige 
under perioden fram till 1967. 
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Den antropocentriska miljösynen framträder mest i frågorna om 
avfallsanläggningens placering och nedskräpningen genom hushål-
lens grovavfall. Denna typ av frågor om avfallet som en belastning 
för närmiljön och omgivningen i estetiskt hänseende var inte ny 
men den förekom mer frekvent under perioden. Den fördes fram 
i fullmäktige av ledamöter och medborgare. I början av 1960-talet 
riktades till exempel klagomål mot tippningen på Lövsta, som 
bland andra Hässelby villastads socialdemokratiska kvinnoklubb 
ansåg förstöra den naturliga terrängen till stor skada för de boendes 
friluftsliv.121 Föroreningar i form av flygaska och sot från Lövsta var 
också föremål för klagomål, de utvecklades till ett återkommande 
inslag i lokaltidningen i Västerort.122 Lövstas lokala miljöproblem 
berördes också i fullmäktige.123 Den fråga som kom att dominera den 
här typen av kritik både i dagstidningar och i fullmäktige var röken 
från den planerade anläggningen i Söderort och att anläggningens 
placering skulle komma att inverka negativt på bostadsområdena.124 
I fullmäktige utvecklades kritiken mot Älvsjöalternativet av en 
representant för högern, Ethel Florén-Winther. Hon menade att man 
inte tog nog hänsyn till de boendes trivsel, hälsa och psykologiska 
aspekter utan enbart såg till tekniska och ekonomiska fördelar vid 
placeringen av förbränningsanläggningen. Hon tog framförallt upp 
risken för luftföroreningar i form av rök och stoft.125 

Vidare säger borgarrådet att rökgaser medför inte någon större 
förorening av luften. Det är kanske riktigt, om det bara vore fråga 
om vanliga luftföroreningar av de slag som vi dagligdags har kän-
ningar av, var vi än befinner oss här i staden, men dessa rökgaser 
innehåller 170 ton sot och aska, som kommer att spridas ut över 
området utöver de vanliga luftföroreningarna. Jag har räknat ut 
vad detta bl. a. kommer att betyda i merkostnader för de 10 000 
husmödrar i Örby, Hagsätra och Älvsjö som måste putsa fönstren 
betydligt oftare än förut. Låt oss försiktigtvis anta att den ökade 
stoftmängden kräver en extra fönsterputs i månaden även med en 
mycket blygsam timlön för husmödrarnas arbete försvinner i så 
fall hela den besparing utredningen räknat med, och dessa 10 000 
husmödrar får med sin arbetskraft täcka den vinst Stockholms stad 
vinner med Älvsjöförslaget.126
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Hennes oro gällde framförallt de nära boendes trivsel. Borgarrådet 
Helge Berglund replikerade och sade att anläggningar utomlands 
och den i Sundbyberg som liknade den planerade inte hade gett 
upphov till klagomål.127 Trots det bidrog kritiken till att gatunämn-
den gjorde en ny bedömning av olika alternativa placeringar. 1963 
föreslogs en placering i Högdalen.128 Även om också detta förslag 
kritiserades för att det skulle drabba de boende, och fullmäktige-
ledamöter hänvisade till brev från lokala föreningar som ville ha 
en ny utredning, var fullmäktige i stort sett enigt om förslaget.129 
I fullmäktige återkom man till att den växande avfallsmängden 
gjorde att man måste komma till ett beslut, bland annat yttrade 
sig Berglund:

Det finns 108 stadsdelar i den här staden, och alla vill väl ha sina 
sopor brända, men de kanske inte är så glada att få en sådan anlägg-
ning. Den måste emellertid finnas någonstans.130

Högdalen sågs som en kompromiss mellan ekonomiska aspekter och 
lokal miljö. Politikerna i fullmäktige, inom såväl borgarrådsbered-
ningen som stadskollegiet, månade också om att visa omtanke om 
närmiljön och framhöll inte bara att röken skulle renas från stoft 
utan också vikten av att planerna på ett friluftsområde i Högdalen 
inte stördes.131 

Människors trivsel och miljö användes också som ett argument 
för en ny anläggning. Sopstationerna hade kritiserats för att de spred 
obehag i form av lukt och avfall.132 Ansvariga politiker påtalade 
att bullret och obehaget av de stationer som låg söder om Slussen 
skulle upphöra eftersom man kunde lägga ned dem i samband 
med byggandet av Högdalen.133 Politiker och tjänstemän förutsåg 
att denna typ av hänsyn till de närboende och till miljön skulle bli 
en allt viktigare komponent i kvittblivningsfrågan framöver. När 
tältugnarna byggdes i Lövsta i början på 1960-talet menade man att 
denna typ av ugn inte skulle komma att tolereras i en nära fram-
tid eftersom den släppte ut för mycket flygaska.134 Det hade bland 
annat att göra med att utsläpp diskuterades i större utsträckning. I 
utredningar om och planer för ytterligare förbränning talades det 
om vikten av rökgasrening vid byggande av nya ugnar och anlägg-
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ningar.135 Gatukontoret betecknade i mitten på 1960-talet den del av 
avfallshanteringen som innebar att man vid Lövsta brände oljeavfall 
i gropar under bar himmel som ”sanitärt oläglig”.136

Den kritik av avfallshanteringen och kvittblivningen som togs 
upp i fullmäktige i början av 1960-talet måste sättas i samband med 
att staden genom att den växte till yta och befolkning lämnade allt 
mindre utrymme för avfallshantering inom ett ur kostnadshänse-
ende rimligt avstånd från centrum. Avfallet blev också till följd av 
otillräcklig kvittblivning mer synligt i form av mer eller mindre 
spontana tipplatser. Kritiken hade också att göra med en ny syn på 
politikerna som företrädare för medborgarna, och medborgarna 
som några att ta hänsyn till och vars röster politikerna ville vinna. 
Detta yttrade sig i att politikerna generellt var mer intresserade av 
att uttala sig i avfallsfrågan under 1960-talets andra hälft. I den 
meningen blev avfallsfrågan mer intressant för politikerna. 

Den antropocentriska miljökritiken riktade sig inte mot den 
gällande förbränningsregimen. Förbränningen i sig kritiseras inte 
utan enbart platsen eller formen för den, och tippning kritiserades 
på samma sätt. Lösningen på problemet med stadens avfall var för 
många inte en förändrad avfallsregim utan att flytta problemet längre 
bort. De som var mot Högdalenalternativet önskade till exempel att 
staden i stället hade planerat för en anläggning i Ågesta i Huddinge. 
Trots att kritiken som tog sin utgångspunkt i en antropocentrisk 
miljösyn inte utgjorde någon utmaning för förbränningsregimen 
indikerar den att avfallsfrågan gick in i en ny fas där avfall i allt 
högre grad kom att ses som en belastning på miljön.

Kritik av en slösaktig tid. En geocentrisk miljösyn
Stadshistorikern Sven Lilja har undersökt miljöbegreppets förekomst 
och innebörd i Stockholms stadsfullmäktiges budgetinledningar. 
Hans slutsats stöder antagandet att en antropocentrisk miljöuppfatt-
ning var rådande i början av 1960-talet. Han och flera andra forskare 
menar att ordet ”miljö” fick en ny betydelse under andra hälften av 
1960-talet. Lilja skriver att i den mån ordet användes i fullmäktige 
före 1967 var det i betydelsen ”omgivning”, men under och efter 
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detta år kopplades det till ”grön ideologi” eller ”gröna frågor” och var 
en del av en ”miljödiskurs”.137 Förändringen skulle kunna beskrivas 
som att man gick från en i hög grad antropocentrisk miljösyn till en 
geocentrisk, det vill säga från en uppfattning som sätter människan 
i centrum till en som sätter naturen i sig i centrum. I detta avsnitt 
diskuterar jag hur denna förändrade miljösyn kom till uttryck i 
avfallsfrågan. Innebar en förändrad miljösyn också en förändrad 
förbränningsregim och i så fall på vad sätt? 

En del av förändringen uttrycktes i frågan om avloppsslammet. 
Under 1960-talet skedde en omsvängning mot att alla som yttrade 
sig i frågan ville framhålla sin omsorg om ”kretsloppet” och miljön. 
I början var det emellertid bara Takman och kommunisterna som 
hade denna inställning. Takman menade som framgått att förfa-
randet att släppa ut avloppsvatten i vatten var förkastligt eftersom 
det förstörde sjöar och hav och att tillvaratagandet av slammet som 
gödsel var motiverat även om det inte inbringade någon inkomst 
till staden.138 Det var således inte ett (kortsiktigt) nyttotänkande 
som Takman lutade sig mot. I ett yttrande 1961 ifrågasatte han det 
ansvariga borgarrådet Berglund och såg utsläppen av avloppsslam 
mot bakgrund av en genomgående global förstörelse av naturen:

Det är synd att inte herr Berglund har tid och lust att läsa några 
vetenskapliga arbeten i de här frågorna. Han skulle då finna, att det 
jorden runt är ett aktuellt problem att hindra den jordförstörelse, 
den rovdrift med naturtillgångar, som under många decennier varit 
en skuggsida av industrialiseringen. Varje år förs organiska bestånds-
delar och nödvändiga mineralsalter bort från den odlade jorden. I 
vissa områden, kanske främst i Förenta staterna, har stora områden 
som tidigare varit bördig mark förvandlats till öknar. Också här i 
Sverige finns trakter där en mångårig utsugning av jorden medfört 
skador som blir mycket svåra eller omöjliga att reparera.139

Takman poängterade att detta var mer än ett lokalt problem. Bland 
annat kritiserade han Berglunds politik som innebar att man flyt-
tade problemet längre bort i stället för att lösa det:
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Borgarrådet Berglunds rotel för sedan några månader en välmoti-
verad kampanj mot stadens nedskräpning. På affischer har vi sett 
mottot ”Bli en känguru – stoppa skräpet i fickan”. Det är en paroll 
för stadens enskilda medborgare. Det skulle varit klädsamt om de 
ansvariga myndigheterna varit lika måna själva om att skydda mark 
och vatten från nedskräpning som de är om de enskilda medbor-
garnas uppträdande.
 Herr Berglunds ficka har blivit för liten. I stället för sundet vid 
Waldemarsudde skall han göra Östersjön till den ficka som rym-
mer allt.140

Fram till 1967 var det bland Stockholmspolitikerna bara Takman 
och ett par av hans partikamrater som förde fram denna geocentriska 
miljösyn i avfallsfrågan. När samma tanke 1963 artikulerades av en 
medborgare, Bernt Steffenburg, ansågs den knappt vara värd att 
beakta. Steffenburg föreslog i ett antal besvärsskrivelser att slammet 
skulle renas i högre grad samt att man skulle ta tillvara slam som 
gödsel i stället för att förbränna det. Ett svar gavs och skrivelserna 
togs upp i fullmäktige, där enskilda ledamöter kunde kommentera 
frågan.141 Att frågan inte diskuterades och gatukontoret inte moti-
verade sitt nekande svar visar att gatukontoret och fullmäktige var 
kvar i den rådande avfallsregimens idé. 

Ett par år senare blev förslag liknande Takmans och Steffenburgs 
möjliga att diskutera. Förbränningen som enda lösning ifrågasattes 
och kritiken kopplades till en allmän kritik av överflödssamhället. År 
1967 förespråkade folkpartisten och gatunämndsledamoten Strand-
berg kompostering av det fasta avfallet. Han talade om vikten av 
att verka i enlighet med det biologiska kretsloppet och att minska 
den globala föroreningen och utarmningen av naturen:

Är verkligen förbränning sista ordet på detta område? Utvecklingen 
har i själva verket gått mycket fort när det gäller dessa frågor om 
vår miljö och kvittblivningen av olika slags avfall. [– – –] Det finns 
en synpunkt som har kommit fram under senare år med växande 
skärpa, och det är att vi inom vår höga tekniska civilisation har ett 
starkt önskemål att på något sätt kunna komma in i ett biologiskt 
kretslopp, d.v.s. återföra till naturen vad vi tar därifrån.
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Strandberg betonade resursslöseriet i avfallsförbränningen och 
sopornas lämplighet som kompost:

vi bränner upp våra sopor, som ju till övervägande del består av 
högklassig nedbrytbar cellulosa, en utmärkt råvara för kompostjord, 
som vi lider mycket stor brist på. Som slutprodukt får vi huvudsak-
ligen en massa luftföroreningar. Dessa söker vi dels reducera genom 
mycket dyrbara rökgasreningsanordningar, dels att späda ut genom 
höga skorstenar. Men trolla bort dem kan vi inte! Vi bidrar istället 
till den fortgående föroreningen av vår planets atmosfär.
 Här bryter vi alltså brutalt den biologiska kretsgången. Vi tar 
ständigt ut av jorden och naturen, men efter användandet av pro-
dukterna bränner vi den värdefulla humusråvaran.

Strandberg frågade retoriskt om det var möjligt att fortsätta på detta 
sätt. Han svarade själv:

Jag vill inte nu ge ett slutgiltigt svar på denna frågan, men låt mig 
säga så mycket, att personligen skulle jag inte bli särskilt förvånad 
om vi inom ganska få år skulle komma att betrakta Lövsta och 
Högdalens sopförbränningsanläggningar som föråldrade och re-
presenterande en ganska barbarisk, dyrbar och slösaktig teknik.142

Strandberg hoppades på en sopdestruktion utan luftföroreningar 
och han anslöt problemet till en större miljöfråga och ett krets-
loppstänkande. Det nya borgarrådet Thorsten Sundström stod 
inte för lika radikala lösningar som Strandberg, men däremot för 
en förståelse av miljöproblematiken som geografiskt utbredd. I en 
diskussion i fullmäktige 1968 kom han in på frågan om avfallets 
svårlösta natur, till exempel hur kvicksilver kunde skapa problem 
såväl om man släppte ut det i vattnet som om det spreds som luft-
förorening. Han ansåg att frågan måste utvidgas till att inte bara 
handla om Stockholm:143

när vi förr diskuterade denna fråga så diskuterade vi som om Stock-
holm stad skulle vara ett slutet rum. Det går inte att klara dessa 
problem inom en så begränsad ram, och vi har numera fört över 
dessa frågor i stor utsträckning på stor-stockholmsregionen. Jag är 
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för min del övertygad om att även det området väsentligen måste 
vidgas för att vi skall komma till rätta med alla de miljöförstörings-
problem, som vi idag har kännedom om och beträffande vilka vi i 
dag så gärna vill komma till en lösning.144

Därmed fångade Sundström inte bara tidens betoning på regionala 
lösningar utan även utvecklingen från en antropocentrisk miljösyn 
fast förankrad i lokalsamhällets problem till en geocentrisk miljösyn 
och en syn på miljön som en global fråga. 

Kopplingen till en bredare miljökontext såväl geografiskt som 
gällande olika typer av miljöförstörelse blev alltså vanligare under 
slutet av 1960-talet. En del uttalanden uttryckte också avfallsfrågans 
koppling till en bredare miljöfråga.145 Detta kan ses som ett uttryck 
för en mer genomgripande ideologisk förändring. Till exempel 
skriver Lilja att uttalanden i miljöfrågan i budgetinledningarna 
under 1960-talets slut ofta var allmänt formulerade – de handlade 
om rent vatten, ren luft och bullerstörningar.146 När det gällde 
avfall sattes det, som jag visat, i relation till samhällsutvecklingen, 
och man gjorde det med en kritisk udd. Det gjorde Strandberg i 
citatet ovan och det gjorde representanter för kommunisterna i en 
motion 1967 när de kopplade en förorenad och nedskräpad natur 
till ”den kapitalistiska ekonomins baksida”.147 En representant för 
Socialdemokraterna talade i ett yttrande 1970 om ”vårt slit- och 
slängsamhälles avskrädeshögar vilka långt överträffar forna tiders 
bakgårdar och deras soptunnor”.148 Gemensamt för dessa kritiska 
tongångar var att de riktades mot strukturer i samhället som var 
mer vittgående än avfallsfrågan. 

Politikerna Takman och Strandberg formulerade de mest radikala 
alternativen till förbränningen. Borgarrådet Sundström framstår som 
sagt inte som lika radikal men väl som prövande och lyssnande och 
mån om att visa ett miljöengagemang. Man kan fråga sig hur repre-
sentativa de var för fullmäktige som helhet. Klart är emellertid att 
de inte stötte på något motstånd i sak och att de var betydelsefulla 
politiker i staden som vinnlade sig om att inge förtroende i frågan. 
I flera debatter tävlade Takman, Strandberg och Sundström om att 
ge intryck av att ha mest kunskaper, ha varit först med komposte-
ringssträvanden, vara mest inlästa på området eller brinna mest för 
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ämnet.149 Detta illustreras av följande uttalande av Strandberg år 
1968, där han framhöll sitt eget intresse i frågan framför Takmans 
och Sundströms:

Avslutningsvis vill jag än en gång understryka att herr Takmans 
intresse för de här frågorna väl motsvaras av ett liknande intresse 
inom gatunämnden – jag vågar kanske t.o.m. påstå att mitt intresse 
för saken överträffar herr borgarrådets.150

Under 1960-talets sista år började avfallsfrågan sättas i samband med 
breda miljöproblem som luftföroreningar och vattenföroreningar, 
till skillnad från tidigare då kvittblivning setts som en lokal och 
omgivningshygienisk fråga. Avfallet blev en del av en global utarm-
ning av jorden. Lösningen skulle vara en ny form av kvittblivning 
där avfallet skulle vara en del av det biologiska kretsloppet. Om detta 
synsätt fullt ut fick genomslag i praktiken vore det inkompatibelt 
med förbränning, men hur omfattande komposteringen skulle vara 
uttalades inte i debatterna. Vissa av Sundströms uttalanden kan 
tolkas som att kompostering endast skulle vara ett komplement till 
förbränning. Takman och Strandberg yttrade sig mer övergripande 
och det är tydligt att de kritiserade förbränningen som kvittbliv-
ningsmetod. Frågan om alternativa kvittblivningsmetoder stod i 
deras uttalanden långt från att praktiskt genomföras i Stockholm, 
men att argumenten anfördes med sådan kraft införde ändå ett nytt 
element i förbränningsregimen. 

Politikerna och miljöfrågan
Till skillnad från under det tidiga 1900-talet då tjänstemän debat-
terade kvittblivning var under 1960-talet politiker de mest aktiva i 
avfallsfrågan. Det kan till stor del förklaras med att frågan kopplades 
till den bredare miljöfrågan. Man kan säga att avfallsfrågan politi-
serades genom miljöfrågan. Vad innebar miljöfrågan och politise-
ringen för förbränningsregimen? För att besvara den frågan måste 
man veta hur miljöfrågan diskuterades i samtiden och vilken typ av 
tolkningar av frågan som hade företräde bland Stockholms politiker. 

Den amerikanska biologen Rachel Carsons bok Tyst vår (1962), 
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som handlade om hur kemikalier spreds i och påverkade naturen, 
innebar ett genombrott för en mer aktiv miljödebatt i Västeuropa 
och USA och betydde mycket även för svensk miljödebatt.151 En 
uppmärksammad svensk miljödebattör under 1960-talet var livs-
medelsforskaren Georg Borgström som redan på 1950-talet hade 
betonat jordens begränsade resurser och utifrån det synsättet kriti-
serat det rådande samhället.152 En annan viktig person var kemisten 
Hans Palmstierna, vars bok Plundring, svält, förgiftning fick stor 
betydelse för hur miljöfrågan diskuterades i Sverige.153 Även Palm-
stierna framhöll jordens begränsade resurser och den västerländska 
människans skuld i de globala miljöproblemen.154 De argument som 
framfördes av dessa miljödebattörer påverkade Stockholms politiker. 
Ett exempel är att Takman 1968 i en fullmäktigedebatt hänvisade 
till Palmstiernas bok:

i två kursiverade principer komprimerar [Palmstierna] den ratio-
nella lösningen:

”Samhället måste göra sig av med soporna på sådant sätt att föro-
reningen av luft, vatten och landytor inte ökar.

Samhället måste omvandla soporna till produkter som återigen kan 
utnyttjas i produktionen.”155 

Förutom denna typ av miljödebatt fanns under det sena 1960-talet 
en mängd mindre rörelser som var engagerade i miljöfrågan, till 
exempel den Stockholmsbaserade Provierörelsen som 1966–1967 
protesterade mot konsumtionssamhället och miljöförstöring genom 
happeningar och manifestationer.156 Ett annat exempel var den så 
kallade byalagsrörelsen i Stockholm som fokuserade på konsum-
tionskritik och kritik mot en undermålig social miljö i staden.157 Den 
här typen av folklig miljörörelse engagerade många människor och 
engagemanget påverkade också politiken.158 Strandberg uttryckte 
under 1970-talet att beslutsfattarna under 1960-talet var utsatta för 
ett tryck från olika medborgargrupper som ifrågasatte samhällets 
tillväxt och ville se en radikalare miljöpolitik.159

Stockholms politiker och administration förhöll sig inte bara till 
väljare och till en tidsanda som i allt högre grad betonade omsorg om 
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miljön. De tvingades också rätta sig efter de miljökrav som ställdes 
på kommunens avfallshantering i slutet av 1960-talet. De utfärda-
des av bland andra det nybildade Naturvårdsverket och kopplades 
efter miljöskyddslagens tillkomst 1969 till lagens skrivningar om 
avfallsanläggningar. I nästa kapitel tar jag ett mer samlat grepp om 
lagstiftning och statliga initiativ i avfallsfrågan.

I Lövsta gjordes moderniseringsarbeten för att anpassa driften till 
de skärpta miljökraven. Förändringen innebar en ny skorsten och 
filter för rökgasrening samt teknik för rening av slaggsläcknings-
vattnet.160 Även Högdalenanläggningen utrustades med rening av 
rökgaser och avloppsvatten.161 Dessa tekniska justeringar av etablerad 
teknik kan ses som uttryck för den teknikoptimism som fanns bland 
miljödebattörer och politiker i slutet av 1960-talet: miljöproblem sågs 
som vetenskapligt och tekniskt möjliga att lösa.162 Johan Hedrén skri-
ver till exempel att den miljöadministration som skapades i Sverige 
under 1960-talet såg miljöproblemen som resultat av misstag och 
inte som en del av det moderna, vilket innebar att lösningarna på 
problemen också ansågs finnas inom det ”rationalistiska moderna 
projektet”.163 Denna hållning skulle inte innebära en utmaning för 
förbränningsregimen utan eventuellt en vidareutveckling av den. 
Om man ska tro Ulrika Gunnarsson-Östling som skrivit om hur 
miljöfrågan artikulerades i Stockholms fullmäktige var denna typ 
av teknikoptimism dominerande. Hon skriver att det fanns en poli-
tisk konsensus i fullmäktige om att miljöproblem hade en rationell 
lösning om man bara hade tillräckligt med kunskap. Fokus låg inte 
på att förebygga utan på att lösa uppkomna problem.164 

Denna hållning saknas i debattinläggen från Strandberg och 
Takman, som uttryckte sig betydligt mer radikalt. Att döma av 
de faktiska besluten, eller avsaknaden av beslut, framstår det dock 
som att detta synsätt dominerade stadens kvittblivning. Trots allt 
var det Högdalens förbränningsanläggning som byggdes ut, medan 
komposteringen i stort sett stannade vid diskussion. I anslutning 
till att staden planerade och byggde ut förbränningen diskuterades 
rökgasrening. Även om det praktiska resultatet i kvittblivningsfrågan 
var format av en återhållsam miljöpolitik så innebar miljöfrågan 
som den kom fram i en allmän debatt och i en folklig rörelse en 
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väsentlig påverkan på förbränningsregimens idé. Avfall och kvitt-
blivning kopplades till en fråga som var vidsträckt i både tid och 
rum och fick därmed en annan dignitet. Avfallsfrågan blev viktig 
för Stockholms politiker, från att till stor del ha skötts i tysthet av 
stadens tjänstemän. 

En förändrad förbränningsregim?
Det här kapitlet har handlat om en tid då avfall debatterades mer än 
tidigare under efterkrigstiden. Avfall och kvittblivning sågs som en 
del av en större miljöfråga och man kan tänka sig att medvetandet 
om avfallshanteringens miljöpåverkan kunde innebära förändrade 
strategier för kvittblivning. Det visar Melosi, som skriver att luft-
föroreningar och regleringen av dem gjorde att många städer i USA 
övergav förbränningen som metod.165 En kraftigt ökad avfallsmängd 
och en förändrad avfallssammansättning borde också ha kunnat 
leda till förändringar. I detta kapitelslut diskuterar jag förbrän-
ningsregimens förändring 1958–1970.

En kraftigt ökad mängd avfall och en förändrad sammansättning 
ledde inte till en förändrad praktik. Den ökade mängden sopor i 
samhället var i sig ingen utmaning för förbränningsregimen, även 
om det innebar ett problem för staden att kapaciteten för förbränning 
inte räckte till. Tillkomsten av en större mängd skrymmande avfall 
löstes inom avfallsregimen med utbyggnad och utvecklad teknik. 
Det tillvaratagande som förekom under perioden motiverades av att 
det underlättade förbränningsregimens fortlevnad genom att minska 
mängden avfall som kommunen hade att hantera. Staden ordnade 
så att ett visst privat omhändertagande och tillvaratagande av olja 
och kemiskt avfall, samt under en tid även av metall- och järnskrot 
och papper, förekom. Tillvaratagande av värme vid förbränning 
diskuterades men var under hela perioden underordnat andra mål 
för förbränningen. Förbränningen byggdes också ut, dels med en 
femte ugn i Lövsta 1965, dels med en ny anläggning i Högdalen 
som stod färdig 1970. 

Den ökade avfallsmängden och behovet att bli kvitt denna ledde i 
förlängningen till en antropocentrisk miljökritik vars strategi var att 
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flytta problemet med förbränning längre bort från stadens bebyg-
gelse. I en stad som växte och där transportkostnaderna riskerade 
att bli stora innebar denna strategi en svårighet, men kritiken mot 
den utmanade egentligen inte förbränningsregimen som sådan. 

På grund av otillräckliga förbränningsresurser tippade staden stora 
mängder avfall, framförallt i periodens början och slut. Tipplägg-
ningen sågs som mindre önskvärd och som en provisorisk lösning 
på ett akut problem. Både tippningen och förbränningen drogs med 
alltmer uppmärksammade miljöproblem. Risken för vattenförore-
ningar var vid början av 1960-talet ett nytt argument mot soptip-
par. Tippandet av slagg från förbränning sågs däremot inte som 
problematiskt vare sig ur miljö- eller ur platshänsyn. Slaggen från 
förbränningen ansågs kunna dumpas i Mälaren vid Lövsta under 
överskådlig framtid.166 Under slutet av 1960-talet när bristerna i 
reningen av utsläppen från tältugnarna uppmärksammades uttalade 
sig Sundström också om att tippning kunde vara att föredra framför 
förbränning med bristande rening.167 

Mot slutet av perioden diskuterades tillvaratagande för gödsel 
och jordförbättring på ett sätt som tyder på att tillvaratagandet 
åter sågs som önskvärt, denna gång av miljöskäl. Argument om 
kompostering och kretslopp byggde på en geocentrisk miljökritik 
där omsorgen om naturen stod i centrum. De byggde på tillvara-
tagande i stället för förbränning och även om detta synsätt i sig 
kan sägas ha inneburit en utmaning för regimen, i den meningen 
att kretsloppstänkande draget till sin spets inte kan förenas med 
förbränning, stod förbränningsregimen stark i slutet av 1960-talet. 
Kretsloppstänkandet blev visserligen mer etablerat: fler fullmäktige-
ledamöter stod bakom det och det vidgades från att enbart gällt 
avloppsslam till att också gälla övrigt avfall. Det är dock osäkert i 
vad mån till exempel Sundström såg kompostering som en ersätt-
ning, inte bara ett komplement. Det är också osäkert hur man ska 
tolka retoriken kring kretslopp. Dåtidens politiker var påverkade 
av miljöfrågan som den diskuterades i samhället men den faktiskt 
förda politiken var allt annat än radikal.

Diskussionerna om kretslopp och kompostering i slutet av 1960-
talet kan tolkas som ett snabbt övergående tillstånd, men att de 



sopexplosion och kretsloppstänkande

181

sattes i samband med ett vidare miljöperspektiv som sågs som bety-
delsefullt innebar definitivt en viktig förändring av förbrännings-
regimens idé. Det påverkade dock inte praktiken för förbränning. 
Avfallsregimens idé var i detta skede lättrörligare än dess praktik. 
Det fanns en beprövad teknik och organisation och staden hade 
satsat stora resurser på förbränning. Lövsta stod sedan länge fär-
digt och vidareutbyggt och anläggningen i Högdalen hade redan 
börjat byggas när kompostering diskuterades i fullmäktige. Oavsett 
styrkan i en utmanande idé fanns en betydande tröghet inbyggd i 
systemet med förbränning.

Förbränningsregimen var dock stadd i förändring på idéplanet. 
Det tillvaratagande som diskuterades var nytt jämfört med det 
tidiga 1900-talets. Den nya betoningen på att avfallet borde ingå i 
ett biologiskt kretslopp handlade inte primärt om att tillgodogöra 

Bild 7. Tältugn vid Lövsta 1967.

Källa: Stockholms stadsmuseum, Fotonummer F 85982.
Fotograf: Karliks Elksnis. 
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sig avfallets värde. Att avfallet hade, eller rätt utnyttjat kunde ha, ett 
värde påtalades visserligen men framförallt motiverades kretslopps-
tänkandet av miljöhänsyn. Den officiellt artikulerade prioriteringen 
av miljön framför ett kortsiktigare ekonomiskt förhållningssätt kan 
illustreras med ett citat av statsrådet Eric Holmqvist. Vid en konfe-
rens anordnad av Nordiska rådet 1967 tog han upp avfallsproblemet 
som ett miljöproblem som Sverige hade att brottas med och som 
kunde innebära kostnader:

En människovänlig miljö består till väsentlig del av ting, som man 
inte kan sätta pris på i kronor och ören. Att förstöra miljön är en 
kostnad, som man alltför sällan tar hänsyn till. [– – –] Jag tror att ett 
radikalt omtänkande i dessa frågor kommer att visa sig nödvändigt.168 

Denna prioritering av miljön kunde också innebära att avfallet sågs 
som värdefullt, något som Takman argumenterade för i fullmäk-
tige 1968:

Enda framkomliga vägen bör vara att finna former för en nyttig 
användning av avfallet, kort sagt börja betrakta och använda det som 
en tillgång, inte som en ständigt mer bekymmersam belastning.169 

Avfallets värde var inte avgörande. Det viktiga var att inte bidra till 
föroreningar av vatten, mark eller luft. Den geocentriska kritiken 
innebar också en mer moraliserande hållning gentemot det rådande 
samhället. Det fanns en ny kritik mot den ökande sopmängden: 
den var inte bara ett problem som tekniskt skulle lösas utan sattes i 
samband med ett konsumtionssamhälle som på sikt utarmade jorden. 
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kapitel 6

Oljekris och miljökrav
En renässans för tillvaratagandet 

1971–1975

I 1970-talets början bröts den tidigare stadiga tillväxten i svensk 
ekonomi.1 Den avindustrialisering och arbetslöshet som drabbade 
många städer under den här tiden drabbade inte i lika hög grad 
Stockholm, som redan tidigare genomgått en strukturomvandling 
mot minskad industri och ökad tjänstesektor.2 Stockholms demo-
grafi förändrades däremot. I Stockholms stad hade befolkningen 
minskat redan under 1960-talet, men då hade å andra sidan befolk-
ningen i Storstockholm och förorterna ökat. Efter 1971 minskade 
befolkningen i hela länet.3 

Liksom under det sena 1960-talet fanns ett allmänt miljöenga-
gemang. Kunskaperna om hur olika föroreningar spreds i naturen 
ökade och med oljekrisen 1973 förstärktes ett medvetande om att 
jordens resurser var ändliga.4 I Stockholm tog miljöengagemanget 
sig uttryck i bland annat stadsmiljöfrågor. Almstriden 1971 var en 
sådan fråga, som förutom själva sakfrågan innehöll kritik mot hur 
staden styrdes av politiker och tjänstemän.5 Miljöfrågan tog under 
början av 1970-talet tydligare formellt plats i stadens administra-
tion. 1970 tillsattes den första kommunala instansen i Stockholms 
fullmäktige med uttalat miljöfokus – miljöberedningen. Den slogs 
1974 samman med hälsovårdsnämnden till miljö- och hälsovårds-
nämnden. Miljöfrågan hade varit aktuell för stadens politiker tidi-
gare, men instiftandet av miljöberedningen markerade ändå något 
nytt i stadens inställning till miljöfrågor. 1976 kom det första miljö-
politiska handlingsprogrammet, sprunget ur miljöberedningens 
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arbete. Det var ett försök att kartlägga olika miljöfrågor i, och av 
vikt för, staden.6 I det togs avfallshanteringen upp både som en källa 
till luftföroreningar och som ett eget problemområde.7 

I slutet av 1960-talet hade förbränningen kritiserats utifrån en 
tanke om kretslopp. Samtidigt hade planerna och byggandet av en 
ny förbränningsanläggning kommit långt och 1970 var Högdalen 
klart att tas i bruk. Stockholm hade nu kapacitet att bränna mer 
avfall än tidigare. 

I förra kapitlet konstaterade jag att miljöfrågan inverkade på hur 
man inom fullmäktige diskuterade avfall. I vad mån fick miljöfrågan 
betydelse för förbränningsregimens utveckling under 1970-talets för-
sta hälft? Hur förändrades regimens idé och praktik under perioden 
och hur kan en eventuell förändring eller tröghet förklaras? I följande 
avsnitt kommer jag att sätta Stockholms kvittblivning i relation till 
en nationell diskussion och lagstiftning. Därefter redogör jag för 
avfallets mängd och sammansättning och de eventuella svårigheter 
de innebar för förbränningsregimen. I två avsnitt tar jag upp hur 
två miljörelaterade problem med avfall och kvittblivning – farligt 
avfall och luftföroreningar – påverkade synen på avfall och kvittbliv-
ning i Stockholms fullmäktige och hur dessa problem hanterades. 
Därpå följer två avsnitt som behandlar den underliggande synen på 
avfallets värde och kvittblivningens mål i diskussionerna kring, och 
den praktiska hanteringen av, förbränning och återvinning. I det 
avslutande avsnittet försöker jag förklara regimens förändringar och 
sätta dem i relation till påverkande faktorer och till regimens tröghet. 

Från det lokala till det nationella till det internationella
I detta avsnitt går jag tillbaka några år, till 1960-talets slut, för att 
förtydliga hur miljöfrågan bidrog till att strama upp regelverket 
kring avfallshanteringen. I vad mån bidrog den internationella och 
nationella politiska diskussionen kring avfall och de regleringar med 
miljöfokus som infördes under slutet av 1960-talet och första hälften 
av 1970-talet till en förändrad avfallsregim i Stockholm? 

Under 1960-talet hade miljöproblem uppmärksammats mer än 
tidigare, beroende både på att föroreningar och gifter blivit allvarli-
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gare och mer kännbara och på en ny syn på människans förhållande 
till sin miljö. Förorenande ämnen och praktiker som tidigare inte 
ifrågasatts kom nu att uppmärksammas.8 Miljörörelsen hade spelat 
en stor roll för att föra upp miljöfrågan på dagordningen, och under 
1970-talets början fick den en mer etablerad roll i samhället och 
mer legitimitet i debatten. Samtidigt sögs många av miljö rörelsens 
ledande aktivister upp av en alltmer omfattande politik och admini-
stration inom miljöområdet.9 

Under 1970-talet togs mer riktade initiativ som kopplade samman 
miljörörelsen, miljöadministrationen och avfallsfrågan. Åtgärder för 
att minska mängden skräp i naturen hade under 1920- och 1930-talet 
utförts i liten skala av bland annat Svenska naturskyddsföreningen 
och Skid- och friluftsfrämjandet. Under 1960-talet blev det vanli-
gare med lokala aktionsgrupper mot nedskräpning. Ingen av dem 
gällde Stockholm men 1970 startade kampanjen Håll skärgården 
ren i Stockholms län. Den var ett inslag i det europeiska natur-
vårdsåret och knöts efter 1970 till den mer omfattande satsningen 
Håll Sverige rent. Håll Sverige rent bildades efter förslag av den 
statliga utredningen Ett renare Sverige. Det blev en landsomfattande 
antiskräpkampanj med företrädare för såväl den ideella miljö- och 
naturvårdsrörelsen som för Naturvårdsverket, näringslivet, kom-
munerna med flera.10 

Aktioner riktades också mot den etablerade miljöadministratio-
nen. Fältbiologerna blev 1972 uppmärksammade för en kampanj 
där de samlade in tonvis med engångsflaskor och dumpade dem 
utanför Naturvårdsverket, och även utanför PLM – ett företag som 
tillverkade förpackningar.11 

När avfallsfrågan kom upp på riksnivå i slutet på 1960-talet 
handlade det mycket om nedskräpning i naturen och vid vägar. 
1967 tillsattes en nationell kommitté för att utreda åtgärder mot 
nedskräpningen, Kommittén för ett renare samhälle. Kommittén 
skulle undersöka kvittblivning i form av avfallsdestruktion samt 
utnyttjandet av avfall som värmekälla, men betoningen låg på 
nedskräpningen. Det var främst landsbygdens avfallshantering som 
sågs som problematisk eftersom den i många fall var oreglerad och 
ledde till mer eller mindre spontana soptippar och nedskräpning 
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av naturen. Till en del diskuterades också hur man skulle kunna 
minska produktionen av avfall, främst förpackningar, i samhället.12 
Det ledde till ett försiktigt förordande av pantsystem för flaskor.13

Kommitténs arbete resulterade i den nämnda statliga utredningen 
Ett renare samhälle, vilken låg till grund för att riksdagen 1970 beslöt 
att anta en lag om kommunalt renhållningsmonopol som skulle 
införas 1972. Ett antal existerande författningar ändrades samtidigt 
som lagen antogs.14 Enligt lagen om kommunalt renhållnings-
monopol hade kommunerna skyldighet att ta hand om allt avfall 
från hushållen, inklusive grovavfall, slam från enskilda avlopp och 
sådant avfall som var jämförbart med hushållssopor oavsett varifrån 
det kom. Kommunerna hade även möjlighet att utvidga renhåll-
ningsmonopolet till annat avfall, till exempel industriavfall.15 Ett 
motiv till lagen var den ökande mängden avfall i samhället, särskilt 
från hushållen. Problemen med nedskräpning och en förändrad 
sammansättning med en större andel svårförstörbara föreningar av 
ämnen som innebar ett hot mot miljön, till exempel plast, sades 
också vara en anledning till att lagen kom till.16 

Det kommunala renhållningsmonopolet ställde högre krav på 
kommunernas avfallshantering när det gällde både hämtning och 
kvittblivning. För Stockholms del innebar det att kommunen måste 
se till att det fanns en ordnad hantering för allt avfall från hushål-
len, även grovavfall och avfall som kunde klassas som kemiskt eller 
miljöfarligt, exempelvis oljerester och läkemedel.17 Miljöberedningen 
i Stockholm konstaterade att staden inte hade infört ett monopol 
förrän det blev lag på det. Många andra kommuner hade gjort det 
i ett tidigare skede och monopolet hade varit en ganska stor tviste-
fråga inom partier och mellan förvaltning och nämnder i Stock-
holm under 1960-talet.18 Stockholm fick underkasta sig lagen, men 
av fullmäktigehandlingarna framgår att det inte gillades av alla.19

När lagen infördes i Stockholm 1972 utvidgades monopolet till 
att gälla avfall från affärer och kontor, däremot inte industriavfall.20 
När det gällde avfall från hushållen bestående av bland annat gifter, 
läkemedel, olja och färger fick kommunen dispens från att hämta 
avfallet, som i stället lämnades av hushållen till exempelvis apotek, 
färgaffärer eller gatukontorets mottagningsstationer.21 Kommunen 
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skulle dock se till att avfallet fick en acceptabel kvittblivning. Kvitt-
blivningen reglerades bland annat i miljöskyddslagen, som antogs år 
1969 och styrde det man menade var miljöfarlig verksamhet. Enligt 
den skulle upplag och anläggningar för behandling av avfall, och så 
kallat specialavfall, söka tillstånd och prövas av Koncessionsnämnden 
för miljöskydd, Naturvårdsverket eller den berörda länsstyrelsen.22 
För Stockholms del innebar miljöskyddslagen att AB Industridestil-
lations placering i Lövsta ifrågasattes på grund av att behandlingen 
och förvaringen av farligt avfall riskerade att leda till föroreningar 
av Mälaren.23 Vad gällde lagring av de giftiga och vådliga ämnena 
beviljade koncessionsnämnden för miljöskydd företaget koncession 
enligt miljöskyddslagen fram till utgången av 1974, vad gällde övrig 
hantering fram till utgången av 1980.24 

Både miljöskyddslagen och lagen om det kommunala renhåll-
ningsmonopolet antogs kunna bidra till att mängden avfall som 
kommunen hade att hantera ökade.25 Under perioden efter monopo-
lets införande var en stor fråga i fullmäktige om staden också skulle 
utvidga monopolet till att gälla industrins avfall.26 De nya lagarna 
påverkade Stockholms avfallshantering och kvittblivning, bland 
annat genom att avfall återigen kategoriserades och behandlades för 
sig och att större krav ställdes på en miljöriktig kvittblivning. De 
innebar emellertid ingen svårighet för förbränningen som strategi. 

Statens intresse för avfallsfrågor begränsades inte till dessa lagar. 
Mellan 1968 och 1973 behandlades flera ärenden om avfall och 
avfallshantering i riksdagen. De handlade om återvinning, kompos-
tering, mer miljöriktig sluthantering, inskränkning av engångsför-
packningar eller införande av pantsystem, avgifter för att begränsa 
mängden avfall, en mer enhetlig organisation av avfallshantering, 
institutioner för ett samlat grepp om avfallsfrågan och mer anslag 
till forskning. Förslagen som lades ledde inte till några direkta åtgär-
der men visar att frågan var aktuell samt att fokus låg på att skapa 
nationell enhetlighet i organisation och hantering.27 

1974 tillsattes en statlig arbetsgrupp för avfallsfrågor och den kom 
med ett betänkande samma år där den förordade återvinning och 
producentansvar. Betänkandet fick positivt gensvar från de flesta 
remissinstanser. Det låg till grund för den proposition om återvin-
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ning som den socialdemokratiska regeringen lade fram i februari 1975 
och som i sin tur ledde till att den kommunala renhållningslagen 
ändrades samma år. Patrik Ekheimer skriver att det regelverk som 
infördes i Sverige var radikalt i det att det ställde krav på återvin-
ning av papper från såväl kommuner som hushåll samt möjliggjorde 
för regeringen att föreskriva hur kommunerna skulle hantera mil-
jöfarligt avfall. Liknande regelverk kom senare att genomföras i de 
övriga nordiska länderna.28 

Mängden av instanser som bildades och som diskuterade och 
utredde avfall visar frågans vikt nationellt.29 Naturvårdsverket bil-
dades 1967 och blev den myndighet som ansvarade för renhållnings-
frågor.30 Frågans hänförande till Naturvårdsverket tydliggjorde att 
avfall nu definitivt sågs som en nationell miljöfråga. Det var också 
något som uttalades i en statlig utredning: Utredningen av frågor 
rörande omhändertagande och behandling av kemiskt avfall.31 

Avfallsfrågan var under 1970-talet även en internationell fråga. 
Sverige skrev under 1970-talet på internationella lagar som reglerade 
dumpning av avfall och förorening av hav och vatten.32 Internatio-
nella organisationer som WHO skapade ett centrum för avfallsfrågor 
1968; OECD, ECA (FN:s ekonomiska Europakommission) och EG 
skapade liknande instanser några år in på 1970-talet. Därtill fanns 
samarbetsorganisationen International solid waste and public clean-
sing association (ISWA) som samlade forskning kring avfall, gav ut 
en tidskrift och arrangerade kongresser.33 Denna frågans gång från 
lokal till nationell och internationell under senare delen av 1960-talet 
låg i linje med utvecklingen i andra länder i västvärlden.34

Hur mycket den internationella hanteringen av avfallsfrågan 
betydde för Stockholms del är svårt att bedöma, men den påver-
kade förmodligen den plats frågan fick nationellt,35 vilket i sin tur 
påverkade Stockholm. Svenska åtgärder i miljöfrågan i stort har 
tolkats som en vilja att ligga i framkant internationellt. Sverige var 
det första landet som införde en myndighet för naturvårdsfrågor och 
ett av de mest aktiva länderna i att stödja forskning och utveckling 
av miljövetenskap och teknik. Sveriges initiativ till den första FN-
konferensen om miljö, som hölls i Stockholm 1972, visade också på 
denna vilja att driva miljöfrågan internationellt.36 
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Det ökade ljuset på avfallsfrågan som en del av en större miljö-
fråga och den vändning miljöfrågan tog på 1970-talet avspeglade sig 
i Stockholms förbränningsregim. Samhällskritiken och argumenten 
om kretslopp som hörts i slutet av 1960-talet gav vika för en mer 
reformistisk och pragmatisk hållning. Tydligare lagstiftning gjorde 
också att Stockholms avfallshantering kom att bli mindre självständig 
och mer påverkad av lösningar och normer som skapades nationellt. 
Avfallsfrågan gick inte bara från att vara lokal till att bli nationell 
och internationell utan också från att ha varit en kommunalteknisk 
fråga till att bli en del av en större miljöfråga. 

Plast, plåtburkar och kvittblivningens praktik
Melosi har visat att städer i USA började införa återvinning kring 
1970.37 Även där diskuterades avfall och kvittblivning som en miljö-
fråga. Återvinningen var dock inte bara ett resultat av miljöhänsyn 
utan hade även sin förklaring i att avfallsmängderna steg och för-
packningsmaterialen ökade. Framförallt plasten utgjorde ett problem 
vid förbränningen.38 Kan avfallets mängd och sammansättning ha 
haft en liknande betydelse i Stockholm, och på vad sätt kan det ha 
påverkat valet av kvittblivningsmetod vid den här tiden? 

Det avfall som Stockholm hade att hantera under första hälften av 
1970-talet kategoriserades till största delen som avfall från hushållen 
och avfall från handel och industri.39 Rötslam och latrin var mindre 
diskuterade kategorier som under 1970-talet till största del torkades 
och spreds på jordbruksmark.40 Oavsett om man bara ser till den del 
av stadens avfall som staden blev kvitt inom egna anläggningar eller 
om man också inkluderar det avfall som tippades utanför kommunen, 
hade avfallsmängden stigit sedan 1920-talet, med undantag för under 
andra världskrigets första år. Även sopmängden per person steg. Om 
man ser till det sammanlagda avfallet från Stockholm, alltså även 
det som lades i tipp utanför kommunen, skedde en kraftig ökning 
framförallt från mitten av 1960-talet och fram till 1970-talets början. 
Gatukontoret uppskattade mängden avfall från Stockholm, således 
också grovavfall och avfall från handel och industri, år 1970 till 
drygt 500 000 ton.41 I det inkluderades även det avfall som brändes i 
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bostadsbolagens regi och det som lades på hög utanför kommunen. 
Som diskuteras i appendix s. 255 finns det för åren 1971–1975 inga 
siffror i statistiken på hur stor mängd som tippades inom eller utom 
kommunen och det är därför svårt att säga något mer exakt om 
förändringar i mängden avfall. I arkivhandlingar sägs det dock att 
ungefär 200 000 ton tippades utanför Stockholm 1972, till största 
delen grovsopor och industriavfall.42 1970 var siffran 250 000 ton.43 
Lägger man till detta att den mängd som gatukontoret hanterade i 
Lövsta och Högdalen, i huvudsak avfall från handel och industri, 
höll sig kring runt 260 000 ton fram till 1973, då den sjönk något, 
så ger det en fingervisning om att avfallsmängden i Stockholm stag-
nerade under början av 1970-talet och att det förmodligen var det 
industriella avfallet som minskade först. 1973 kommenterades också 
en minskande avfallsmängd i gatukontorets verksamhetsberättelser 
och staden tog då emot och brände avfall från Järfälla kommun.44 
Energiverket tog över avfallsförbränningen 1975 och redovisade 
samma år att 204 100 ton hushållssopor samt en mindre del indu-
striavfall eldats i de båda anläggningarna i Högdalen och Lövsta. 
I det ingick 10 100 ton från Järfälla.45 Den minskande mängden 
bekräftades av stadens miljöpolitiska handlingsprogram 1976, där 
det uppgavs att hushållssoporna hade uppgått till cirka 250 000 ton 
år 1970 och hade minskat till cirka 216 000 ton år 1974.46

Såväl i gatukontorets verksamhetsberättelse som i det miljöpoli-
tiska handlingsprogrammet sattes minskningen 1973 i samband med 
att invånarantalet sjunkit och att insamlingen av papper ökat. Att 
avfallet innehöll en större andel plastavfall gjorde att det fick lägre 
densitet än avfall med en större andel papper.47 

Den genomsnittliga mängden hushållssopor per stockholmare var 
ungefär 350 kg per år 1970–1975, lika mycket som i slutet av 1960-
talet.48 I ett betänkande från Jordbruksdepartementet 1974, Avfall 
som energikälla, finns uppgifter om att invånarna i Solna kommun 
1970 producerade drygt 318 kg hushållssopor per person.49 Det var 
endast ett fåtal kommuner som under längre tidsperioder vägde sitt 
avfall. I Avfall som energikälla kunde man konstatera att mängden 
hushållssopor och därmed liknande handels- och kontorsavfall varie-
rade kraftigt i landets kommuner. Det uppskattades att den totala 
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mängden avfall i Sverige 1970 var runt 2 miljoner ton.50 Det skulle 
motsvara ungefär 250 kg per person, men stockholmarna producerade 
alltså mer än så. Att stockholmarna bidrog mer än genomsnittet till 
landets avfall sågs inte som problematiskt av Stockholms politiker 
eller administration. 

Avfallets mängd stagnerade och Stockholm hade nu två för-
bränningsanläggningar, så kapaciteten kan inte ha utgjort något 
problem för förbränningsregimen. Hur var det då med avfallets 
sammansättning? Det är rimligt att anta att kommunen fick mer 
grovavfall att ta hand om i och med införandet av det kommunala 
renhållningsmonopolet. Statistiken ger emellertid inget svar på om 
det blev så. 1971 samlades 56 000 m³ grovavfall, i snitt 0,07 m³ per 
stockholmare, in i Stockholm i uppställda containrar, men det var 
inte det enda sättet för stockholmare att bli av med grovavfall. Fram 
till 1975 skedde inte någon större ökning av mängden skrymmande 
avfall som samlades in i stadens containrar.51 1971 ingick staden ett 
avtal med renhållningsföretagen om att dessa mer systematiskt skulle 
hämta grovavfall från hushåll som önskade den tjänsten. Förmod-
ligen hämtades en större mängd grovavfall på detta sätt och det är 
osynligt i den kommunala statistiken.52 1975 började staden med 
egen hämtning av skrymmande avfall i en mindre del av staden, 
sammanlagt hämtades under året 150 ton gamla möbler, kylskåp 
och liknande.53 Eventuellt lämnade stockholmarna ifrån sig ungefär 
lika mycket skrymmande avfall som övriga svenskar. I Jordbruks-
departementets betänkande från 1974 uppskattades mängden till 
1–1,5 m³ per hushåll och år, i vikt 30–40 kg.54 Mängden skrym-
mande avfall påtalades inte som ett stort problem i kvittblivnings-
hänseende, däremot vållade insamlingen problem och hämtningen 
kostade pengar.55 1974 infördes flistuggar som skulle finfördela det 
skrymmande avfallet så att det kunde brännas.56 

Papper fortsatte att utgöra en stor del av stockholmsavfallet, i slutet 
av 1960-talet kommenterades Stockholms stora andel pappersavfall i 
den statliga utredningen Ett renare samhälle och i en utredning om 
återvinning en bit in på 1970-talet kommenterades att storstädernas 
avfall var ovanligt rikt på papper eftersom storstadstidningarna var 
betydligt tjockare än landsortstidningarna.57 På 1970-talet uppmärk-
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sammades dock att pappersmängden i Stockholms avfall började 
gå ned. I den miljöpolitiska handlingsplan som antogs 1976 sågs 
det som en följd av den ökade mängden plast.58 En uppskattning 
av Stockholmssopornas sammansättning som byggde på stickprov 
visade denna mindre pappersmängd och en generell förändring mot 
en större mängd av alla andra avfallsmaterial inklusive matavfall från 
1960-talets slut till 1970-talets början. Enligt detta stickprov (som 
också redovisas i kapitel 5, s. 148, tabell 5) bestod hushållssoporna i 
Stockholm 1971 viktmässigt av 41 procent papper, 12,4 procent glas, 
23,5 procent matrester, 4,6 procent plast, 5,2 procent metaller och 
13,1 procent övrigt.59 Den mindre pappersmängden stöds däremot 
av en bedömning 1974 av vilka mängder material som var möjliga 
att återvinna. Då uppskattades Stockholms hushållssopor bestå 
av 40–45 procent papper, 10 procent glas, 7 procent metaller och 
10–15 procent plast.60 Andra källor angav dock att andelen papper 
var cirka 60 viktprocent.61 

Dessa siffror tyder på att mängden plast i Stockholmsavfallet steg 
kraftigt under 1970-talets första år, liksom under 1960-talet. Upp-
skattningarna av Stockholms avfallssammansättning kan jämföras 
med undersökningar av fördelningen inom kategorin hushållssopor 
i landet som helhet 1974: 40–50 procent papper, 8–10 procent glas, 
4–8 procent metaller, 2–6 procent textilier, läder och gummi, 4–8 
procent plast och 8–20 procent matrester.62 Spännvidden mellan läg-
sta och högsta andel i denna kartläggning beror förmodligen på att 
avfallssammansättningen såg mycket olika ut i olika delar av landet. 

I hushållens avfall i hela landet var matrester en relativt stor del, 
men det var inte en kategori som ansågs ha vuxit i absolut mängd. 
Anledningen till det var att en stor del av beredningen av mat hade 
flyttat från hemmen till industrin.63 Det var också en förklaring till 
att mängden förpackningar fortsatte växa i Sverige. I början av 1960-
talet var mängden plastförpackningar i avfallet 1,5 kg per invånare 
och år. Mot mitten av 1970-talet var den över 11 kg.64 En annan typ 
av förpackning som fortsatte öka under 1970-talets början var plåt-
burken. Det berodde bland annat på att kaffepulver och drycker som 
öl började säljas på burk i stället för som tidigare i papper respektive 
returglas.65 Denna förändring av avfallets sammansättning borde 
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ha kunnat utgöra en utmaning för förbränningsregimen eftersom 
papper var lätt att bränna medan metallen inte kunde förbrännas 
och PVC-plasten skapade problem i förbränningsugnarna; PVC 
alstrar saltsyra vid förbränningen och syran angrep bland annat 
murfogarna i skorstenen. Det var en anledning till att Högdalen-
anläggningen under sina första år hade långa perioder av driftsstopp 
och ombyggnad.66 Som detta kapitel kommer att visa ledde avfal-
lets sammansättning och de luftföroreningar som bildades till att 
förbränningsregimen kritiserades. 

Det avfall som togs om hand i Lövsta och Högdalen var i stort 
sett bara avfall från hushållen, medan det som tippades utanför 
kommunen kom från industrin. Båda kategorierna minskade men 
industrins något tidigare. Det hade förmodligen att göra med en 
minskad industri i staden. Industriproduktionen i Stockholm hade 
minskat sedan slutet av 1940-talet men det fanns viss produktion 
inom elektro-, läkemedels-, maskin-, instrument- samt transport-
industrin kvar under 1970-talet.67 Att mängden industriavfall inte 
var större förklaras också av att industrin hanterade sitt avfall på 
egen hand. Om en ökad mängd avfall hanterades av industrin och 
om det skulle kunna förklara minskningen av industriavfall som 
kommunen hanterade är dock svårt att säga utifrån mina källor. 
Förmodligen var det inte så, däremot påtalades under perioden 
att staden hade mycket liten kunskap om mängden industriavfall, 
typen av avfall och dess kvittblivning.68 Det fanns beräkningar 
som visade att kommunen inte visste var ungefär 90 procent av 
industrins avfall slutligen hamnade.69 Med tanke på de ambitioner 
Sverige och Stockholm hade på miljöområdet och på att en stor del 
industriavfall kunde tänkas vara miljöfarligt var detta ett problem. 

Miljöfarligt avfall som en belastning 
När ett kommunalt renhållningsmonopol infördes för handelns och 
hushållens avfall blev det tydligt att industrins avfall var något av 
en blind fläck. Industrins avfall och hushållens miljöfarliga avfall 
var dessutom en möjlig orsak till miljöförstöring. Båda dessa aspek-
ter ledde till att frågan om miljöfarligt avfall blev omdiskuterad. I 
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vilken mån utgjorde det miljöfarliga avfallet eller debatten om det 
en utmaning för förbränningsregimen och vad säger diskussionen 
och åtgärderna i denna fråga om synen på avfallets värde? 

Efter Rachel Carsons Tyst vår utvecklades under 1960-talet en 
föreställning om naturen som ett system där en förorening kunde 
leda till miljöpåverkan över stora avstånd och för lång tid framåt, 
och medvetenheten om kvittblivningens långsiktiga skadeverkningar 
ökade. Alla typer av kvittblivning hade en oönskad miljöpåverkan, 
förklarades det i en kommunalteknisk utredning. Kompostering kunde 
leda till att skadliga metaller kom ut i jorden och sedan togs upp av 
växter, det fanns även risker för att grundvattnet skulle förorenas. 
Förbränningen ledde till förorenande rökutsläpp. Även om röken 
renades fanns miljöförstörande metaller i det stoft som blev kvar 
efter reningen samt i den aska som blev kvar efter förbränningen.70 

Det fanns både en ny förståelse av tidigare avfallstyper och kvitt-
blivningsmetoder och nya typer av avfall och sammansättningar. 
När det gällde det kemiska och miljöfarliga avfallet menade till 
exempel Naturvårdsverket att avfallets sammansättning och dess 
kemiska komponenter genomgick snabba förändringar.71 

Miljöfarligt avfall började definieras några år in på 1970-talet. 
Att ringa in denna typ av avfall var inte helt lätt, det var inte det 
enda avfall som sågs som problematiskt utan även andra kategorier 
förklarades innebära olägenhet och risk. Gatunämnden gav 1974 
exempel på sådant avfall: 

Slam från gatubrunnar och uppsamlingsbrunnar inom fastigheter, 
bensinstationer, verkstäder m.m. Detta slam är ofta förorenat av bl.a. 
olja, men inte i så hög grad att det kan betraktas som kemiskt avfall.

Kasserade livsmedel från importörer och detaljhandel. Avfallet är 
ofta djupfryst och infekterat.

Restaurangavfall. Avfallet är mestadels mycket fuktigt och blir fort 
illaluktande. […]

Döda djur. […]

Sjukhusavfall, däribland en del s.k. riskavfall. 

Oljeförorenad jord.72
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Det miljöfarliga avfallet bestod till skillnad från dessa sorters avfall 
av mer giftiga eller kemiskt miljöfarliga substanser. Gatukontoret 
hänvisade 1975 till ett lagförslag i riksdagen och beskrev begrep-
pets innebörd: 

Med miljöfarligt avfall menas kemiska avfallsprodukter som om 
de ej tillvaratas på ett riktigt sätt kan utgöra en fara för hälsan och 
miljön. […] fast eller flytande avfall av följande slag: oljeavfall, 
lösningsmedelsavfall, färg-, lim- eller lackavfall, koncentrerat surt 
eller alkaliskt avfall, ytbehandlingsavfall innehållande föreningar 
av kadmium, koppar, krom, nickel, tenn eller zink, silver eller 
zinkhaltigt avfall, cyanidhaltigt avfall, PCB-haltigt avfall samt be-
kämpningsmedelsavfall.73

Det miljöfarliga avfallet var delvis samma sak som kemiskt avfall. 
Den senare benämningen användes som liktydig med ”kemiskt 
industriavfall”.74 ”Miljöfarligt avfall” var en vidare benämning och 
sades vara sådant avfall som kunde innebära skada på miljö och 
hälsa. Läkemedelsrester fanns emellertid inte i denna kategori.75 
Vad var det som var problematiskt med denna typ av avfall och dess 
hantering? Framförallt framhöll flera nämnder och förvaltningar att 
farligt avfall hamnade vid sidan av den reglerade avfallshanteringen 
eftersom det inte ingick i det kommunala renhållningsmonopolet. 
Det ledde till att staden hade föga kontroll över hur det miljöfarliga 
avfallet behandlades.76 

Det är ett känt förhållande att endast en del av det avfall som upp-
kommer från verksamhet av industriell karaktär behandlas på ett 
från naturvårdssynpunkt tillfredsställande sätt.77

Generellt fanns detta avfall utspritt i små kvantiteter, eller i fören-
ingar av olika substanser, på många olika platser. Det gällde i syn-
nerhet det farliga avfall som hushållen producerade och som krävde 
medborgarnas medverkan till insamling.78 Mycket tydde på att 
många hushåll slängde dessa typer av avfall i den vanliga soppåsen 
alternativt i toaletten.79 Det miljöfarliga avfallet var därtill ofta svår-
behandlat vilket förmodligen var en anledning till att gatukontoret 
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menade att det inte var önskvärt i kommunens anläggningar.80 Det 
berodde inte bara på bristande förutsättningar i den kommunala 
hanteringen utan mycket tydde på att tekniska förutsättningar för 
omhändertagande och kvittblivning överhuvudtaget inte fanns i 
kommunen.81 Naturvårdsverket menade också att den snabba för-
ändring som avfall av denna sort genomgick gjorde att det var svårt 
att planera för framtida behandlingar.82 

Det kemiska och miljöfarliga avfallet från framförallt industrin 
blev föremål för flera utredningar, dels sådana som handlade om 
specifikt detta avfall, till exempel den statliga utredningen UKA 
om omhändertagande och behandling av kemiskt avfall, och dels 
sådana som handlade om avfall överlag men som gav denna typ 
av avfall stort utrymme, till exempel STRUT. En rent kommunal 
utredning tillsattes av miljöberedningen 1971 och blev klar 1973.83 
Miljöberedningens utredning ledde till ett betänkande med förslag 
om att det kommunala renhållningsmonopolet skulle utvidgas till 
att också omfatta det kemiska avfallet för att kommunen skulle få 
kontroll över avfallet och beredskap att hantera det. Av remissinstan-
sernas uttalanden framgick att det fanns en mycket stor osäkerhet 
kring och en total brist på kontroll över hanteringen av industrins 
farliga avfall. Det fanns också en oro över att denna typ av avfall 
inte hanterades på ett miljöriktigt sätt och att det kunde leda till 
miljöproblem och i vissa fall arbetsmiljöproblem.84 En knäckfråga 
var om kommunen hade resurser för att på ett miljöriktigt sätt bli 
kvitt det kemiska och farliga avfallet. Det ansågs bland annat att 
resurser för att hantera och lagra det farliga avfallet krävde regionalt 
samarbete och statligt ansvar.85 I Stockholm fanns sedan tidigare ett 
avtal med AB Industridestillation, som brände, återvann och lag-
rade avfall såsom härdsalter, bekämpningsmedel, tungmetallsalter, 
läkemedel och avfallsoljor.86 Företaget ansågs dock inte ha tillräcklig 
kapacitet för den mängd avfall som skulle bli följden av ett utvidgat 
monopol och det kunde inte heller behandla alla typer av avfall. 
Industridestillation fick enligt beslut av koncessionsnämnden för 
miljöskydd inte heller ligga kvar i det känsliga Lövstaområdet på 
grund av risken för att förorena Mälaren.87 

Industrins miljöfarliga avfall utgjorde ett problem för förbrän-
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ningsregimen eftersom det var en avfallstyp som inte enkelt kunde 
hanteras tillsammans med övrigt avfall genom förbränning. Även 
annan hantering var omgiven av miljökrav. Vilka lösningar föror-
dades för detta avfall? I utredningen om kemiskt avfall i Stockholm 
1974 framhöll bland annat miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och 
länsstyrelsen att återvinning måste vara den viktigaste principen för 
kvittblivning av kemiskt avfall även om hanteringen inte var ekono-
miskt motiverad.88 Återvinning framhölls också i ett närbesläktat 
ärende: 1973 hade centerpartisten Börje Kant lagt en motion om att 
utvidga det kommunala renhållningsmonopolet till hushållens och 
industrins miljöfarliga avfall.89 I debatten var det dock industrins 
avfall som diskuterades mest. I sitt yttrande över motionen beskrev 
hälsovårdsnämnden problemet med det miljöfarliga industriavfallet 
och framhöll återvinning som lösningen:

I begreppet industriavfall ingår förutom avfall som emballage, 
pappersavfall m.m. även i rikt varierande mängd kemisk-tekniska 
produkter, varav många giftiga och skadliga för människomiljö. 
Ämnena är vanligen utvecklade för att motsvara ett specifikt behov. 
Deras egenskaper i övrigt och deras effekt på miljön när de i form 
av kasserade material eller industriavfall skall destrueras är mycket 
ofullständigt utforskade. De erfarenheter man hittills har tyder på 
att destruktion medels förbränning, nedgrävning eller utspädning 
i vattendrag via reningsverk ofta orsakar allvarliga skadeverkningar. 
Den bästa kvittblivningen torde vara att återvinna avfallet till pro-
duktionen.90

Samtliga remissinstanser i detta ärende menade likt hälsovårdsnämn-
den att återvinning var att föredra på grund av miljökonsekvenser 
vid annan typ av hantering. Det fanns helt enkelt få andra ur miljö-
synpunkt godtagbara kvittblivningsmetoder. Oavsett behandlings-
metod såg man kostnaderna för omhändertagandet som ett problem. 
Miljövårdsberedningen, som också uttalade sig om Kants motion, 
menade att industrin hade ett ansvar för kostnaderna:

I och för sig måste avfallshanteringen anses vara ett led i den industri-
ella processen – en vara är inte färdigproducerad förrän producenten 
även löst avfallsfrågan. Denna principiella uppfattning är viktig och 
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innebär att industrin har ansvaret för att omhändertagandet av det 
industriella avfallet sker på ett riktigt sätt.91

Frågan var dock inte helt enkel. Principiellt borde hela kostnaden 
falla på avfallsproducenterna men samtidigt ville man stimulera 
återvinning i industrin och inte skapa incitament för miljöfarlig 
olaga tippning.92 Det moderata borgarrådet Ulf Adelsohn menade 
därför att frågan om i vilken mån producenten hade ansvar för sitt 
avfall och hur denne skulle stå för sina kostnader måste beredas 
och utredas ytterligare.93 Att frågan om kostnaden för hanteringen 
fick stort utrymme visar att detta avfall sågs som en ekonomisk och 
miljömässig belastning. 

Ett steg för att komma tillrätta med det farliga avfallet var infö-
randet av ett utvidgat kommunalt renhållningsmonopol från januari 
1976. Om det togs det ett principbeslut 1974.94 AB Industridestil-
lation blev kommunens huvudentreprenör och skulle svara för 
hämtning, lagring och behandling av allt miljöfarligt avfall.95 1975 
beslutade även riksdagen om en utvidgning av det kommunala ren-
hållningsmonopolet, något som borgarrådet Thorsten Sundström 
menade att Stockholm bidragit till genom att tidigt ha tagit ett 
samlat grepp om det miljöfarliga avfallet.96 I propositionen som låg 
till grund för lagen framhölls att behandlingen av det miljöfarliga 
avfallet inte skulle komma att bli lönsam varför samhället borde 
ta över ansvaret för kvittblivningen.97 Även här påtalades således 
kostnaderna för hanteringen.

Det farliga avfallet var inget nytt men synen på det hade ändrats. 
Tidigare hade oljeavfall setts som problematiskt för att det inte gick 
att elda i förbränningsanläggningarna och lösningen blev att bränna 
det i öppna gropar, nu krävdes en miljöriktig hantering. Liksom 
med det avfall som AB Industridestillation hade hanterat tidigare 
var hanteringen olönsam. Avfallet sågs enbart som en belastning på 
miljön och återvinningen som en kostnad. Den återvinning som 
diskuterades var inte motiverad av avfallets bruks- eller marknads-
värde, i den meningen förändrade inte denna diskussion synen på 
avfallet som värdelöst inom förbränningsregimen. Diskussionen om 
och praktiken kring det farliga avfallet bidrog däremot till andra 
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förändringar inom förbränningsregimen. Dels tvingade det fram en 
kategorisering och differentierad hantering av avfallet, dels bidrog 
diskussionen till att skjuta fram positionen för återvinning eftersom 
återvinning sågs som den enda möjligheten att bli kvitt denna del 
av avfallet på ett miljöriktigt sätt. 

Luftföroreningarna från Lövsta och Högdalen
Luftföroreningar var en stor fråga i Stockholm under det sena 
1960-talet. Historikern Lars J. Lundgren har hävdat att det skedde 
en förändring i hur denna fråga diskuterades och att den hade sin 
grund i att kunskapen om försurningens mekanismer snabbt spred 
sig bland experter och allmänhet. I oktober 1967 kom ett forskarlarm 
om att den giftiga svaveloxiden som bildades vid uppvärmningen av 
tjock olja kunde färdas långt och finnas kvar länge i naturen. Före 
detta larm behandlade man svaveloxiden som ett lokalt problem 
som kunde avhjälpas med högre skorstenar. Efter larmet krävde 
man lösningar som gick ut på rökgasrening, avsvavling och använd-
ning av svavelfattiga eldningsoljor.98 En mer komplex förståelse av 
miljö och föroreningar gjorde alltså att det ställdes högre krav på 
de tekniska lösningarna. Enligt Statens luftvårdsnämnd var avfalls-
förbränningsanläggningar näst lokaluppvärmning den punktkälla 
till luftföroreningar som allmänheten klagade mest på i slutet på 
1960-talet.99 Lövsta konstaterades 1969 vara bland de avfallsför-
bränningsanläggningar i landet som släppte ut mest miljöskadliga 
gasformiga emissioner.100 Som förra kapitlet visat bemöttes det med 
förslag om högre skorstenar och framtida rening. Mot bakgrund 
av en miljösyn som såg miljöproblem som utsträckta i tid och rum 
borde emellertid sådana lösningar inte accepteras. Frågan om förbrän-
ningsanläggningarnas luftföroreningar berörde förbränningsregimen 
på ett mer direkt sätt än frågan om miljöfarligt avfall. Innebar den 
också en förändring av eller en utmaning för förbränningsregimen? 

Bristerna på rökgasrening vid Lövsta åtgärdades delvis 1970 genom 
att elektrofilter för stoftavskiljning installerades. Gatukontoret 
menade att Naturvårdsverkets krav för stoftrening därmed var upp-
fyllda.101 Även Högdalens rökgaser understeg 1970 Naturvårdsverkets 
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riktlinjer.102 I Lövsta hade dock nya problem uppstått i och med 
anläggningen för behandling av rötslam. Slammet brändes i särskilda 
ugnar som inte hade stoftrening och dessutom spred obehaglig lukt 
vilket ledde till protester från boende.103 I fullmäktige diskuterades 
dock mest luftföroreningarna från Högdalenanläggningen. Både 
Vänsterpartiet kommunisterna (Vpk) och Socialdemokraterna tog 
upp frågan.104 Socialdemokraten Gösta Schön förklarade problemet 
i en interpellation 1972:

Mängden avfall, som förbränns vid Stockholms sopförbränningsan-
läggning i Högdalen, ökar kraftigt för varje år. Likaså blir avfallets 
sammansättning alltmer komplicerad, icke minst till följd av den 
ökade användningen av kemiska produkter i såväl produktions- som 
konsumtionssammanhang.

Som en följd av detta blir de rökgaser, som vid förbränningen släpps 
ut och bidrar till förgiftningen av luften, av än större omfattning och 
än mer riskfyllda för omgivningen, eftersom rökgaserna innehåller 
allt fler okända beståndsdelar. Riskfylldheten för omgivningen ökar 
naturligtvis genom att ingen rökgasrening existerar.105

Schön krävde svar på varför inte rökgaserna renades och efterfrå-
gade kontinuerliga mätningar av föroreningarna. I sammanhanget 
undrade han också om någon kommunal myndighet undersökte 
alternativ till förbränning, ”framförallt s.k. selektiv kvittblivning i 
linje med gängse ekologiska cirkulationsprocesser”, det vill säga åter-
vinning materialslagsvis.106 I debatten om Schöns inlägg utvecklades 
i fullmäktige frågan om avfallets kemiska innehåll och bristen på 
rening. Schön anklagade det centerpartistiska borgarrådet Grabö 
för att vara passiv i frågan och enbart vara villig att göra något åt 
problemen om Naturvårdsverket kom med nya riktlinjer.107 Det 
framgick också att det fanns klagomål från allmänheten som rörde 
luftföroreningar från förbränningsanläggningen. Grabö förklarade 
att reningen var ett tekniskt problem som ännu inte hade någon 
miljömässigt tillfredsställande lösning. Han menade också att de 
lösningar som fanns var mycket kostsamma.108 Ett av problemen 
förklarade han vara sammansättningen av rökgaser vid förbrän-
ningen av hushållssopor: 
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Men vid en förbränningsanläggning som Högdalen förekommer det 
i rökgasutsläppet betydligt fler olika substanser som är av negativt 
slag med hänsyn till den omgivande miljön. Det är därför mycket 
svårare att få fram effektiva och ekonomiskt användbara tvättmeto-
der just för en sådan avfallsförbränning som sker vid Högdalen.109

På grund av avfallets sammansättning blev det allt svårare och 
dyrare att rena röken på ett miljömässigt acceptabelt sätt. När det 
gällde alternativa kvittblivningsmetoder svarade Grabö att gatu-
kontoret följde återvinningsförsök med intresse. Han diskuterade 
det däremot inte närmare och satte inte återvinning i relation till 
förbränningens problem.110 När Vpk tre år senare tog upp frågan om 
förbränningen och undrade om inte föroreningarna ökat de senare 
åren111 svarade Grabö att trots att det fanns en utbredd kritik mot 
att föroreningarna ökade och var mer besvärande, hade de faktiskt 
minskat sedan 1971. Anledningen var dock inte att man hade infört 
rening eller sorterat ut emissionsalstrande avfallsmaterial, utan helt 
enkelt att en mindre mängd avfall brändes.112 

Vad gjorde staden i praktiken för att minska luftföroreningarna? 
Enligt gatukontorets verksamhetsberättelse 1972 undersöktes emis-
sioner, slagg och slaggvatten från Högdalen och Lövsta. Särskilt 
intresse ägnades förekomsten av tungmetaller.113 Dessa undersök-
ningar nämndes även i stadens miljöpolitiska handlingsprogram 
från 1976 och man menade där att luftföroreningar från förbrän-
ningsanläggningar hade prioriterats framför andra luftförorenings-
problem i staden. De utsläpp som sågs som allvarligast var saltsyran 
från förbränningen av PVC samt tungmetallerna bly, kadmium 
och kvicksilver som bland annat frigjordes vid förbränning av pap-
per med färgtryck och av olika typer av plaster. Möjligheterna till 
rening av stoft var goda men reningen av gasformiga föroreningar 
var fortfarande komplicerad och de metoder som stod till buds skulle 
leda till föroreningar av det slaggvatten som bildades vid reningen 
och därmed till ytterligare reningsproblem. Rening av gasformiga 
emissioner hade varken Högdalen eller Lövsta infört och staden 
inväntade vid mitten av 1970-talet vidare undersökningar om föro-
reningarnas omfattning.114 Anläggningarna byggdes också om för 
att minska rökgasmängderna. Förutom moderniseringen av Löv-
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sta 1970 byggdes anläggningen om 1973 för att ytterligare minska 
rökgasmängderna och kunna reglera förbränningen bättre.115 1974 
menade gatukontoret att tekniska förändringar även hade förbättrat 
rökgasreningen i Högdalen.116 

Diskussionen om luftföroreningarna från förbränningsanlägg-
ningarna hade förskjutits från 1960-talet. Röken hade tidigare disku-
terats i nimby-ordalag och betoningen låg då inte på att rökgaserna 
var farliga för människa och miljö utan på lokala problem, som att 
rökflagor riskerade att smutsa ner tvätt som hängde på tork. Nu 
kunde olägenheterna kopplas till ett etablerat miljöhot. Ska man 
tro borgarrådet Grabö blev klagomålen från allmänheten under 
1970-talet dessutom fler och fler trots att mängden avfall som brän-
des tidvis var mindre och röken renades mer. Det visar att synen 
på avfall som del av miljöfrågan var av stor och växande betydelse. 
Denna förståelse hade naturligtvis att göra med att kunskaperna 
om hur giftiga ämnen kunde sprida sig i naturen hade ökat och 
blivit mer allmänt kända. 

Trots ökade kunskaper om förbränningens miljöpåverkan och 
outvecklad teknik för rening ifrågasattes dock inte förbränningen 
som metod. Den tröghet som fanns i det relativt nyutbyggda sys-
temet måste ses som en del av oviljan att kritisera det trots att 
kvittblivningens skadeverkningar var tydligare än förut. Ett par 
fullmäktigeledamöter tog upp återvinning som ett alternativ till 
förbränning men andra kvittblivningsmetoder kom inte att på allvar 
framhållas som en lösning på rökgasutsläppen.117 Rökgasproblemet 
utmanade därför inte förbränningsregimen även om det liksom 
tidigare medförde krav på en förändrad teknik.

Oljekrisen 1973 – ett nytt argument för 
förbränningsregimen?

I avfallsförbränningens kölvatten under 1900-talet hade energiutvin-
nande diskuterats och praktiserats. Utrustning för tillvaratagande 
av förbränningens värme infördes i det nybyggda Högdalen, men 
orsaken var inte primärt nyttiggörande utan att samma teknik kunde 
användas för rening av rökgaser. Diskussionen som fördes och de 
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åtgärder som vidtogs vad gällde nyttiggörande av energi visar vilka 
föreställningar om avfallets värde och kvittblivningens mål som 
fanns i början av 1970-talet. De visar också på vad sätt oljekrisen 
1973 påverkade förbränningsregimen. 

Vid både Lövsta och Högdalen nyttiggjordes förbränningens 
värme. Vid Lövsta togs cirka 20 procent av rökgasvärmen tillvara 
och användes till att torka rötslam från Åkeshovs reningsverk.118 
Högdalen hade redan från början byggts för att omvandla värme till 
elkraft, och för att i framtiden kunna anslutas till fjärrvärmenätet.119 
1971 började anläggningen producera el till Stockholms energiverk.120 
Ungefär 20 procent av avfallets värmeenergi togs tillvara vid Hög-
dalen 1973, vilket innebar att anläggningen bidrog med cirka 1,5 
procent av Stockholms förbrukade energi det året, cirka 50 miljoner 
kWh.121 Nyttiggörandet av förbränningen förklarades i början av 
1970-talet som ett sätt att i någon mån kompensera för den mycket 
kostsamma kvittblivningsmetod som förbränningen innebar, inte 
som ett viktigt tillvaratagande.122 1973 utbröt oljekrisen och synen 
på energi kom att förändras.

Nyttiggörandet av förbränningens värme och sättet man disku-
terade detta på bör sättas i samband med frågan om energiförsörj-
ningen totalt. Att tillvarata förbränningens värme borde ha setts som 
viktigare under tider av energibrist. Den svenska energiförsörjningen 
hade under delar av 1900-talet diskuterats som ett bekymmer. Vat-
tenkraften, som under det tidiga 1900-talet i hög grad bidragit till 
den svenska energiförsörjningen, kom att kritiseras under 1950-talet 
eftersom dess exploatering innebar att naturvärden oåterkalleligt 
förstördes. I stället sågs kärnkraften som framtidens energilösning.123 
Samtidigt var oljeimporten stor och tidvis bekymmersam. Kärnkraft 
för fjärrvärmeproduktion, så kallad kärnvärme, diskuterades som 
ett sätt att få ned denna import. I praktiken ledde det till byggan-
det av två svenska reaktorer för fjärrvärmeproduktion, en i Västerås 
och en i Ågesta söder om Stockholm. Ågestareaktorn skulle vara 
klar 1960 men blev klar först tre år senare. Den blev dessutom fem 
gånger dyrare än beräknat, men gav Stockholms södra delar fjärr-
värme samt en liten mängd el.124 I början av 1970-talet stod olja för 
70 procent av Sveriges energiförbrukning. Oljekrisen 1973 innebar 
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att Sveriges oljeberoende blev uppenbart och den ledde till en poli-
tisk samsyn om att oljeberoendet måste minska. Samtidigt växte 
det fram ett starkt motstånd mot kärnkraft. Från att ha setts som 
en ren och miljövänlig källa till energi sågs den av vissa grupper 
som ett enormt miljöhot. Från 1974 var kärnkraften den viktigaste 
politiska stridsfrågan i Sverige.125 Sammantaget fanns det i samti-
den incitament för att hitta andra energikällor och därmed för att 
uppvärdera nyttiggörandet av förbränningen. Blev det så? 

Svaret på det är ja, men bara delvis. Folkpartisten Strandberg 
förde en tydlig argumentation för ökat nyttiggörande på grund av 
oljekrisen. I anslutning till oljekrisen 1973 lade han en motion om 
att staden borde undersöka kostnaderna för och möjligheterna att 
omvandla Högdalen till ett fjärrvärmeverk med avfall som bränsle 
och eventuellt bygga ut från två till tre eller fyra ugnar och därmed 
kunna ta emot avfall från ett större område. Han skrev:

Den besvärliga situationen på energiområdet med brist och sti-
gande priser på eldningsolja synes nu motivera en översyn av hur 
Högdalen-anläggningen bäst skall kunna utnyttjas. Det är därvid 
åtminstone två möjligheter som bör närmare studeras: 

1. Kan anläggningen utnyttjas som mottrycksverk och även tjäna 
som fjärrvärmecentral för den kringliggande bostadsbebyggelsen?

En större del av den alstrade energin skulle kunna nyttiggöras genom 
ett sådant arrangemang och dyrbar och knapp olja kunna inbesparas. 

2. Kan anläggningen i samband med omvandlingen till mottrycks-
verk byggas ut med en eller två ytterligare ugnar? 126

Strandberg var tydlig med att motivet till detta inte var att lösa 
avfallsfrågan utan att bidra till ett minskat oljeanvändande. Situa-
tionen kan ses som en parallell till svinmatsfrågan, som även den 
hade uppstått när ett annat intresse kom in och påverkade hur avfall 
och kvittblivning diskuterades. Det är intressant att samme Strand-
berg några år tidigare hade uttalat sig mot avfallsförbränning, men 
som han själv skrev: ”Den uppkomna energikrisen har ställt många 
hävdvunna värderingar på huvudet.”127

Strandbergs omsvängning i frågan kan ses som ett belägg för att 
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energikrisen bidrog till att stödja förbränningsregimen. Det var inte 
enbart Strandberg som förde upp avfallsförbränning som ett möjligt 
sätt att bidra till energiförsörjningen. Frågan utreddes statligt och 
även privata initiativ togs, till exempel av Ångpanneföreningen.128 
1973 påbörjades en utredning att ansluta Högdalenanläggningen till 
Farsta fjärrvärmenät.129 Anledningen var emellertid inte Strandbergs 
motion och oljekrisen utan att Ågestaverkets ekonomi till följd av 
det låga oljepriset under 1960-talet var så dålig att en nedläggning 
tycktes vara ofrånkomlig. Nedläggningen av Ågestaverket och möj-
ligheten att ersätta verkets energitillskott med att bygga om Högda-
len till ett avfallseldat fjärrvärmeverk hade varit aktuell sedan 1969 
men togs formellt upp 1972 i och med att den kommunala nämnd 
som hanterade energifrågor, industriverksstyrelsen, lämnade in en 
förfrågan till gatunämnden om möjligheten att ställa om Högdalens 
förbränningsanläggning till produktion för fjärrvärme. Ärendet var 
brådskande eftersom Ågestaverket skulle läggas ned hösten 1974. 
Energiverket skrev i ett tjänsteutlåtande att

södra fjärrvärmenätet måste tillföras ny effekt hösten 1974. Det 
billigaste och miljövänligaste alternativet vore att uppnå detta 
genom en konvertering av sopturbinen i Högdalen och därmed 
ekonomisera dennas drift.130

Omställningen krävde enligt de regler som fanns för avfallsförbrän-
ning emellertid inte bara omfattande om- och tillbyggnader utan 
även tillstånd från Naturvårdsverket. För att Högdalen skulle kunna 
användas för fjärrvärmeproduktion måste det nämligen eldas konti-
nuerligt och anläggningen skulle därför ställas om från femdygns-
drift till sjudygnsdrift och dess kapacitet skulle öka. Kompletterande 
bränsle av någon typ skulle behövas, det måste också utredas.

Anledningen till att en ombyggnad av Högdalen blev svaret på 
energibristen i stadens södra delar när Ågesta lades ned var fram-
förallt ekonomisk: man kunde utnyttja en befintlig anläggning. 
Det motiverades också med att det inte skulle innebära lika stora 
svaveldioxidutsläpp som kol- och oljeeldning. På sikt tänkte staden 
sig en lösning som byggde på kärnkraft.131 1975 tog Energiverket över 
ansvaret för förbränningsanläggningarna och samtidigt började 
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Högdalen byggas om för fjärrvärmedrift. Hämtning och transport 
av avfall låg däremot kvar under gatukontoret. Enligt utredningarna 
skulle Högdalen vara anslutet till Farsta fjärrvärmenät 1977 men 
det skedde först 1979.132

Historien om hur Ågestaverkets dåliga ekonomi påverkade för-
bränningsregimen mot ökat nyttiggörande handlade, liksom beslutet 
om att komplettera Högdalen med en ångturbin 1967, inte i första 
hand om att man såg ett värde i värmen från avfallsförbränningen. 
Det var i stället en extern faktor i kombination med befintlig teknik 
som ledde till en förändring i förbränningsregimens mål och till 
en utökning av förbränningen. Det fanns också ett mått av slump 
i detta. Björn Hallerdt, som skrivit om Stockholms energi, menar 
att Ågestaverket fungerade bra och att det var de låga oljepriserna 
som gjorde verket olönsamt. När oljekrisen kom och oljepriserna 
steg hade beslutet om nedläggningen redan tagits och det upplevdes 
som omöjligt att vända utvecklingen.133 Anslutningen av Högdalen 
till fjärrvärmenätet bör på sikt ha lett till en trögare regim i och 
med att avfallsförbränningen byggdes samman med andra stora 
tekniska system i staden.134 

På grund av att Ågestaverket ansågs så olönsamt att det måste 
läggas ned blev det så att både det låga oljepriset på 1960-talet och 
oljekrisens höga oljepris ledde till en mer positiv syn på nyttiggörande 
av förbränning. Oljekrisen spädde på en diskussion om förbrän-
ningen som en möjlig resurs. Samma anledning ledde till en utökad 
diskussion på riksnivå om återvinning av avfallsmaterial som ett sätt 
att spara energi. I januari 1974 tillsatte jordbruksministern Svante 
Lundkvist en arbetsgrupp för att utreda hur kvittblivning av avfall 
kunde utformas för att spara och utvinna energi. Arbetsgruppen gav 
i uppdrag åt K-konsult att genomföra en studie, vilken resulterade 
i rapporten Avfall som energikälla som lades fram hösten 1974 som 
ett underlag för en större diskussion om energi. I rapporten disku-
terades avfall och energi, både den energi som kunde utvinnas vid 
förbränning och den energi som kunde sparas om man återvann 
avfall i stället för att använda naturråvaror.135 Det primära målet för 
avfallshanteringen sades vara att i enlighet med hälsovårdsstadgan 
och miljöskyddslagen 1969 omhänderta och behandla avfall på ett 
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miljömässigt acceptabelt sätt. Återvinning ur avfall var inte priori-
terat men kunde mycket väl vara förenligt med det primära målet. 
Avfallets värde som energikälla jämfördes med medelpriset på eld-
ningsolja.136 Att utnyttja avfallet som energikälla genom förbränning 
mer än vad som redan gjordes sågs inte som lönsamt för flertalet 
kommuner, och ytterligare förbränningsanläggningar ansågs inte 
kunna innebära bättre energiutnyttjande.137 I Stockholm, som redan 
hade två förbränningsanläggningar, kan man emellertid tänka sig 
att denna typ av tillvaratagande låg närmare tillhands. Energikrisen 
var inte med nödvändighet en anledning att använda förbränning 
som metod, däremot väckte den en önskan att tillvarata avfall och 
att nyttiggöra förbränningen. 

Jordens ändliga resurser och vikten av återvinning 
Det var alltså inte bara förbränningen som knöts till tillvaratagande. 
Återvinning var i ropet och kommunal sådan började införas i 
Stockholm under det tidiga 1970-talet. I det här avsnittet ska jag 
visa hur återvinningen kan kopplas till en förändrad syn på avfal-
lets värde och kvittblivningens mål och undersöka i vilken mån 
återvinningen innebar en förändrad praktik.

Praktiken för återvinning var inte ny men den kommunala åter-
vinningen av avfallsmaterial fick under 1970-talets tidiga år en renäs-
sans när en småskalig kommunalt arrangerad återvinning infördes. 
I Stockholm startade gatukontoret år 1972 en försöksverksamhet 
med insamling och hämtning av papper i samarbete med en retur-
pappersfirma. Hushållen fick möjlighet att lämna returpapper vid 
samma mottagningsplatser där containrarna för grovavfall stod.138 
Samtidigt som gatukontoret utvidgade återvinningen av papper 
genom egen hämtning slutade Televerket samla in gamla telefon-
kataloger, vilket gjorde att dessa till största delen hamnade i hushål-
lens vanliga sopor. 1973 startade därför gatukontoret en insamling 
av katalogerna för att återvinna papperet.139 Insamlingen fortsatte 
i stadens regi 1974 men kom sedan att skötas av en entreprenör. 
1974 började gatukontoret på försök att samla in pappersavfall från 
hushållen genom hämtning vid fastigheterna i ett mindre område 
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i Stockholm. Detta utvidgades året därpå.140 Tabell 7 anger hur 
mycket returpapper, inklusive telefonkataloger, som samlades in 
från och med 1972 – det första år man angav denna mängd. 

Siffrorna i tabellen är inte helt jämförbara, men dubbleringen av 
mängden insamlat papper från 1974 till 1975 ger en tydlig bild av en 
ökad mängd på grund av stadens initiativ i insamlingsfrågan. Trots 
det är det en mindre del av den totala avfallsmängd som gatukonto-
ret samlade in i Stockholm, inte ens 1 procent av de cirka 500 000 
ton som var den totala mängden 1970.142 Miljöberedningen angav 
med hänvisning till gatukontoret att det samlade in 1,5 kg papper 
per vecka från hushållen i mitten av 1970-talet och att hushållen 
var positiva till insamlingen.143 Det insamlade returpapperet togs 
troligen till största delen om hand i den anläggning i Solna som 
byggdes av företaget Industrileveranser under 1960-talet. Den var 
fortfarande i början av 1970-talet Sveriges största anläggning, med 
kapacitet att klara 60 000 ton avfall per år. Runt om i Sverige fanns 
mindre anläggningar som klarade cirka 10 000 ton per år.144 

I mars 1973 utökades möjligheterna att lämna avfall till retur 
genom att glascontainrar ställdes ut vid uppsamlingsplatserna. 
Från mars till årets slut togs 75 ton glas emot på detta sätt.145 1974 
utvidgades insamlingen av avfallsmaterial till att allmänheten också 
kunde lämna järn och metallskrot vid tre insamlingsplatser.146 Mot-
tagningsplatserna var år 1975 fem för returpapper, fyra för oljerester 
och tre för glas och metallskrot. På alla dessa kunde även hushållens 
grovavfall lämnas.147 Denna satsning ledde enbart till ett mycket 
begränsat återvinnande. Som tabell 8 visar var den totala mängden 

Tabell 7. Mängden insamlat returpapper 1972–1975 (ton).

År 1972 1973 1974 1975

Insamlat papper 1 850 2 500 2 190 4 350 

Källa: GK 1972–1975. * 

Anm.: För 1972 angavs volymen 5 000 m³.141 För 1975 har jag summerat det papper 
samt de telefonkataloger som samlades in från hushållen av gatukontoret eller av dess 
entreprenör, samt det papper som lämnades i containrar vid mottagningsstationerna.
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återvunnet avfall 1975 7,6 kg per person, vilket kan jämföras med 
hushållssopornas totala vikt 1973 som var 330 kg per person.

Förutom den insamling som gatukontoret höll i fanns en privat 
insamling som berörde cirka 70 000 hushåll, hur mycket avfall 
den hanterade är dock oklart.148 Vad gällde industriavfallet fanns 
en återvinning som inte kommunerna hade insyn i.149 

Även om de kvantiteter avfall som återvanns var försumbara fanns 
en rörelse mot återvinning som var ny och betydande. Inom miljö-
beredningen i Stockholm tillsattes 1973 en särskild expertgrupp som 
arbetade med att utreda ökad återvinning av hushållssopor. Gruppen 
presenterade rapporten Återvinning av hushållsavfall 1974.150 Expert-
gruppen förordade ökad återvinning. I framtiden skulle materialet 
sorteras maskinellt vid behandlingsanläggningarna, innan den 
möjligheten fanns skulle återvinningen starta genom att hushållen 
sorterade ut papper.151 Även gatukontoret tillsatte en arbetsgrupp för 
att utreda möjligheterna till mer återvinning från hushållen. Den 
bestod av representanter för de kommunala bostadsföretagen, ren-
hållningsentreprenörer, gatukontoret och länskommittén för Håll 
Sverige rent.152 1974 lade den fram sin första rapport om förutsätt-
ningarna för återvinning av vissa typer av hushållssopor, och den 
rekommenderade framförallt pappersinsamling.153 Förutom insatser 
för återvinning genom hushållens separering pågick försök på de 
båda förbränningsanläggningarna med utplockning av järnskrot ur 
slaggen samt vid Högdalen med utplockning av plast, glas, metall 
och papper ur hushållssoporna.154 

I andra delar av landet gjordes försök med återvinning som 

Tabell 8. Återvunnet material år 1975 (ton, kilo).

Återvunnet 
material

Papper 
totalt  
ton

Papper 
per inv.
kilo

Glas  
totalt
ton

Glas per 
inv.
kilo

Metall 
totalt
ton

Metall  
per inv.
kilo

Återvunnet 
totalt
ton

Återvunnet 
per inv.
kilo

Återvunnet 
år 1975

4 350 6,5 150 0,2 580 0,9 5 080 7,6 

Källa: GK 1975, s. 104; USK 2005, s. 55.

Anm.: Vad gäller pappersmängden 1975 se tabell 7.
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uppmärksammades i Stockholm. Framför allt omtalades försöket i 
Vivalla, en stadsdel i Örebro som i samarbete med länskommittén 
för Håll Sverige rent hade infört källsortering av hushållssopor.155 
Det fanns initiativ, utredningar och rådgivning rörande återvinning 
inom Svenska kommunförbundet och Sveriges industriförbund.156 
Även andra branschförbund utredde återvinning.157 

Innebar dessa försök och initiativ i Stockholm och Sverige i övrigt 
att avfall definitivt återigen sågs som en tillgång? Det är inte givet. 
Att återvinning sågs som en önskvärd hantering behöver inte i sig 
innebära att avfallet betraktades som värdefullt, motivet till åter-
vinning kan finnas utanför kvittblivningens mål. Vilka argument 
hade man då för återvinning? I en del av argumentationen fram-
kom en idé om att landet måste ha beredskap och kunna klara sig 
i tider av råvarubrist. Detta uttrycktes i utredningen Skiss till plan 
för avfallshantering i Stockholmstrakten som utarbetades av region-
planekontoret vid Stockholms läns landsting 1973. Systemet för 
avfallshanteringen borde utformas så att det lätt skulle kunna ställas 
om för industriellt utnyttjande av avfall som råvara. Detta sades vara 
av stor vikt för folkhushållet.158 Dessa tankar går att koppla till en 
aktiv beredskapspolitik som fördes i Sverige under 1970-talet.159 De 
visar också att avfall ansågs ha ett visst bruksvärde. Återvinnande 
av avfallsmaterial ”kunde kanske bli av nationalekonomisk bety-
delse”, uttryckte socialdemokraten Gösta Schön det i fullmäktige 
1972.160 Partikamraten Olof Andersson menade att en kommunal 
pappersinsamling kanske skulle kunna löna sig:

I många bostadsområden i kommunen har det gjorts pappersin-
samlingar som entreprenörer haft hand om och som väl tidigare 
lönade sig men som med nuvarande papperspriser inte gör det. Då 
frågar man sig: Har gatukontoret möjligen funderat på att överta 
denna pappersinsamling – även om den inte direkt skulle löna sig 
ekonomiskt – i syfte att minska den avskrädesmängd som skall 
brännas. Det är otvivelaktigt en riktigare metod när det gäller detta 
avfall än att lämna det till ugnarna.161 

Dessa politiker gav alltså avfall ett bruksvärde som de menade 
eventuellt kunde motsvaras av ett marknadsvärde. Som det sista 
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citatet visar var lönsamheten dock inte på något sätt given för dessa 
politiker. Även andra ställde sig tveksamma till att återvinningen 
kunde vara ekonomiskt berättigad. Vid tiden för lagändringen som 
stadgade kommunal pappersinsamling betvivlade Stockholms stads 
miljöberedning att staden skulle kunna teckna så förmånliga avtal 
med köparna av avfallspapperet att det skulle kunna kompensera 
för insamlingens kostnader. Miljöberedningen jämförde med för-
bränningen, där avfallet kunde ses som en tillgång för att kunde 
minska stadens kostnader för bränsleinköp.162 Samma skepsis mot 
lönsamheten i återvinning fanns hos företrädare för återvinnings-
branschen. Enligt en undersökning som gjordes 1975 av stiftelsen 
Svensk återvinning fanns det inte mycket att vinna ekonomiskt på 
att återvinna jämfört med att förbränna eller lägga på tipp.163

Denna försiktiga och vad gäller ekonomisk vinning föga optimis-
tiska syn på återvinning måste sättas i samband med möjligheterna 
och kostnaderna för återvinning. Vad gällde de flesta typer av avfalls-
material såg man på ett nationellt plan i början av 1970-talet teore-
tiska möjligheter till utökad återvinning. Det fanns dock praktiska 
och kostsamma problem. Glas var relativt lätt att återvinna, men 
glasskrotet hade lågt andrahandsvärde och kunde därför inte belas-
tas med höga hanterings- eller transportkostnader.164 Plåtburkarna, 
vars andel av hushållssoporna ökade under 1970-talet, var svåra och 
dyra att återvinna eftersom de bestod av flera typer av metall. För 
att skilja metallerna åt måste burkplåten avtennas, men det kunde 
inte göras i Sverige utan man var tvungen att skicka burkarna till 
Västtyskland, vilket i sin tur krävde dispens från det exportförbud 
som rådde på järnskrot.165 Återvinning av plasten försvårades av att 
den, trots att andelen steg, utgjorde en så pass liten del av avfallet 
att det var svårt att få till en lönsam återvinning.166 Papper sågs 
som relativt lätt att återvinna, men det fordrades att papperet hölls 
rent och separerat från annat avfall och den svårigheten gjorde att 
endast en mindre del av det återvunna papperet kom från hushåll 
eller kontor och det mesta från industrin.167 

Även om avfallets bruksvärde i vissa fall betonades drogs alltså 
återvinningen med svårigheter och kostnader. Avfallet ansågs egentli-
gen inte ha något marknadsvärde. I stället betonades återvinningens 
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betydelse i miljöhänseende. Förutom de ökade avfallsmängderna 
framlade gatukontoret behandlingsproblem och sinande råvarutill-
gångar som skäl för återvinning, vilket dock kan ses som en form av 
betoning på avfallets bruksvärde.168 Strandberg lade 1973 en motion 
om ökad återvinning av papper inom stadens administration. I den 
debatt som följde på motionen knöt Strandberg an till oljekrisen: 

De sista månadernas utveckling har ju i många avseenden ändrat 
den allmänna attityden. Vi är nu mer inställda på sparsamhet och 
försiktighet när det gäller resursanvändningen av olika slag än vi 
var bara för något år sedan. […] Det förekommer ett betydande 
slöseri på många sätt, inte bara därigenom att vi slänger bort till 
bränning en mängd papper som i och för sig kunde vara råvara 
för återvinning, utan också genom att vi ofta i det dagliga arbetet 
använder onödigt höga papperskvaliteter.169 

De som svarade honom i debatten framhöll alla vikten av återvin-
ning som en miljöåtgärd.170 

I sin allra sista budgetdebatt 1975 gav miljöborgarrådet Sund-
ström uttryck för att avfallet hade ett bruksvärde. Han pekade likt 
Strandberg på skillnaden mot hur avfallet betraktats tidigare: 

En del av avfallsområdet som vi har haft anledning att särskilt intres-
sera oss för och som jag därför här vill beröra är återvinningssidan. 
Avfallet från hushåll och industrier betraktades till för några år sedan 
bara som något som det gällde att på enklaste och billigaste sätt göra 
sig av med. […] Men med medvetenheten om att råvaruresurserna 
inte är oändliga och att det gäller att spara både råvaror och energi 
har tanken väckts på avfallet som en outnyttjad resurs som måste 
komma till bättre användning.171

Genomgången ovan visar att man hade föga förväntningar på att 
avfallet också skulle ha ett marknadsvärde. Det var i stället en miljö-
syn som handlade om begränsade resurser som användes som motiv 
till genomförandet. Till en mycket liten del ställdes återvinningen 
mot förbränningen och de miljöfarliga utsläpp som förbränningen 
av till exempel PVC och tryckta tidskrifter gav upphov till. 
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Återvinningens omfattning kom under 1970-talets första hälft inte 
i närheten av förbränningens. Sett till praktiken var således förbrän-
ningsregimen stabil, men det pågick återvinning och det fanns ett 
mål om ökad återvinning och en betoning av avfallets bruksvärde 
som visar att förbränningsregimen hade förändrats. 

Avfall som resurs eller belastning
Förbränningsregimen uppvisade vid 1970-talets första hälft både 
förändring och tröghet. Avfallsmängden hade stagnerat och sågs inte 
som något problem, särskilt inte som stadens förbränningskapacitet 
hade ökat jämfört med årtiondet innan. Avfallets sammansättning 
var något mer problematisk. En ökad mängd plast ledde till skador 
på ugnarna och vissa plasters miljöpåverkan i form av rökgasutsläpp 
diskuterades. Det miljöfarliga och kemiska avfallet uppmärksam-
mades på ett nytt sätt, och det stora problemet ansågs vara bristen 
på kunskap och kontrollerad hantering. Det farliga avfallet kunde 
inte på ett miljöriktigt sätt hanteras ihop med övrigt avfall för för-
bränning eller deponi utan måste skiljas ut och behandlas för sig. 
Dessa problem gjorde dock inte att förbränningen som dominerande 
praktik utmanades. Däremot bidrog de till en förändring både av 
förbränningsregimens praktik och av dess idé i den meningen att 
krav kom att ställas på ökad rökgasrening och att avfall återigen 
kom att ses i kategorier med ett mål om återvinning. 

Avfallet som fysisk företeelse avgjorde inte i sig självt denna 
utveckling utan kunskaperna och föreställningarna om hur ämnen 
påverkade och spred sig i naturen var mer betydelsefulla. I slutet av 
1960-talet var miljödebatten till stor del kopplad till miljörörelsens 
breda samhällskritik och kvittblivningsfrågan diskuterades då på 
ett radikalt sätt med en öppenhet för nya metoder, till exempel att 
kompostera avfall. Under 1970-talet förändrades miljödebatten, den 
blev mindre radikal och en stor del av den fördes av en etablerad 
miljöadministration. Att uttrycka omsorg om miljön blev under 1970-
talet en självklarhet för myndigheter och företrädare för politiska 
partier. Detta stämmer överens med hur kvittblivning diskuterades 
i fullmäktige: miljökopplingen var självklar. Kvittblivningens miljö-
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påverkan reglerades av formella institutioner som lagstiftning och 
samtidigt försvann de mer radikala lösningarna. Liksom den större 
miljöfrågan differentierades kvittblivningsfrågan och olika typer av 
avfall och kvittblivning framställdes som olikartade problem och gavs 
olika lösningar. I detta finns en motsatt rörelse jämfört med förbrän-
ningsregimens etablering i början på 1930-talet då avfallskategorier 
sammanfördes. I särskiljandet av olika problemområden gällande 
avfall och kvittblivning fanns också en mer pragmatisk hållning 
som kom närmare en praktisk hantering än det sena 1960-talets 
visioner om en kretsloppsanpassad kvittblivning. 

När det gäller utsläppen från förbränningsanläggningarna och det 
farliga avfallet är det tydligt att avfall och kvittblivning sågs som en 
belastning för samhället. Utsläpp utan rening var en belastning för 
miljön och tekniken för rening var bristfällig och därtill en ekono-
misk belastning. Under denna period sades dock all kvittblivning, 
undantaget återvinning, utgöra en belastning på miljön. Hanteringen 
av det miljöfarliga avfallet var också outvecklad och dyr. 

Synen på avfallet som belastning är inte lika självklar när det 
gäller hur återvinning och förbränning diskuterades. Återvinnings-
strävandena både nationellt och lokalt i Stockholm var många. 
Eventuella negativa miljökonsekvenser av återvinning diskuterades 
inte utan överlag fanns en tro på att återvinning var en metod för 
framtiden. Det uttrycktes bland annat av Strandberg i motionen 
om att omvandla Högdalen till fjärrvärmeverk. Han skrev att till-
gången på avfallsbränsle kunde väntas stagnera på grund av att en 
större del av avfallet i framtiden skulle återbrukas.172 

Återvinning kom också att bli den väg riksdagen satte upp som 
mål för avfallshanteringen av riksdagen 1975. Enligt den antagna 
propositionen skulle statsbidrag utgå till initiativ för ökad återvin-
ning, hushållen skulle ha separeringsskyldighet vad gällde tidningar 
och tidskrifter och kommunerna skulle ha möjlighet att föreskriva 
även annan separering. Det kommunala renhållningsmonopolet 
skulle utvidgas till industriavfall och särskild insamling av pap-
persavfall. Dessutom införde riksdagen bilskrotningspremier. Den 
antagna propositionen innebar ett ställningstagande för en syn 
på avfall som en resurs.173 Samtidigt skrev vissa remissinstanser, 
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bland annat Örebro län, som hade erfarenhet av Vivallaförsöket, 
att kostnaderna för källsortering och separering var så stora att det 
inte var lönsamt att källsortera annat än papper.174 De argument 
för återvinning som framfördes i samband med propositionen var 
att jordens naturtillgångar inte var obegränsade, att utnyttjandet av 
naturtillgångar medförde miljöförstöring och att kraven på nationell 
och internationell rättvis fördelning gjorde att man måste hushålla: 

I det perspektivet är det nödvändigt att på olika områden hejda 
slöseri med råvaror och på nytt ta tillvara det som en gång använts 
[…] Avfall är en resurs som i största möjliga utsträckning ska an-
vändas på nytt. Återanvändning måste vara en ledande princip vid 
omhändertagande och behandling av avfall.175 

Resonemanget om återvinning som en följdriktig hantering av änd-
liga resurser kan kopplas till en huvudfåra inom miljörörelsen som 
byggde på bland annat Georg Borgströms nymalthusianska teori 
om jordens begränsade tillgångar. Frågan om tillväxtens gräns var 
också ett viktigt inslag i det sena 1960-talets vänstervåg, miljörörelse 
och samhällskritik, och den togs upp av det etablerade samhället i 
och med att den så kallade Romklubben bildades i slutet av 1960-
talet. 1972 kom dess första och mycket uppmärksammade rapport 
The limits to growth och 1974 dess andra rapport Mankind at the 
turning point. Båda dessa pekade på tillväxtens gränser och jordens 
ändliga resurser.176 The limits to growth blev mycket betydelsefull 
och diskuterades på hög politisk nivå.177 

I detta argument för återvinning finns en bakomliggande syn som 
tar fasta på avfallets bruksvärde. Bruksvärdet var centralt också i 
den argumentation som handlade om återvinning för beredskapen. 
Argumentet om avfallets bruksvärde överskuggades dock, i alla 
fall på lokal nivå, av miljöfrågan som en faktor som staden måste 
förhålla sig till genom att följa både formella krav som lagstiftning 
och informella normer som prioriterandet av miljöhänsyn. När det 
gäller nyttiggörandet av förbränningen som energikälla förhöll det 
sig annorlunda. I den frågan menade man nationellt att förbränning 
inte var det mest effektiva energiutnyttjandet utan att återvinning 
var ett bättre sätt att ta tillvara resurser. Lokalt i Stockholm diskute-
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rade man och agerade för ett ökat nyttiggörande av förbränningen. 
Praktiskt kan det förklaras med att Högdalen kunde byggas om 
till fjärrvärmeverk och att Ågestareaktorn lades ned, den utbyggda 
tekniken bidrog till att förbränningen i Stockholm avsågs vara 
värd att nyttiggöras. Att det fanns ett utbyggt system understödde 
förbränningsregimens tröghet.

De förändringar som förbränningsregimen genomgick efter 1967 
närmar sig en kvalitativ förändring av dess idé. Avfallet sågs som 
en belastning för miljön i stället för som tidigare en estetisk och 
ekonomisk belastning. Målet om återvinning var visserligen inte i 
första hand motiverat av avfallets bruksvärde, men föreställningen 
om att ett sådant fanns och att det borde nyttiggöras var ny. Den 
dominerande praktiken för Stockholms kvittblivning var dock 
fortfarande förbränning, även om den förutsattes vara nyttiggjord 
i det att den alstrade energi och i framtiden skulle alstra fjärrvärme. 
Förbränningens fortsatta dominans som praktik kan dock inte ses 
som ett resultat av ett aktivt val av kvittblivningsmetod grundat på 
en tanke om energiutnyttjande. Detta val hade skett långt tidigare, 
när Lövsta förbränningsanläggning byggdes 1938 och när Hög-
dalens förbränningsanläggning byggdes 1970. Nedläggningen av 
Ågestaverket och oljekrisen bidrog dock till förbränningsregimens 
stabilitet och tröghet. När man beslöt att knyta förbränningen till 
stadens fjärrvärmenät och avfallsförbränningen i Stockholm 1975 
gick över från att administrativt ligga under gatukontorets ren-
hållningsavdelning till att ligga under energiverket förstärkte detta 
förbränningsregimen än mer, inte bara som kvittblivningslösning 
utan också som energilösning. Detta skedde samma år som riks-
dagen beslöt att återvinning skulle vara ett huvudsakligt mål inom 
svensk avfallshantering.
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Stockholms avfallsproducenter (hushåll, 
industrier och andra verksamheter, 
institutioner, gator, parker)

Privat kvittblivning
 (av industriavfall)

Elproduktion

Tipp utanför 
kommunen

Förbränning 
vid Högdalen

 

Förbränning 
vid Lövsta

Återvinning av papper, 
metall och glas

Figur 4. Avfallets väg till kvittblivning 1970–1975.
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kapitel 7

Avfallsregimer och regimskiften
1900–1975

Jag har beskrivit Stockholms kvittblivning under perioden 1900–1975 
som att en förbränningsregim avlöste en tillvarataganderegim. Med 
en avfallsregim menar jag ett samhälleligt tillstånd där den domi-
nerande synen på kvittblivning och den dominerande praktiken för 
kvittblivning överensstämmer. Detta utesluter inte andra praktiker 
eller ett delvis annorlunda synsätt i marginalen av avfallshante-
ringen. Avhandlingen handlar om etableringen, vidmakthållandet 
och upphörandet av en tillvarataganderegim samt etableringen, vid-
makthållandet och utmaningarna för en förbränningsregim. Trots 
att jag hävdar att en kvalitativ förändring skedde i skiftet mellan 
dessa två regimer under 1920- och 1930-talet menar jag också att det 
fanns inslag av kontinuitet som mer eller mindre löpte genom hela 
tidsperioden. Sett till kvittblivningspraktiken fanns en kontinuitet i 
det att hanteringarna förbränning, tippläggning samt tillvaratagande 
och nyttiggörande praktiserades samtidigt under hela perioden, 
om än i mycket olika omfattning. Sett till föreställningarna om 
avfall och kvittblivning har frågan om avfallets värde ständigt varit 
närvarande även om det värde som tillskrivits avfallet har växlat. 
De kvittblivningspraktiker som har diskuterats och tillämpats har 
till stor del varit ett resultat av förhandlingar om avfallets positiva 
bruks- eller marknadsvärde eller dess negativa värde såsom en este-
tisk, ekonomisk eller miljömässig belastning. 
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Stockholms avfall 1900–1975
Tidigare forskning har, beroende på vilken tid och vilken plats 
som studerats, gett skilda svar på vad som orsakat förändringar i 
kvittblivningssystem. Nygårds begrepp ”gödselhanteringsstrategi” 
och ”skräphanteringsstrategi” kan tyckas tala för att han ger avfal-
lets sammansättning en avgörande roll, han betonar dock andra 
mekanismer mer så som ekonomiska förhållanden och att många 
finländska städer importerade en problembild från Sverige och 
kopierade svenska system.1 Även Timothy Coopers studie av hur 
kontrollerad tippning blev det mest utbredda systemet för kvittbliv-
ning i Storbritannien efter första världskriget mynnar ut i en slutsats 
om att avfallets sammansättning och mängd inte var avgörande för 
vilken praktik som valdes, utan att ekonomi och idéer spelade större 
roll.2 Min utgångspunkt var att det inte finns enkla och entydiga 
deterministiska samband mellan avfallets sammansättning och 
vilken praktik som väljs, men att avfall ändå bör studeras som en 
materiell angelägenhet.3 Avfallets mängd och sammansättning 
måste man beakta om inte annat så för att förstå synen på avfallet, 
som värde eller belastning. 

Ett objekts väg till kommunal kvittblivning i Stockholm gick 
under 1900-talet för det mesta i två steg. Först kategoriserades det 
som avfall av avfallsproducenten, därefter kategoriserades det för 
kvittblivning av kommunen. I båda dessa steg bedömdes objektets 
eller avfallets värde, inte bara i ekonomiska termer utan också som 
estetisk och miljömässig belastning. Utbyggda organisatoriska och 
tekniska system för avfallshanteringen spelade roll för hur kvitt-
blivningen utformades men också för hur avfallet definierades och 
värderades. Formerna för den centralt organiserade kvittblivningen 
av avfall är också ett uttryck för en konstruktion av avfallets värde. 
Avfallets mängd och sammansättning samt den historiska kontex-
ten var avgörande för denna konstruktion, men oavsett det utgjorde 
avfallets mängd och sammansättning en begränsning i valet av 
kvittblivningsalternativ. Stallströ lämpar sig bättre som gödsel än 
aluminiumburkar, och plastinsamling kan inte bli aktuellt om det 
inte finns plast i omlopp och teknik för att omsätta materialet i en 
återvinningsprocess. Samtidigt finns det sådant som mycket tydligt 
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visar att konstruktionen av avfall var bestämmande för praktiken. 
Ett exempel är ”miljöfarligt avfall”, som blev en stor fråga på 1970-
talet. Kemiskt avfall och avfall som var farligt för människor och 
natur hade funnits länge utan att formuleras som en egen proble-
matisk kategori.

I statistiken blir kategoriseringen tydlig. Jag har tolkat statistikens 
kategoriseringar och använt dessa kategorier som belägg för föränd-
ringar i synen på avfall och kvittblivning. Men jag har också använt 
det statistiska materialet som en källa till uppgifter om det faktiska 
avfallets mängd och sammansättning, trots svagheter som att sta-
tistiken inte tar upp allt avfall som tillkom i staden och därtill inte 
är fullt ut jämförbar från år till år under den undersökta perioden. 
För detta redogör jag närmare i appendix. Trots bristerna menar 
jag att statistiken i kombination med andra källor kan ge en bild 
av avfallets materiella förändring i Stockholm 1900–1975. Avfallets 
sammansättning redovisas till stor del i statistiken fram till 1927, 
därefter finns vissa sporadiska undersökningar samt möjligheten att 
med ledning av produktionen av till exempel förpackningar samt 
praktiken kring kvittblivning ytterligare belysa sopornas innehåll. 
Diagram 10 nedan över mängden avfall i ton från Stockholm visar 
att avfallsmängden ökade fram till 1912 och sedan minskade i stort 
sett kontinuerligt fram till 1922. Först 1935 blev avfallsmängden, mätt 
i vikt, lika stor som den varit 1912. Denna förändring kan hänföras 
till antalet människor, hästar och wc i staden. 

Den ojämna men över en längre tid stora och accelererande 
ökningen av avfallet efter 1920-talet kan till stor del förklaras av 
stadens folkmängd, mängden förpackningar samt en levnadsstan-
dard och en konsumtion som skapade en större mängd avfall av 
större och mindre bruksföremål, till exempel skrymmande avfall. 
1963 ändrades redovisningen i statistiken men som synes skedde 
den riktigt stora ökningen av avfall efter det vilket talar för att 
ökningen verkligen var dramatisk under andra hälften av 1960-
talet. 1971 minskade avfallsmängden betydligt enligt diagrammet. 
Det är möjligt att en del av denna synbarliga minskning beror på 
ett nytt sätt att redovisa efter 1970. En utförligare diskussion om 
detta finns i appendix sidan 255. Det står däremot klart enligt flera 
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källor att avfallsmängden minskade, framförallt på grund av att 
befolkningen minskade, som nästa diagram visar kan det dock 
inte vara hela förklaringen. Diagram 11 visar stadens samlade avfall 
utslaget per invånare. 

Både sett till stadens totala avfallsmängd och till mängden avfall 
per person inträffade en betydande nedgång under 1910- och 1920-
talen, och därefter blev tendensen stigande. Den ökade mängden 
efter 1920-talet har berörts i tidigare forskning. Melosi beskriver att 
mängden avfall per person ökade från 1920-talet och framåt och 
att ökningen accelererade efter 1955.4 I Stockholm kom den verkliga 
uppgången i avfallsmängd per person och för staden som helhet 
mot slutet av 1960-talet. 

Vad gäller avfallets sammansättning och mängd så som de redo-
visas i statistiken kan man notera att det finns en betydande skill-
nad mellan vilka kategorier som redovisades i början på seklet och 
vilka som redovisades under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal. I 
1900-talets början fanns en kategori för samtligt avfall som inklu-
derade latrin och de skräpsopor som sedan såldes. När avloppsslam-
met från de stora renhållningsverken blev en kategori för renhåll-
ningen under 1960-talet lades inte slammet in i statistiken över 

Diagram 10. Den totala mängden avfall från Stockholm 1901–1975 (ton).

Källa: RV 1909–1927; GK 1929–1974; B 17A/1976, s. 11.
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samlat avfall. Likaså redovisades inte återvunnet material eller 
skrymmande avfall och industriavfall som tippades utanför kom-
munen som en del av en samlad mängd avfall under 1970-talet. 
Förutom att det fram till renhållningsmonopolets införande 1972 
fanns en kvittblivning av framförallt industriavfall som inte sköttes 
av kommunen och därmed inte syns i statistiken fanns det alltså 
kategorier av avfall som kommunen hanterade men som inte kom 
med i statistiken. 

Avfallsregimer som periodisering  
och tröghet som förklaring

Avfallsregimer liknar Kuhns paradigmer i det att ett synsätt och en 
praktik kan vara begränsande och innebära självklarheter som i stort 
sett omöjliggör alternativa föreställningar eller handlingsmöjligheter. 
Därtill kommer att investeringar i utbyggda tekniska och organisa-
toriska system kraftigt begränsar framtida handlingsalternativ. Dessa 
begränsningar leder till att en avfallsregim har en inneboende trög-
het. Denna tröghet kan på vissa sätt likna de inlåsningar i befintliga 
system som är centrala inom teorin om spårbundenhet men innebär 

Diagram 11. Stockholms avfall utslaget per invånare 1901–1975 (kilo).

Källa: RV 1909–1927; GK 1929–1974; B17A/1976, s. 11; USK 2005, s. 55.
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också att ett system är stabilt, och därmed trögföränderligt, om det 
upplevs uppfylla de mål som satts för systemet. 

Att begreppet ”avfallsregimer” i sig implicerar stabilitet och tröghet 
bidrar till att det är ett fruktbart redskap för att analysera föränd-
ring, det tydliggör förändring som pågår under en längre tid och 
markerar att denna förändring är beroende av flera faktorer. Det 
markerar också hur kraftig förändringen är. En avfallsregim kan 
bestå trots förändringar, teknik kan utvecklas och idéer modifieras. 
När förändringen är så stor att både praktik och föreställningar 
domineras av en ny kvittblivningsmetod och en ny föreställning om 
avfallets värde kan den beskrivas som kvalitativ och en ny avfalls-
regim har inträtt. Både när förändringar sker inom en avfallsregim 
och när en avfallsregim avlöser en annan är förändringen successiv, 
eftersom avfallsregimernas tröghet gör att den som upphör kommer 
att påverka hur den nya gestaltar sig. 

De perioder i Stockholms kvittblivning som jag urskiljer med 
avfallsregimer som analysram stämmer väl överens med vad tidi-
gare forskning kommit fram till. Strasser och Melosi pekar på att 
1920-talet präglades av en ny typ av konsumtion och avfall samt 
att miljöfrågan fick stor betydelse i slutet av 1960-talet. Nygård 
framhåller att kopplingen mellan stad och landsbygd bröts kring 
1920 och att värderingen av avfall förändrades från användbart till 
oanvändbart.5 Mest intressant är kanske urbanforskaren Sabine Bar-
les studie om Paris metabolism eftersom hon kommer fram till en 
liknande periodisering som jag trots att hon har ett annat angrepps-
sätt. Barles följer materialflöden i och genom staden och studerar 
hur vissa material tillkom och vart de tog vägen. Hon beskriver hur 
avfallshanteringen under 1800-talet och början av 1900-talet kän-
netecknades av ett kretslopp mellan stad, land och industri. En ny 
period tog vid 1930 och då bröts kretsloppet mellan stad, land och 
industri. Den tredje perioden tog sin början vid slutet av 1900-talet 
och innebar ett försök att åter fånga in avfallet i kretsloppet, men dess 
praktik lutade sig mot en kritik av och en diskussion om avfall och 
avfallshantering med ursprung i 1960-talet.6 Barles utgångspunkt i 
materialflöden och stadens metabolism tydliggör, liksom min studie, 
att stadens avfall och kvittblivning under 1900-talet gick från att 
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ingå i ett kretslopp till att utgöra den sista länken i ett enkelriktat 
materialflöde, och att samhället därefter återigen försökte fånga in 
avfallet i ett kretslopp. 

Tillvarataganderegimen
Diskussionerna rörande avfall och kvittblivning i Stockholm under 
1900-talets första decennier handlade i huvudsak om olika former av 
tillvaratagande och utökat tillvaratagande. Annan hantering, som 
förbränning och tippning, praktiserades men betonades inte. Stadens 
tillvarataganderegim kan till stor del förklaras av dess avfallssam-
mansättning. Som bland annat Karl Tingstens reseberättelse visar 
hade andra städer andra sätt att bli kvitt stora avfallsmängder med 
liknande avfallssammansättning. Bland annat var förbränning en 
möjlig lösning. Den tidigare renhållningsdirektören Wallander var i 
slutet av 1800-talet inne på att öka förbränningen, likaså visar rese-
berättelser som renhållningsverket gjorde under det sena 1800-talet 
att förbränning sågs som det mest intressanta alternativet. Detta 
visar att Tingstens långtgående tillvaratagandepraktik inte var ett 
helt givet val.7 Den materiella förklaringen, att avfallets gödselduglig-
het avgjorde vilken strategi som valdes, måste således kompletteras 
med andra förklaringar, särskilt som avfallet kring 1900 sågs som 
problematiskt just på grund av att det inte längre var lika lämpligt 
som gödsel. 

Problemet med den heterogena avfallssammansättningen löstes 
inom regimen med först harpning och senare också källsortering som 
ett sätt att rena de gödseldugliga soporna från de icke-gödseldugliga. 
Samma praktik, nyttiggörande genom försäljning, infördes när det 
gällde skräpsoporna. Det var inget givet val. Jag menar att valet till 
stor del förklaras av den tidigare utvecklingen och att tillvaratagandet 
redan var etablerat medan en ny strategi hade krävt stora kostnader. 
Stockholm hade vid 1900-talets början relativt nyligen investerat i 
material, teknik och system för en kvittblivning som byggde på att 
avfallet med järnvägens hjälp fördes till Lövsta och till omgivande 
landsbygd. Den kritik som fanns vad gällde kvittblivningen riktades 
enbart mot företaget Särimner, som på grund av svinuppfödning 
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och vanskötsel ansågs vara anledningen till att försäljningen för-
sämrades. Jag menar således att den utbyggda praktiken var en mer 
avgörande förklaring till det fortsatta tillvaratagandet än avfallets 
lämplighet som gödsel. Detta är ett exempel på hur tröghet tenderar 
att forma större kommunala lösningar.

En analys av Stockholms relativt sena anammande av ett wc-
system kompletterar bilden av det starka fäste som gödselhante-
ringen, och i förlängningen kretsloppstänkandet, hade i Stockholm. 
Forskning har visat att diskussionen om latrinens värde som gödsel 
var en anledning till protester mot införandet av wc.8 Likaså skriver 
den amerikanska historikern Susan B. Hanley att användandet av 
latrin till gödning i japanska städer var en viktig orsak till att wc 
infördes först under andra hälften av 1900-talet.9 Idén om latrinens 
värde kan ha bidragit till senare anslutning till wc i Stockholm,10 
men motståndet kom också från industrin, som månade om att det 
vatten som de använde för sin produktion skulle vara rent.11 Däre-
mot kan man se hanteringen av latrin som en bidragande orsak 
till en stark tillvarataganderegim. I Stockholm, till skillnad från i 
en stad som London som tidigt infört wc,12 sammanföll i stort sett 
kvittblivningen av latrin och av gödselavfall: avfallet såldes via vat-
tenväg eller järnväg. Att två stora avfallskategorier kunde hanteras 
på samma sätt borde ytterligare ha ökat trögheten i regimen. 

Införandet av källsorteringen innebar inte en lika stor materiell 
investering i ett nytt system som byggandet av Lövsta och järnvägen 
gjort. Det var dock, framförallt för Tingsten, en investering i en idé 
om kvittblivning genom tillvaratagande och att avfallet hade ett 
värde som kunde realiseras. Denna föreställning var Tingsten inte 
ensam om. Hur stark idén om tillvaratagande och föreställningen 
att avfallets bruksvärde motsvarades av ett marknadsvärde var, 
visas av att den också fanns hos ett annat intresse med ett annat 
mål: slakthus- och saluhallsstyrelsen, som ville använda köksavfall 
för att föda upp kommunala grisar och producera billigt fläsk till 
stockholmarna. 

Även statistiken visar tidens betoning på tillvaratagande: trots att 
en större del av skräpsoporna brändes än tillvaratogs har förbrän-
ningen en undanskymd roll i den redovisade statistiken. Tillvara-
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tagandet redovisas utförligt och får stort utrymme, medan förbrän-
ningen noteras på ett ställe. Ekonomin för förbränningen, eller att 
det byggts en ugn för förbränning, redovisas överhuvudtaget inte 
trots att många andra specifika utgifter nämns och kommenteras.13 I 
statistiken rubricerades avfallshanteringen under 1900-talets början 
med formuleringar som ”användningen af”, från 1921 lydde formu-
leringen i stället ”behandling av”.14 

Försöket med svinmatsförsäljning, och även övrig försäljning 
av avfallsprodukter, visar att det under tillvarataganderegimen 
i realiteten fanns en diskrepans mellan avfallets bruksvärde och 
dess marknadsvärde: Stockholms administration kämpade för att 
realisera ett bruksvärde för varor som var av föga intresse på en 
marknad. Denna tolkning gör även Nygård vad gäller de finländska 
städerna.15 Försöken att sälja avfall kan ses som ett belägg för den 
starka betoningen av avfallets värde under tillvarataganderegimen. 

Min slutsats är att avfallets mängd och sammansättning inte helt 
förklarar hur man diskuterar och praktiserar kvittblivning, däremot 
sätter det gränser för vilken typ av kvittblivning som kan väljas. 
Avfallets sammansättning kan leda till en förändring av avfalls-
regimen men bestämmer inte ensamt förändringens riktning. När 
det gäller tillvarataganderegimen och dess gödselförsäljning måste 
man dock se avfallets sammansättning som betydelsefull för vilken 
praktik som valdes och senare för regimens fall. I slutet av tillvara-
taganderegimen förefaller dess idé ha varit starkare än dess praktik. 
Försäljningen av gödsel började gå sämre redan på 1910-talet och 
under 1920-talet började alltmer avfall tippas. Det var inte längre 
en fungerande praktik för kvittblivning. 

Förbränningsregimen
Från det att Lövsta förbränningsanläggning stod färdig 1938 fanns 
en avfallsregim som både i praktiken och i föreställningar om 
kvittblivningens mål baserades på förbränning. Om tillvaratagan-
deregimen hade en stark koppling till avfallets sammansättning kan 
inte detsamma sägas om förbränningsregimen. Den nya avfallssam-
mansättningen under 1920-talet gjorde att avfallet lämpade sig sämre 
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som gödsel. Det innebar dock inte att förbränning var det självklara 
alternativet. Olika former av tippning skulle, såsom i Storbritan-
nien (där pappersinslaget dock var mindre), ha kunnat praktiseras 
i högre grad och ett kommunalt organiserat tillvaratagande av vissa 
delar av avfallets icke-organiska beståndsdelar var möjligt. För det 
senare fanns redan ett etablerat system. 

Med argument om en rationell, enkel och för framtiden hållbar 
lösning blev förbränning den metod som valdes. Vid sidan om den 
och i mindre skala praktiserades dumpning och, i huvudsak som 
en rest från en tidigare praktik, visst tillvaratagande. Även om nyt-
tiggörande av förbränningens överskottsvärme inte praktiserades 
under hela förbränningsregimens period var tanken aktuell under 
i stort sett hela tiden. Att tillvarata värmen var önskvärt men inte 
ett prioriterat mål för kvittblivningen. Inte heller när den planerade 
nedläggningen av Ågestaverket gjorde förbränningsanläggningen i 
Högdalen intressant som fjärrvärmeproducent handlade det om att 
nyttiggörandet tillskrevs ett betydande värde, utan om att staden 
kunde utnyttja en befintlig anläggning.

Det var inte bara nyttiggörandet av förbränningen som var låg-
prioriterat, avfallets bruksvärde framställdes under den här tiden 
som ointressant trots att man till exempel noterade att den privata 
pappersinsamlingen tidvis var mycket stor. Avfallet sågs som en 
belastning. I början av förbränningsregimen var de estetiska och 
lokala aspekterna på avfallets belastning centrala. Det kan i ljuset av 
funktionalismens ideal ha fungerat som ett avståndstagande från en 
förgången tid. Såväl sopnedkasten som förbränningen kan ses som 
sätt att snabbt, osynligt och rationellt bli av med smuts och skräp. 

Jag menar att valet att bygga en förbränningsanläggning i hög 
grad var påverkat av samhällsideal som betonade tekniska, storskaliga 
och framåtsyftande lösningar, lösningar som sågs som inkompatibla 
med sortering i kategorier och en hantering av avfall som krävde 
kontakt med människohänder. Det tekniska system som infördes 
i och med att förbränningsanläggningen i Lövsta byggdes 1938 är 
av stor vikt för att förklara att förbränningen årtiondena därefter 
inte ifrågasattes. Anläggningen var kostsam och hade redan från 
start utformats med tanke på vidare utbyggnad. Under hela den 
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följande perioden gjorde den växande avfallsmängden att staden 
tvingades att utöka förbränningen vid Lövsta. Senare tog staden 
hjälp av bostadsbolagens värmeanläggningar och slutligen byggdes 
Högdalens förbränningsanläggning. Staden löste alltså de växande 
behoven av avfallshantering med att komplettera befintliga logistiska 
och tekniska system. Därtill var tippningen i den egna kommunen 
eller i andra kommuner en provisorisk men välutnyttjad möjlighet. 

Fram till slutet av 1960-talet uppfyllde förbränningen relativt väl 
de mål om effektiv och oproblematisk hantering som fanns. Beslu-
tet att bygga anläggningen i Högdalen måste ses i det perspektivet. 
Gatukontorets och stadens problem var under större delen av perioden 
inte kvittblivningsmetoden utan avfallets snabbt stigande mängd. 
Systemet framstod som pålitligt men otillräckligt, varför lösningar 
för att bygga ut förbränningen anfördes och genomfördes. Förutom 
tippningen, som användes när förbränningskapaciteten var otillräck-
lig, förklarades parallellt utnyttjade kvittblivningsmetoder i form 
av tillvaratagande vara viktiga för att förbränningen skulle fungera. 
De materiella svårigheterna att hantera olja, kemiska komponenter 
och vissa plaster i avfallet tilltog dock under 1960-talets slut och 
1970-talets början och kan ha bidragit till att regimen förändrades 
i början på 1970-talet. 

Den största utmaningen för förbränningsregimen utgjordes emel-
lertid av en ny syn på, och en ny kunskap om, jordens ändliga 
resurser och människans påverkan på miljön. I slutet av 1960-talet 
innebar detta synsätt att det i fullmäktige framfördes önskemål om 
nya kvittblivningsmetoder, som skulle bygga på kretsloppstänkande. 
Under 1960- och 1970-talen bidrog miljöfrågan till att avfall sågs 
som en belastning i ett längre tids- och rumsperspektiv. 

Koncentrationen låg under 1970-talet på att komplettera och för-
bättra den rådande praktiken, inte att helt byta praktik. Till detta 
skifte mot mer pragmatiska lösningar finns det flera förklaringar, 
en viktig sådan är att staden relativt nyss investerat i förbränning i 
och med byggandet av Högdalen. De förändringar som infördes, 
återvinning av avfallsmaterial och reglering av farligt avfall, innebar 
att det befintliga systemet för förbränning kunde behållas i stort 
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sett som det var. Förbränningsregimens tröghet befästes än mer när 
beslut togs om att ansluta Högdalen till Stockholms fjärrvärmenät. 

En skillnad mellan de båda avfallsregimernas förändring är att 
det under tillvarataganderegimens slutfas framstår som att avfallets 
sammansättning var en central förklaring till regimen och till dess 
förändring och upphörande, medan det under förbränningsregimens 
uppbyggnad, utmaningar och förändring kring 1970 var föreställ-
ningar om rationalitet, modernitet, miljö och resursanvändning som 
hade störst betydelse. Tekniska möjligheter och teknisk förändring 
betydde också att en mer storskalig förbränning av större delen av 
avfallsmängden var möjlig. 

Bild 8. Flygbild över Lövsta som visar hur strandlinjen förändrats efter 
år tionden av dumpning. 1959.

Källa: Stockholms stadsmuseum, Fotonummer Fa 51091.
Fotograf: Oscar Blad. 
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Agrart och urbant som idé och praktik för kvittblivning
Den periodisering av Stockholms kvittblivning som jag gjort har 
kopplingar till bredare idéhistoriska strömningar. De begränsar vilka 
alternativ som ses som möjliga och de sätter ramarna för diskus-
sionerna, förslagen och de politiska åtgärderna. Det är därför lika 
viktigt att förstå det idéhistoriska sammanhanget som att förstå de 
begränsningar i handlingsalternativ som avfallets mängd och sam-
mansättning medför. 

Nils Edling hävdar i sin avhandling Det fosterländska hemmet att 
det svenska samhället kring 1900 brukar beskrivas som format av 
urbaniseringen och industrialiseringen, men att det samtidigt fanns 
en tanke om att utvecklingen och civilisationen även i framtiden 
skulle vara ett agrart projekt. Samhället var statt i snabb förändring 
men fast förankrat i ett äldre agrarsamhälle.16 Andra forskare har 
visat hur förhoppningar om teknisk och social utveckling i sam-
hället knöts till livet på landet och inte till städerna.17 En komplet-
terande, och i tidigare forskning ofta framhållen, tolkning av det 
agraras position under denna tid är att industrialiseringen skapade 
en motreaktion som innebar att det agrara uppgraderades och sågs 
som en garant för såväl social stabilitet som landets försörjning.18 
Oavsett orsaken till att det agrara eller lantliga var ett ideal vid 
den här tiden är dessa idéströmningar relevanta för min studie. 
Tillvarataganderegimen i Stockholm kan förstås som en del av hur 
ett agrart kulturellt präglat Sverige förhöll sig till det nya, i detta 
fall en avfallssammansättning som bar spår av industrisamhällets 
konsumtion. Jag tolkar Stockholms kvittblivning under det tidiga 
1900-talet som innehållande en spänning mellan den agrart präg-
lade staden, som ingår i ett kretslopp med omgivande landsbygd, 
och en framväxande modern storstad. Tingsten återkom under sin 
verksamhet till avfallets ”naturliga” plats och ”naturliga” använd-
ning som ett skäl till källsorteringen – en uppfattning som byggde 
på ett kretsloppstänkande men som sattes på prov av den samtida 
avfallssammansättningen: 

Huru skall man […] utan utomordentliga omkostnader blifva kvitt 
denna naturvidriga blandning, som i sitt sammanrörda tillstånd 
endast har liten eller ingen användning. Eller kan väl anse natur-
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enligt och förnuftigt att sammanblanda potatisskal och kokshinkar, 
mattor och hästspillning, köttrester och skodon, vegetabilier och 
aflagda kläder, papper och löfruskor, skämda sydfrukter och bort-
kastade böcker. Nej förvisso! En sådan blandning måste betecknas 
som barbarisk, och dess förekomst kan endast förklaras därmed, att 
man ej beaktat, ej tänkt på, att de stora förändringar, som affallet 
under de sista 25 à 50 åren undergått, med nödvändighet måste 
fordra förändrade metoder för dess uppsamling och behandling.19

Sorteringen och tillvaratagandet blev ett sätt att behålla stadens 
koppling till det agrara men samtidigt foga sig i den moderna stadens 
villkor: större mängder avfall och en mer heterogen avfallssamman-
sättning. Försöken att finna lösningar på stadens avfallsproblem hade 
ett kretsloppsbaserat jordbruk som förebild men var för den sakens 
skull inte omoderna i sin samtid. Den agrara förebilden präglade 
såväl diskussion som praktik. Till det kan läggas att stadens avfall 
trots den påbörjade förändringen mot en mer heterogen sammansätt-
ning till större del fortfarande var lämpligt som gödsel. Problemet 
vid sekelskiftet 1900 var den del av avfallet som inte passade in i 
det agrara kretsloppet. 

De aktörer som jag i denna avhandling ger plats och röst åt har 
gett uttryck för föreställningar med vissa bärande element. Till-
varataganderegimen kan ses som styrd av ett idékomplex grundat i 
ett samhälle som kännetecknades av fattigdom och knappa resurser 
och där det agrara fortfarande var norm. Med stöd av min empiriska 
undersökning menar jag att tillvarataganderegimen som idékomplex 
består av följande element (som delvis överlappar varandra): 

• Avfallet har ett bruksvärde som motsvaras av ett marknadsvärde.
• Avfall utgörs av skilda kategorier, som har en naturlig plats och 

hantering på grundval av hur det uppstått eller av vilket material 
det består av.

• Sparsamhet med material bör eftersträvas i alla led från individ 
till samhälle.

• Tillvaratagande är prioriterat.
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Det sågs som självklart att avfallet hade ett bruksvärde som om 
avfallet hanterades riktigt skulle motsvaras av ett marknadsvärde 
och ge en inkomst till staden. En riktig hantering innebar en upp-
delning av avfallet i kategorier som var för sig kunde tillvaratas och 
försäljas. Både avfallets bruksvärde och dess kategorisering anknyter 
till kretsloppsförfarandet och den agrara normen att allt avfall kan 
få ett användningsområde. Förutom kretsloppstanken utgår detta 
idékomplex från en materiell verklighet med mycket fattigdom och 
begränsade materiella resurser. Sparsamheten med material var för 
många nödvändig men också kollektivt eftersträvansvärd. Idealen 
om kretsloppshantering och sparsamhet gjorde att kvittblivning 
genom tillvaratagande prioriterades.

Kopplingen mellan tillvaratagande av material och sparsamhet 
var till stor del materiellt grundad. Strasser har med den ingången 
förklarat tillvaratagande av avfall som en del av 1800-talets sam-
hälle, där idealen hade en fast förankring i hushållens ekonomi. 
Att lägga ned tid på att lappa och laga lönade sig, och lump, metall 
och gummi var också eftertraktade andrahandsvaror som kunde ge 
hushållen en extra inkomst.20 Sparsamhet kan emellertid vara ett 
ideal även utan en faktisk knapphet. Så har till exempel idéhistori-
kern Peder Aléx hävdat att argument om sparsamhet historiskt sett 
sällan varit ekonomiska.21 Han har också visat att Sverige hade ett 
hushållningsideal som till en del sträckte sig in på 1980-talet. Det 
var grundat i knappa resurser fram till 1950-talet, men fortsatte att 
vara ett ideal i konsumentupplysning, skolundervisning med mera 
även när det fanns betydligt större möjligheter för gemene man att 
konsumera.22 

Upphörandet av tillvarataganderegimens praktik innebar att 
kvittblivningen blev det sista steget i ett enkelriktat materialflöde i 
stället för att vara en del av ett kretslopp. Till detta kom ett idémäs-
sigt skifte från det agrara som norm. Det kan ses som en del av den 
sista sucken för den ekonomiska och demografiska förändring som 
brukar kallas ”den andra industriella revolutionen” mellan 1890 och 
1930. Lennart Schön skriver att den andra industriella revolutionen 
på flera sätt innebar en åtskillnad mellan stad och land. Från att 
jordbrukarna hade varit en betydande ekonomisk och politisk kraft 
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i Sverige försköts tonvikten mot städerna, industrialisterna och 
arbetarna. Människor flyttade i hög utsträckning till städerna och 
samtidigt sjönk tillväxttakten inom jordbruket. Under 1920-talet 
lades betydligt mer resurser på städerna än på landsbygden och 
skillnaden mellan stad och landsbygd blev allt större.23 

Staden kom att för många innebära det moderna och därmed goda 
sättet att leva. Där fanns framtiden och där skapades de rationella 
lösningarna. Författaren Lubbe Nordström var en av de tydligaste 
bärarna av detta synsätt under 1930- och 1940-talen.24 Han var både 
ett barn av sin tid och en aktiv skapare av uppfattningen om den 
efterblivna landsbygden och den moderna staden. I sin bok och sina 
radioreportage om ”Lort-Sverige” (1938) beskrev han en landsbygd 
i materiellt, hygieniskt och moraliskt förfall. I kontrast till denna 
skildring står hans bok En dag av mitt liv (1942) som kärleksfullt 
beskriver Stockholm och dess tekniska och infrastrukturella system.25 

Den rationellt planlagda, tekniskt avancerade och framtidsinrik-
tade staden blev under 1930-, 1940- och 1950-talen ideal. Detta var 
också en tid då hemarbetet och hemtekniken alltmer rationalisera-
des och blev osynliga, klappbryggor byttes mot tvättmaskiner och 
avfallslårar på gårdarna byttes mot sopnedkast.26 Denna tidsanda 
påverkade synen på avfall och avfallshantering och bidrog till for-
mandet av en förbränningsregim. Kopplingen till tidens rationella 
hållning tydliggörs i nedanstående idékomplex, som framkommer 
hos förbränningsregimens aktörer: 

• Avfallets bruksvärde är betydelselöst.
• Avfallet utgör en estetisk och lokal belastning.
• Kvittblivningens enda mål är kvittblivning.
• Rationell hantering är ett mål, vilket innebär bland annat att 

avfallet ses som en enda kategori och att storskalighet eftersträvas. 
• Nyttiggörande i form av värmeåtervinning är önskvärt men inte 

prioriterat.

I den ”urbana norm” som avspeglades i kvittblivningsfrågan finns 
sådant som kan kopplas till hur begreppet modernitet förklarats, 
bland annat det rationella och det framåtsyftande i form av till 
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exempel storskaliga kommunala lösningar. Detta moderna projekt, 
varav funktionalismen kan ses som en del, växte fram under 1900-
talet och var som mest framträdande 1930–1960. Teknikoptimismen 
och planeringsviljan var stor även under 1960-talet men då började 
en viss kritik mot bland annat exploateringen av naturen skönjas.27 
Kritiken blev mer radikal under 1960-talet och riktade sig bland annat 
mot överflödssamhället och föroreningar som varken hade gränser 
i tid eller rum.28 1968 skrev journalisten Barbro Soller en uppföljare 
till Lubbe Nordströms Lort-Sverige. I Nya lort-Sverige beskrev hon 
nedskräpningen, luft- och vattenföroreningarna, växande soptippar 
och sopförbränning utan rening.29 Johan Hedrén menar att mycket 
av den kritik som formulerades som en del av miljöfrågan var en 
kritik av det moderna samhällets viktigaste idéer om vetenskapens 
och teknikens möjligheter.30 I avfallsfrågan, som den diskuterades 
inom den kommunala administrationen, framträder inte denna 
kritik fullt ut. En mer moralisk hållning till miljön, i form av en 
föreställning om att tidens välstånd lett till utnyttjande av naturen 
och miljöförstöring samt att detta välstånd inte är jämnt fördelat, 
var dock tydlig även i avfallsfrågan. Det var ett viktigt skäl till att 
avfallshanteringen framställdes som att den skulle organiseras så 
att resurser tillvaratogs och miljön skyddades.31 

Synen på kvittblivningens mål och avfallets värde förändrades 
under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet i så hög grad att 
min analys om avfallsregimer som präglas av en samstämmighet 
i praktik och föreställning lite sätts ur spel. Den kritik som under 
1960-talets slut riktades mot förbränningen byggde på att kretsloppet 
åter var ett ideal. Likaså låg kretsloppstanken bakom den material-
återvinning som utreddes och påbörjades under det tidiga 1970-
talet. Min undersökning slutar egentligen innan en ny avfallsregim 
eventuellt tog vid, inte heller visade den gamla förbränningsregimen 
sig svag i bemärkelsen att dess praktik för förbränning lades ned, 
även om den justerades och i viss mån anpassades till miljökrav. 
Jag anser dock att det finns fog att hävda att den syn på avfall och 
kvittblivning som tog överhanden under 1970-talets första hälft 
skilde sig kvalitativt från förbränningsregimens syn. Ett försök att 
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utifrån min studie av 1970-talets första fem år spalta upp delarna i 
ett nytt synsätt skulle kunna ge följande idékomplex:

• Kvittblivningens miljökonsekvenser och miljöfarligt avfall utgör 
en belastning.

• Avfallet har ett bruksvärde även om det inte motsvaras av ett 
marknadsvärde.

• Återvinning är ett mål oavsett avfallets marknadsvärde, det kräver 
att avfallet delas upp i flera kategorier.

• Förbränning bör nyttiggöras med värmeåtervinning.
• Återvinning går före kortsiktig kostnadseffektivitet, i alla fall 

till en viss gräns.

Förändringen bestod till stor del i att avfall på olika sätt sattes i rela-
tion till miljön. Både avfall och kvittblivning sågs som en ekonomisk 
och samhällelig belastning, direkt och indirekt. Samtidigt bidrog 
miljöaspekten, och även oljekrisen, till en insikt om att jordens 
resurser var begränsade. Detta ledde till att avfallets bruksvärde 
återigen diskuterades, inte för att tillvaratagande skulle kunna ge 
kortsiktiga vinster utan för att det innebar en bättre hushållning 
med resurser. Miljöfrågan bidrog också till återvinning genom att 
sätta fokus på det miljöfarliga avfallet, för vilket det i många fall inte 
fanns någon mer miljövänlig hantering än återvinning. På grund 
av att avfall och kvittblivning i högre grad började problematiseras 
och att återvinning beskrevs som önskvärt blev det nödvändigt att 
sortera och kategorisera avfallet.

Nyttiggörande av förbränningens värme sågs också som önskvärt 
för att det innebar ett bättre resursutnyttjande. Återvinningen och 
nyttiggörandet med motivet att hushålla med jordens resurser kan 
ses som en långsiktig ekonomisk hantering. Det var dock inte ett 
utslag av mer kortsiktiga ekonomiska överväganden. Tvärtom var 
de flesta som uttalade sig om återvinning i början på 1970-talet på 
det klara med att det var en hantering som skulle medföra stora 
kostnader och ge begränsade intäkter. Även om kvittblivningen i 
Stockholm mellan 1900 och 1975 på sitt sätt beskriver en cirkelrörelse 
från källsortering till källsortering var målet för detta tillvaratagande 
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olika formulerat. Tillvaratagandet under 1900-talets första del byggde 
på att avfallet skulle kunna bidra till en inkomst för staden, under 
1970-talet och därefter var miljöfrågan överordnad.

Kvittblivning?
Avhandlingens syfte har varit att studera Stockholms kvittblivning. 
Jag har använt begreppet ”kvittblivning” i betydelsen ”att göra sig 
av med avfallet på vilket sätt som helst”. Det överensstämmer med 
Svenska Akademiens ordbok, vars förklaring lyder ”förhållandet att 
lyckas göra sig av med ngt”.32 Som nämndes i inledningskapitlet 
har begreppets betydelse glidit under den studerade perioden, och 
i viss mån har dess betydelse berott på vilken praktik för slutlig 
avfallshantering som för tillfället varit den mest använda. Det är 
inte bara begreppsglidningen som gör begreppet svårtolkat, utan än 
mer problematiskt är att kvittblivningen av avfall i de flesta fall inte 
lever upp till betydelsen ”att lyckas göra sig av med ngt”. Varken vid 
tippning eller vid förbränning försvinner avfallet, det bara ändrar 
form.33 Kvittblivningen ger restprodukter i form av slagg, luft- och 
markföroreningar och sätter spår i landskapet i form av igenfyllda 
sjöar, artificiella strandlinjer och kullar. Inte heller tillvaratagandet 
eller återvinningen har inneburit en fullständig kvittblivning. Ända 
från det tidiga 1900-talets klagomål om att jordbrukarnas åkrar för-
stördes av konservburkar och glasrester från städernas gödselavfall 
har tillvaratagandet och återvinningen bidragit med utsläpp och 
föroreningar. Ett flagrant exempel är hur Westerviks pappersbruk, 
en av Sveriges viktigaste returpappersproducenter, mellan 1915 och 
1980 släppt ut mängder med PCB och kvicksilver i vattnet genom 
reningen av trycksvärta från avfallspapper.34

Kvittblivningens otillräcklighet är dock ingenting mot samhäl-
lets bristande förmåga att hejda och motverka avfallsproduktionen. 
Som bland andra Melosi har hävdat har koncentrationen legat på 
att hantera avfallsproblemen och inte på att lösa dem.35 I början av 
1900-talet menade Tingsten att stockholmarna var ett slösaktigt folk 
och förvånades över hur många fullt brukbara saker som kastades.36 
Så många och fina saker slängdes att renhållningsverket lät uppföra 
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ett litet sopmuseum vid Östra renhållningsstationen.37 Upprördheten 
över sopmängden som alstrades i staden försvann med Tingsten och 
återkom först under 1960-talet. Då riktades udden inte mot slös-
aktiga individer utan mot ett slösaktigt samhällssystem. I den statliga 
utredningen Ett renare samhälle, liksom i flera andra utredningar 
och skrifter kring skiftet mellan 1960- och 1970-tal, togs frågan om 
hur samhället skulle kunna minska sin produktion av avfall upp. 
Förpackningarna sågs som det stora problemet och lösningarna 
handlade bland annat om pantsystem.38 Mängden förpackningar 
i samhället minskade dock inte, och under 1970- och 1980-talen 
ökade även mängden kläder och förbrukningsvaror i avfallet. I 
ett samhälle där matsvinnet är utbrett, konsumtionen av kläder, 
heminredning, elektronik och varor med begränsad livslängd är i 
ständig ökning och förpackningsindustrins fantasi aldrig tycks avta 
kan sopsortering och återvinning ses som symboliska handlingar.39
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I detta appendix ges utförligare information om avhandlingens kvan-
titativa material, dess begränsningar men också dess möjligheter. 
Det kvantitativa materialet kommer främst från Berättelse angående 
Stockholms stads renhållningsväsen jämte statistisk öfversikt rörande 
verksamheten (RV) 1909–1927 samt gatukontorets verksamhetsbe-
rättelser (GK) 1929–1975 (Berättelse över gatukontorets verksamhet 
1929–1960, Gatukontorets Verksamhetsberättelse 1961–1975) och Sta-
tistisk årsbok för Stockholms stad (SÅS) 1900–1955. Till en del finns 
samma statistik i fullmäktigehandlingarna. Därtill kommer visst 
statistiskt otryckt arkivmaterial som ligger på Stockholms stads-
arkiv. Det materialet är dock hårt gallrat och jag har inte använt 
det i någon större utsträckning. I avhandlingens inledning tar jag 
upp svårigheter med att jämföra statistiken över tid och rum. I detta 
appendix redogör jag för några specifika problem samt klargör vissa 
uträkningar som ligger till grund för diagram i avhandlingen. 

Stockholms statistik om avfall
Renhållningsverkets berättelser utkom första gången 1909 och var 
utförliga redogörelser i text- och tabellform över verkets organisa-
tion, ekonomi, personal, hästar, inventarier och hantering av avfall. 
I dem har jag främst koncentrerat mig på avfallets transport från 
staden (av vilket framgår mängden avfall), avfallets behandling vid 
Lövsta och avfallets försäljning. Förbränning finns med under en 
underrubrik: ”Försäljning och förbränning af skräpsopor”. I berät-
telsen för år 1920 var såväl text- som tabelldelen tämligen radikalt 
förkortade och fram till och med den sista utgåvan, 1927 års berät-
telse, skedde ytterligare förkortningar. De rubriker som togs upp 
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i textdelen var dock desamma och merparten av de tabeller som 
togs bort behandlade inte avfallets mängd eller sammansättning.1 

1928 togs ett fullmäktigebeslut om att renhållningsverket skulle 
sortera under gatukontoret. 1929 började gatukontoret ge ut årliga 
redogörelser för sin verksamhet där renhållningsavdelningen hade en 
egen del. De var kortare än tidigare berättelser, men fortfarande togs 
kvittblivningens praktik upp i text och tabeller fram till 1970, och 
därefter i viss mån i text fram till 1974. De större förändringar som 
skedde i redovisningen inträffade i 1938 års berättelse, då mycket av 
det som tidigare redovisats i enskilda tabeller eller i text sammanfördes 
till en tabell; i 1960 års, då återigen mer förklarande text fördes in 
samt i 1963 års, då flera av de uppgifter som tidigare redovisats togs 
bort och tabeller ersattes med figurer. Under den del av 1970-talet 
som jag studerat togs ytterligare flera uppgifter bort, vissa tillkom, 
och sammanställningen kom att handla mest om återvinning och 
arbetsmiljö och inte så mycket om kvittblivning överlag. 

Mängden avfall, ibland i avfallskategorier, har under åren redo-
visats på olika sätt: den mängd som hämtades från gårdarna, den 
som lämnades på soplastningsstationerna, den som lämnades på 
både soplastningsstationer och tippar eller den mängd som fördes 
från staden till anläggningarna vid Lövsta och senare Högdalen 
samt direkt till verkets kunder, bostadsbolagens värmecentraler eller 
tippar utanför kommungränsen. Generellt har jag försökt använda 
den uppgift som inbegripit så mycket av det samlade avfallet som 
möjligt – alltså det som förts från staden. Eftersom mängden avfall 
som hämtades från gårdarna eller lämnades till soplastningsstatio-
nerna oftare redovisades uppdelat på kategorier har jag använt dessa 
siffror för att kunna säga något om avfallets sammansättning. Det 
är naturligtvis vanskligt med tanke på att det avfall som hämtades 
vid gårdarna kan ha haft en annan sammansättning än den totala 
mängden avfall; den senare innehåller gatusopor och förmodligen 
mer avfall från handel och industri. Det avfall som lämnades vid 
soplastningsstationerna bör dock ha haft ungefär samma samman-
sättning som det avfall som sändes från Stockholm. 

Mängden avfall som fraktades från staden till Lövsta angavs fram 
till och med 1966 i måttet järnvägsvagnar, det är dock oklart hur 
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mycket avfall som fraktades på detta sätt under framförallt 1960-
talet då andra fordon delvis ersatt soptåget. Fram till 1927 var detta 
avfall uppdelat i gödselsopor, skräpsopor och latrin. För kategorin 
gödselsopor finns det som tabell 11 nedan visar uppgifter om för-
delningen på hushållssopor (då nämnda hussopor), gatusopor och 
stallströ. För kategorin skräpsopor finns inte samma uppgifter och 
eftersom en stor del av avfallet från handel och industri förmod-
ligen hamnade inom kategorin skräpsopor är det svårt att avgöra 
hur mycket av det samlade avfallet som kom från hushållen fram 
till 1929 då mängden hushållssopor går att utläsa. 1929–1934 skedde 
en uppdelning på basen av avfallets material i brännbara och icke 
brännbara sopor samt latrin, därefter enbart i sopor och latrin. 

Redovisningen av hämtning av avfall från gårdar och lastning 
vid sopstationerna genomgick en del förändringar som gör det svårt 
att få ut jämförbara serier över en längre tid. Mellan 1929 och 1937 
finns det uppgifter om mängden avfall, mätt i ton och lass, som 
lastades vid sopstationerna, uppdelat i hushållssopor, handels- och 
industriavfall, gatusopor, stallströ och latrin. För 1934–1962 (från 
1938 års berättelse) anges mängderna hussopor, handels- och indu-
striavfall, gatusopor, stallströ och latrin, samt var de lastades och 
vart de fördes (i ton) – således inte bara det avfall som lastades och 
togs emot på soplastningsstationerna utan även det som togs emot 
”direkt på uppläggsplatsen”. Åren 1934–1937 överlappade två typer 
av redovisning, och uppgifterna i de olika redovisningarna stämmer 
inte överens när man ser till den totala mängden avfall. Jag har inte 
funnit någon förklaring på detta. 

För 1959–1965 finns uppgifter om den totala mängden avfall i ton 
uppdelat på kategorin hus- och gatusopor och kategorin avgiftsplik-
tigt avfall (industriavfall). För 1963–1965 finns uppgifter om den 
mottagna sopmängden i ton uppdelat på hus- och gatusopor samt 
avgiftspliktigt avfall, varav det senare förmodligen är industriavfall. 
För 1966 finns uppgifter om sopmängden och hur stor del av den 
som förbrändes men ingen uppdelning på sopslag. För 1967–1970 
finns uppgifter om sopmängden uppdelad på kategorierna hushålls- 
och affärssopor, grovsopor och gatusopor. För 1971 finns i löpande 
text uppgifter om hur många ton hushålls- och affärsavfall samt 
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grovsopor som lämnades till förbränningsanläggningarna. För 
1972 finns uppgifter om hur många ton avfall som lämnades till 
förbränningsanläggningarna, utan kategorisering, samt hur mycket 
som hämtades genom reguljär hämtning (jämförbart med tidigare 
gårdshämtning) i kubikmeter. För 1973 och 1974 finns uppgifter 
om hur många ton hushållssopor och industriavfall som gick till 
förbränning, samt om hur många ton hushållssopor som samlades 
in. För 1975 finns uppgifter om hur många ton avfall som hämtades 
från gårdarna men ingen uppgift om mängden avfall som brändes 
i Lövsta eller Högdalen eftersom denna verksamhet hade övergått 
till energiverket. 

Verksamhetsberättelserna ger även en del information om kvitt-
blivningsmetoder. 1900–1927 redogörs för avfallets behandling i 
form av vilka mängder som gick till försäljning, utfyllnad och för-
bränning. Inkomster från försäljningen redovisas och vissa utgifter 
för en del av hanteringen. När det gäller mängden avfall och dess 
behandling anges hur många ton skräpsopor som tillvaratogs för 
försäljning, förbrändes och användes som utfyllnad. För latrin 
finns uppgifter om hur mycket som såldes och hur mycket som 
användes för pudrettillverkning samt utgifter och inkomster från 
denna. Mängder anges i hektoliter. 1956 var sista året då latrin- eller 
pudrettförsäljning redovisades.

Hur många ton tillvarataget papper med mera som såldes och 
inkomsten från detta anges fram till 1936. Hur mycket gödsel, 
förmodligen stallströ, som såldes anges i pråmlaster, skutlass, järn-
vägsvagnar och häst- eller billass. Efter 1939 anges enbart antalet 
järnvägsvagnar. 1955 är det sista året som mängden försålda sopor 
av detta slag redovisas.2 

Fram till för 1937 anges både mängden försåld ånga och elek-
tricitet och inkomsten från denna försäljning, därefter anges inte 
inkomsten och för 1939 och 1940 anges inte mängden försåld ånga 
och elektricitet eftersom värmen från förbränningen inte tillvara-
togs. 1947 slutade man redovisa försåld ånga och 1963 började man 
avveckla det till förbränningsanläggningen anslutna kraftverket 
så därefter såldes inte heller någon elektricitet under ett antal år. 

Mängden avfall som brändes anges för 1900–1927 i ton, för 
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1929–1962 i vagnslaster och ton och därefter i ton. För 1965–1970 
finns uppgifter om hur mycket avfall som brändes i bostadsbolagens 
värmecentraler. För 1900–1927 finns uppgifter om hur mycket av 
skräpsoporna som användes till fyllning, däremot inga uppgifter om 
hur mycket av det sammanlagda avfallet som gick till tippläggning. 
Mängden som lades i upplag eller på tipp redovisas i vagnslaster för 
1934–1959. För 1960–1970 anges tippläggning i ton.3 För 1963 inför-
des ett nytt redovisningssystem i figurform som förutom mängden 
avfall till Lövsta som förbrändes och lades på tipp även visar mäng-
den avfall från Stockholm som lades på tipp utanför kommunen 
samt brändes i bostadsbolagens värmecentraler. Måttet är ton. För 
1967–1970 redogörs för tippning och förbränning i löpande text. För 
1971 finns inga uppgifter om mängden avfall som lades på tipp och 
för 1975 finns ingen uppgift alls om vilka mängderna som brändes 
eller lades på tipp. Med början för 1965 redovisar berättelserna viss 
hantering av miljöfarligt avfall, detta och återvinning överhuvud-
taget blir mer systematiskt redovisat efter 1971.

Det finns för hela perioden uppgifter om kostnader för och 
inkomster från avfallets mottagande och behandling. Före 1934 
finns det inga samlade uppgifter om inkomsterna, efter 1938 finns 
det inga uppgifter om fördelningen av olika inkomster. Uppgifter 
om utgifter om kvittblivning finns för 1925–1964.4 

De uppgifter som finns i renhållningsverkets årsberättelser återges 
till en del i Statistisk årsbok för Stockholms stad som utgavs för första 
gången 1904. Renhållningen tas upp som ett samlat ämne 1905 med 
statistik några år tillbaka i tiden, från och med 1900. Inkomster och 
utgifter för renhållningsverkets olika delar (gaturenhållning, gårds-
renhållning och så vidare) tas upp, samt mer specifika kostnader av 
engångskaraktär. När det gäller latrinen redovisas antalet hämtade 
kärl, intervall för hämtning samt mängden försåld latrin och pudrett. 
För övrigt avfall redovisas inte mängden insamlat avfall, däremot 
den mängd som såldes eller skänktes bort. Den anges i pråmlas-
ter, järnvägslaster, hästlass samt hur mycket pengar försäljningen 
inbringat. Dessutom anges inkomsten från försäljningen av det som 
senare kom att klassas som skräpsopor, däremot inte dess mängd. 
År 1910 börjar mängden avfall som fraktades från Stockholm i olika 
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kategorier anges i järnvägsvagnar. Dessutom anges kvittblivningen 
uppdelad i kategorier och mängderna anges i ton. 1914 börjar man 
redovisa statistik för fem år tillbaka i tiden, i senare utgåvor fyra 
år tillbaka i tiden. Uppställningen följs i stort sett fram till 1929 då 
avfallet i stället för i gödselsopor och skräpsopor delas upp i bränn-
bara och icke brännbara sopor. Denna uppdelning gäller fram till 
1933, då kategorierna slås ihop. Fram till 1936 finns det uppgifter 
om försäljningen av lump, metall, papper med mera. Därefter är 
uppställningen likadan fram till 1955 års utgåva, då all information 
om renhållningsväsendet försvann vid en genomgripande föränd-
ring av hela årsboken. 

Ett mindre men återkommande problem är att det i statistiken 
redovisas olika siffror i olika års upplagor av till exempel renhåll-
ningsverkets årsberättelse – det framstår som att siffror räknats om 
och korrigerats i efterhand. Eftersom alla de tre nämnda huvudkäl-
lorna för de statistiska uppgifterna innehåller uppgifter för fyra eller 
fler år tillbaka i tiden gick jag generellt igenom statistiken med fyra 
eller sex års mellanrum. Om jag upptäckte siffror som inte stämde 
överens utgick jag konsekvent från senare upplagors uppgifter. Efter-
som jag inte gick igenom varje år kan jag ha missat vissa rättelser. 
Avvikelserna är dock små. 

Redovisningen av avfallsmängden  
och dess kategorier 1900–1927

I den tryckta statistiken anges mängden avfall i järnvägsvagnar 
fram till 1965. Vagnarna förändrades under den period järnvägen 
användes för avfallstransport. Lastförmågan var från 1896 10,5 ton för 
sopvagnarna och 9 ton för latrinvagnarna. Sopvagnarna rymde 240 
hektoliter och latrinvagnarna 200 kärl. 1908 genomgick sopvagnarna 
vissa förändringar så att de rymde 310 hektoliter och kunde lasta 
15 ton. När indelning i skräpsopor och gödselsopor praktiserades 
användes olika vagnstyper för de två sopslagen, eftersom den förra 
kategorin var tyngre. När delningen upphörde byggdes gödselvag-
narna om så att de kunde ta större volym. Vägningar i början av 
1900-talet visade att gödselsopornas vikt varierade mellan 35 och 60 
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kg per hektoliter och skräpet mellan 16 och 24 kg. Latrinens vikt i 
förhållande till volym var densamma från år till år. 

Mängden avfall var olika under året, under flyttningstider (okto-
ber) var mängden större än andra tider och likaså vid högtider av 
olika slag – då gick även latrinmängden upp. Under sommaren 
sjönk mängden latrin beroende på att många lämnade staden och 
under vintern sjönk mängden sopor. Gatusoporna ökade under 
vårstädningen efter vintern.5 Efter sammanslagningen av sopor till 
en kategori förändrades avfallets densitet. Det som tidigare kate-
goriserats som skräpsopor och som utgjorde en allt större del av det 
sammanlagda avfallet var lättare än det som tidigare kategoriserats 
som gödselsopor. Nya material, som plast, vägde mindre än papper. 

Mängden gödselsopor som såldes mättes i hästlass, järnvägsvagnar 
och pråmlaster; för 1912 angavs lassens vikt vara 0,41, 5,10 respek-
tive 45,47 registerton per lass.6 Vikten på gödselavfallet som såldes 
överensstämde inte med vikten på gödselavfallet som samlades in 
eftersom gödselavfallet vägde mindre när det brunnit. Överlag gäller 
också att vikt- och volymangivelserna ska ses som ungefärliga – de 
bygger generellt på stickprov. Fram till 1912 gjordes endast spora-
diska vägningar av lastade sopvagnar vid vissa järnvägsspår för att 
kontrollera att de inte var tyngre lastade än vad som var tillåtet, och 
vikten på de lastade vagnarna visade sig variera kraftigt.7 Det finns 
således många skäl att ta de statistiska uppgifterna om mängd som 
ungefärliga fingervisningar om avfallsmängdens förändring i vikt 
och volym. Tabell 9 visar hur många järnvägsvagnar avfall i olika 
kategorier som i stadens regi fördes från Stockholm, den minskade 
mängden vagnar åren efter 1904 kan direkt förklaras med att vag-
narna lastades så att de kunde ta mer avfall.8 
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Tabell 9. Mängden avfall från Stockholm, uppdelat i avfallsslag 1900–1927 (järn-
vägsvagnar).

År Summa 
avfall från 
Stockholm

Summa 
avfall till 
Lövsta

Gödsel- och 
skräpsopor 
till Lövsta

Gödsel-
sopor till 
Lövsta

Skräpsopor 
till Lövsta

Latrin till 
Lövsta

Gödselsopor 
direkt till ver-
kets kunder

1900 12 050 11 536 8 269 3 267 514

1901 12 343 11 502 8 082 5 804 2 278 3 420 841

1902 13 357 12 738 9 324 7 202 2 122 3 414 619

1903 13 938 13 577 10 212 8 021 2 191 3 365 361

1904 14 516 13 735 10 283 7 913 2 370 3 452 781

1905 13 698 12 558 9 161 6 659 2 502 3 397 1 140

1906 13 661 12 346 8 848 6 314 2 534 3 498 1 315

1907 14 619 13 301 9 734 6 955 2 779 3 567 1 318

1908 14 475 12 563 9 131 5 995 3 136 3 432 1 912

1909 15 186 13 161 9 746 6 633 3 113 3 415 2 025

1910 16 080 14 212 10 868 7 568 3 300 3 344 1 868

1911 15 141 12 697 9 650 5 159 3 491 3 047 2 444

1912 14 720 12 444 9 506 5 724 3 782 2 938 2 276

1913 14 567 12 174 9 299 5 287 4 012 2 875 2 393

1914 14 272 12 027 9 473 5 408 4 065 2 554 2 245

1915 13 811 11 056 8 556 4 551 4 005 2 500 2 755

1916 13 310 10 920 8 619 5 180 3 439 2 301 2 390

1917 12 089 9 312 6 714 3 875 2 839 2 598 2 777

1918 12 346 9 550 6 865 4 209 2 656 2 685 2 796

1919 12 018 9 315 6 939 3 561 3 378 2 376 2 703

1920 11 591 9 613 7 592 3 862 3 730 2 021 1 978

1921 11 261 9 682 7 790 3 715 4 075 1 892 1 579

1922 10 776 9 395 7 650 3 296 4 354 1 745 1 381

1923 11 432 9 861 8 159 3 242 4 917 1 702 1 571

1924 11 903 10 201 8 619 3 088 5 531 1 582 1 702

1925 11 617 10 254 8 906 2 951 5 955 1 348 1 363

1926 12 023 10 905 9 805 3 173 6 632 1 100 1 118

1927 12 251 11 246 10 309 3 447 6 862 937 1 005

Källa: RV 1909–1927.



247

appendix

Tabell 9 ovan bygger på jämförbara siffror i den meningen att de 
utgår från samma typ av redovisning. För år 1900 finns det inte 
skilda uppgifter för skräpsopor och gödselsopor. Under 1901–1927 
redovisas mängden avfall, uppdelat i avfallsslag på samma sätt 
över åren, men det betyder inte att dessa siffror omfattar allt avfall 
som producerades i staden. Från 1916–1918 fram till 1927 pågick en 
insamling av svinmat som inte administrerades av renhållningsverket 
och därmed inte syns i deras statistik. Den finns i stället i Statistisk 
årsbok för Stockholms stad 1918–1927 under ”Hälsovård” och ”All-
män översikt över verksamheten vid Stockholms stads slakthus och 
saluhallar”. Därtill fanns möjligheter för enskilda, fastighetsvärdar 
och ägare till olika typer av verksamhet att göra sig av med avfallet 
på egen hand.9

Förklaring till diagram 1 i kapitel 3
Gödselsoporna delades upp och redovisades under perioden i de 
som såldes direkt via järnväg och de som fördes till Lövsta. Diagram 
1. ”Avfall från Stockholm uppdelat i kategorier 1901–1927 (ton)” i 
kapitel 3, s. 77 bygger på samma siffror som ovanstående tabell 9 
men omräknat till vikt. Det visar mängden skräpsopor, latrin, göd-
selsopor samt köksavfall till den kommunala svinuppfödningen i 
ton (siffrorna för svinmat kommer från SÅS under ”Hälsovård”). 
I gödselmängden ingår gödsel till Lövsta och direkt till verkets 
kunder – de båda kategorierna i ovanstående tabell är alltså hop-
slagna i detta diagram. Den markanta nedgången kring 1921 och 
ökningen därefter framstår inte som lika drastisk i diagrammet i 
kapitel 3 som i tabellen ovan. Det har att göra med att skräpsopor 
väger mindre än gödselsopor. En ökning av volymen skräpsopor 
samtidigt som gödselsoporna minskar ger en planare kurva för den 
totala avfallsmängden mätt i vikt. 

I diagram 1 har jag försökt att skatta vikten på avfallet. Med 
undantag av latrinvagnarna, vars vikt var stabil, var vikten i förhål-
lande till volymen ojämn. Eftersom de olika sopslagen vägde olika 
mycket har jag räknat om antalet järnvägsvagnar till ton med led-
ning av uppgifter om de olika sopslagens vikt per vagn från åren 
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1912–1927 i Renhållningsverkets årsberättelser. För åren före 1912 har 
jag gjort en uppskattning av antalet ton per vagn med ledning av 
den vikt som anges för 1912 och de strax därpå följande åren. I 
tabell 10 visas de siffror som redovisas i den tryckta statistiken i 
renhållningsverkets årsberättelser.

Vad gäller medelvikten för latrinvagnar varierar den mellan 6 och 8 
ton under åren 1912–1927 och jag har då valt att ta medianen = 6 över 
alla år. Vad gäller mängden skräpsopor anges i renhållningsverkets 
årsberättelser 1913–1927 medelvikten för de vagnar som lossades vid 
skräpförbränningsanstalten. För åren 1908–1912 har jag uppskattat 
medelvikten till 7 ton per vagn med ledning av medelvikten åren 
1912–1915. För åren 1912–1927 anges vikten på de vagnar som lasta-
des med skräp vid lastningsstationerna i Stockholm. Räknar man 
ut medelvikten på dessa stämmer de i stort sett med medelvikten 
som anges vid skräpförbränningsanstalten. Jag har tagit medianen 
för åren 1912–1915, 6,5 ton, och låtit den gälla för 1900–1915. Jag har 
ingenting som indikerar att lastningen skulle ha förändrats märk-
bart under dessa år. 

Snittvikten per vagn gödselsopor som lastades vid Stockholms 
sopstationer 1912–1927 gick mot lättare lastade vagnar, från 12 ton 
1912 till 10 ton 1927. Samma källa anger för 1913–1927 vikten på lass 
av de tre olika komponenterna i gödselsoporna. Jag har för dessa 
år räknat ut en snittvikt per lass och gödselavfallssort och kommit 
fram till att hushållssoporna (0,62 ton per lass) är lättare än såväl 
gatusopor (0,69 ton per lass) som stallströ (0,7 ton per lass). Med 
ledning av denna medelvikt och av att mängden hushållssopor gick 
stadigt uppåt från strax under 50 procent av den totala mängden 
gödselsopor 1913 till 90 procent av alla gödselsopor 1927 uppskattar 
jag att varje vagn gödselsopor före 1912 i medeltal vägde tolv ton. 
Om andelen lättare avfallsmaterial är en mindre del av den totala 
mängden kommer alltså vagnarna att vara tyngre. Min uträkning 
av gödselsopornas sammansättning visas i tabell 11.
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Tabell 10. Medelvikt per vagn, sopslag och år, 1912–1927 (ton).

År Skräpsopor Gödselsopor Latrin

1912 7 12 6
1913 5 11 7
1914 6 11 6
1915 7 11 6
1916 8 11 6
1917 8 11 6
1918 8 11 6
1919 8 11 7
1920 8 10 7
1921 8 10 6
1922 8 10 7
1923 8 10 6
1924 8 10 6
1925 8 10 6
1926 8 10 7
1927 8 10 8

Källa: RV 1912–1927. 

Tabell 11. Fördelning inom kategorin gödselsopor 1913–1927 (viktprocent). 

År Hushållssopor Gatusopor Stallströ

1913 48 22 30
1914 51 19 29
1915 54 18 29
1916 54 18 28
1917 56 16 28
1918 61 16 22
1919 63 16 21
1920 62 16 22
1921 68 14 18
1922 77 3 19
1923 78 2 20
1924 80 2 18
1925 84 6 10
1926 86 6 8
1927 90 3 7

Källa: RV 1913–1927.
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Förklaring till diagram 7 i kapitel 4
Diagram 7 ”Hushållssopor per person och år. 1929–1965 (kg)” i 
kapitel 4, s. 123 är ett försök att visa enbart hushållssoporna per 
person. För 1929–1962 har jag använt de siffror i gatukontorets 
årsberättelser som anger mängden hushållssopor som andelen av 
den totala mängden sopor. I uppgifterna för 1963–1965 finns inte 
hushållssopor som enskild kategori och jag har i stället använt den 
samlade siffran för ”hussopor och gatusopor” eftersom mängden 
gatusopor förmodligen var försvinnande liten. Detta antagande 
bygger på en jämförelse mellan kategorin ”hussopor” i den äldre 
redovisningsformen och kategorin ”hussopor och gatusopor” i den 
nyare redovisningsformen under de överlappande åren 1959–1962. 
För tiden efter 1965 finns inte mängden hushållssopor redovisat 
kontinuerligt som egen kategori. 

Avfallsmängdens förändring 1901–1975
Tabell 12 är ett försök att uppskatta avfallsmängdens förändring över 
hela tidsperioden, som samlad mängd och som mängd per person. 
Jag har använt statistik från årsberättelserna från renhållningsverket 
1909–1927, gatukontoret 1929–1974 och från energiverkets redo-
visning för sin verksamhet år 1975 i fullmäktigehandlingarna år 
1976. Ingen av kolumnerna nedan utgår från enbart hushållssopor, 
mängden avfall per person anger således inte vad en genomsnitt-
lig stockholmare kan ha slängt utan hur stor mängd avfall staden 
genererade per invånare. Uppgifterna om invånarantal kommer 
från Stockholms statistiska årsböcker som finns sammanfattade 
i en skrift från 2005. Jag har inte undersökt om uppgifterna om 
invånarantal baseras på samma yta av staden som sophämtningen. 
Under en period efter att Bromma hade inkorporerats i staden hade 
stadsdelen till exempel egen hämtning. 
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Tabell 12. Avfallsmängdens förändring 1901–1975 (ton och kilo).

År Kolumn 1 
Summa avfall 
från Stockholm, 
ton

Kolumn 2 
Avfall per 
person, kg

Kolumn 3 
Avfall minus 
latrin från 
Stockholm, ton

Kolumn 4 
Avfall per 
person, kg

Kolumn 5 
Avfall som hanterats 
på Lövsta (inklusive 
latrin, minus köks-
avfall och avfall som 
lagts på andra tippar)

Kolumn 6 
Avfall per 
person, kg

1901 115 429 383 94 909 315 105 291 349

1902 128 555 421 108 071 354 121 094 397

1903 135 472 438 115 282 372 131 121 423

1904 140 919 443 120 207 378 131 504 414

1905 130 658 403 110 276 340 116 916 360

1906 129 423 389 108 435 326 113 571 341

1907 139 192 412 117 790 349 123 305 365

1908 136 291 401 115 699 341 113 243 333

1909 145 092 424 124 602 365 120 682 353

1910 155 260 452 135 196 393 132 743 386

1911 132 624 383 114 342 330 103 163 298

1912 138 647 395 121 019 345 111 211 317

1913 124 340 325 107 090 280 99 089 259

1914 124 912 323 109 588 284 99 727 258

1915 121 200 309 106 200 271 90 257 230

1916 124 463 304 110 657 271 97 417 238

1917 109 996 266 94 408 229 79 461 192

1918 114 841 281 98 731 242 82 757 203

1919 110 871 267 96 615 233 79 377 191

1920 106 179 253 94 053 224 82 366 196

1921 102 701 243 91 349 216 82 534 196

1922 97 887 230 87 417 206 79 273 187

1923 102 989 240 92 777 216 82 592 192

1924 105 848 241 96 356 220 84 717 193

1925 103 311 233 95 223 215 85 922 194

1926 105 717 233 99 117 219 92 005 203

1927 105 522 227 99 900 215 95 003 204

1928 108 117 228 103 335 218 98 617 208

1929 115 159 237 110 653 228 105 269 217

1930 121 195 241 117 079 233 111 605 222
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År Kolumn 1 
Summa avfall 
från Stockholm, 
ton

Kolumn 2 
Avfall per 
person, kg

Kolumn 3 
Avfall minus 
latrin från 
Stockholm, ton

Kolumn 4 
Avfall per 
person, kg

Kolumn 5 
Avfall som hanterats 
på Lövsta (inklusive 
latrin, minus köks-
avfall och avfall som 
lagts på andra tippar)

Kolumn 6 
Avfall per 
person, kg

1931 132 227 257 128 189 249 124 307 242

1932 129 448 249 125 698 242 122 478 236

1933 119 840 230 116 450 223 113 970 218

1934 135 200 257 132 300 252 135 200 257

1935 139 000 260 136 300 255 139 000 260

1936 142 400 262 139 900 257 142 400 262

1937 137 500 247 135 200 243 137 500 247

1938 143 700 252 141 500 248 143 700 252

1939 151 600 260 149 900 257 151 600 260

1940 133 000 225 131 500 223 133 000 225

1941 119 000 198 117 600 196 119 000 198

1942 124 100 202 122 400 199 124 100 202

1943 134 400 212 132 600 209 134 400 212

1944 152 000 232 150 200 229 152 000 232

1945 163 300 243 161 800 241 163 300 243

1946 171 900 250 169 900 247 171 900 250

1947 144 600 206 143 500 205 144 600 206

1948 142 700 201 140 800 198 142 700 201

1949 172 200 235 170 700 233 172 200 235

1950 197 100 265 195 700 263 197 100 265

1951 167 900 223 166 500 221 167 900 223

1952 202 500 266 201 200 264 202 500 266

1953 223 300 290 222 000 289 223 300 290

1954 216 000 278 214 700 277 216 000 278

1955 214 900 274 213 700 272 214 900 274

1956 220 000 277 219 000 276 220000 277

1957 221 000 277 220 000 275 221 000 277

1958 244 000 304 243 000 302 244 000 304

1959 248 000 307 247 000 306 248 000 307

1960 262 000 324 261 000 323 262 000 324

1961 253 000 313 252 000 312 253 000 313

1962 238 000 296 237 000 295 238 000 296
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År Kolumn 1 
Summa avfall 
från Stockholm, 
ton

Kolumn 2 
Avfall per 
person, kg

Kolumn 3 
Avfall minus 
latrin från 
Stockholm, ton

Kolumn 4 
Avfall per 
person, kg

Kolumn 5 
Avfall som hanterats 
på Lövsta (inklusive 
latrin, minus köks-
avfall och avfall som 
lagts på andra tippar)

Kolumn 6 
Avfall per 
person, kg

1963 259 000 324 259 000 324 234 300 293

1964 271 000 341 271 000 341 232 100 292

1965 274 000 348 274 000 348 242 600 308

1966 281 672 361 281 672 361 281 672 361

1967 362 500 469 362 500 469 269 200 348

1968 409 700 539 409 700 539 252 400 332

1969 434 200 577 434 200 577 239 100 318

1970 509 800 684 509 800 684 262 300 352

1971 484 100 665 484 100 665 259 100 356

1972 470 000 669 470 000 669 270 000 384

1973 441 470 648 441 470 648 241 470 350

1974 432 100 644 432 100 644 232 100 346

1975 405 100 609 405 100 609 205 100 308

Källa: RV 1909–1927; GK 1929–1974; B 17A/1976, s. 11; USK 2005, s. 55

Kolumn 1 visar mängden avfall från Stockholm inklusive latrin 
(fram till och med 1933) samt inklusive matavfall till svinmat under 
åren 1916–1927. Efter 1963 ingår avfall som tippades utanför kom-
munen. Kolumn 3 visar denna siffra undantaget latrin. Kolumn 5 
visar mängden avfall som hanterades på Lövsta (och Högdalen). För 
1901–1927 är därför latrin inräknat men däremot inte matavfall och 
inte heller det gödselavfall som per järnväg gick direkt till verkets 
kunder. Efter 1963 är inte det avfall som lagts på tipp utanför kom-
munen medräknat. Däremot är avfall från Järfälla som behandlades 
i stadens anläggningar medräknat. För 1967–1970 visar kolumn 1 
och 3 den sammanlagda mängden avfall, även det som lades på tipp 
utanför Stockholms kommun och det som brändes i bostadsbola-
gens regi samt det som gatukontoret behandlade, minus det som 
kom från Järfälla. 

För 1901–1927 har jag räknat med hjälp av statistikens kategorier 
(antal vagnar gödselsopor till Lövsta och direkt till verkets kunder, 
antal vagnar skräpsopor till Lövsta, antal vagnar latrin till Lövsta) 
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och de ovan diskuterade och refererade uppgifterna om vikten av 
dessa vagnar och sammansättningen av gödselsopor. För 1928–1933 
finns inga närmare uppgifter om fördelningen av mängden skräp-
sopor och gödselsopor eller fördelningen inom kategorin gödselsopor 
(däremot fördelningen på soplastningsstationerna) och inte heller 
någon uppgift på den totala vikten på avfallet från Stockholm. Jag 
uppskattade fördelningen av antalet vagnar med avfall (utom latrin) 
till två tredjedelar skräpsopor respektive en tredjedel utifrån att det 
1925 till 1927 lastades dubbelt så många vagnar med skräpsopor som 
med gödselsopor. Vikten för respektive vagnslast har jag uppskattat 
med vägledning av den vikt som angivits tidigare: 8 ton skräpsopor 
och 10 ton gödselsopor. 

För 1934 och framåt anges avfallets sammanlagda vikt i ton i 
gatukontorets berättelser. Latrin ingår som en kategori 1934–1956 
i det som anges som summan avfall i ton. För åren 1920, 1925 och 
1929–1937 finns det uppgifter på vikten på avfall som togs emot vid 
sopstationerna och tipparna samt det som togs emot vid Lövsta.10 
Riktigt hur gatukontoret kom fram till dessa siffror framgår inte 
men det anges att de bara är ungefärliga. I de flesta fall stämmer de 
bra med min uppskattning men för åren 1929–1933 visar de en något 
högre siffra än i min tabell ovan när det gäller hur mycket avfall 
som totalt samlades in från staden (kolumn 1), för åren 1934–1937 
visar de en något lägre siffra än i tabellen ovan för det avfall som 
forslades direkt till Lövsta (kolumn 5). Jag har valt att inte använda 
dessa siffror i tabellen utan hålla alla kolumnerna efter samma typ av 
uträkning. Däremot kan man alltså konstatera att min uppskattning 
på det stora hela kommer nära den uppskattning gatukontoret gjorde.  

För hela tabellen gäller att den angivna summan i ton 1959–1962 
är samma som kategorin hus- och gatusopor adderad till kategorin 
avgiftspliktigt avfall. För 1962 ges i samma årsberättelse två olika 
summor; jag använder den som har avrundats uppåt med 500 ton. 
För 1963–1965 redovisas avfallsmängden som förts till Lövsta samt 
hur mycket som förbrändes i bostadsbolagens regi och hur mycket 
som lades på tipp utanför kommunen. Det anges också hur mycket 
som togs emot och förbrändes från Järfälla. År 1966 anges ingen 
siffra i ton men en ökning av det ”totala avfallet” från Stockholm 
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med 2,8 procent. Denna ökning från angivna 1965 års summa för 
allt avfall (således även det som lades på tipp) ger 281 672 ton. För 
år 1966 finns således ingen uppgift om hur mycket avfall som lades 
på tipp utanför kommunen. 

För 1971–1974 anges i berättelserna enbart det avfall som gatu-
kontoret behandlade i Lövsta och i Högdalen, samt den lilla mängd 
som tillvaratogs genom återvinning. För 1975 redovisar energiverket 
mängden förbränt i Högdalen och Lövsta. För 1971–1975 har jag 
uppskattat mängden Stockholmsavfall som tippades utanför kom-
munen med ledning av att mängden 1970 var 250 000 ton och 1972 
hade sjunkit till 200 000 ton.11 Jag har till den mängd som behand-
lades på Lövsta och Högdalen 1971 lagt 225 000 ton. För 1973–1975 
har jag lagt 200 000 ton till det som behandlats på förbrännings-
anläggningarna. Dessa summor är redovisade i kolumn 1 och 3.

Återvinningen har jag inte räknat med i någon av kolumnerna. 
Ett skäl är att det är en mycket liten mängd, ett annat är att det 
är oklart huruvida en viss typ av återvinning, eller en redovisning 
av återvinning, är ny och huruvida allt det återvunna verkligen 
kommer från Stockholm. Det mest talande exemplet är återvin-
ningen av matavfall från restauranger som anges i berättelserna för 
1971–1974 och gick från 15 000 till 10 000 ton under denna period. 
Detta avfall hade även tidigare insamlats men inte redovisats, därtill 
uppges endast en fjärdedel komma från Stockholm. Ett annat skäl 
att inte ta med det återvunna är att det ofta redovisas i olika mått. 
Diskrepansen mellan de olika kolumnerna i tabellen visar på svå-
righeten att utifrån statistiken uppskatta avfallets verkliga mängd 
(för att inte tala om den mängd som före renhållningsmonopolet 
hanterades privat). 

Köpare av skräpsopor
I kapitel 2, s. 70 och kapitel 3, s. 83f hänvisar jag till tidigare forsk-
ning och till arkivhandlingar för att visa att hur mycket och vilka 
skräpsopor som plockades ut för försäljning styrdes av några få 
företag och hur mycket de var intresserade av att köpa. Tabellerna 
13 och 14 visar hur få köpare det fanns. 
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Tabell 13. Samtliga köpare av skräpsopor år 1907.

Sopslag Omfattning Köpare

Papper 3 153 balar Nyqvarns pappersbruk

Papper 119 balar Örebro pappersbruk

Lump 773 balar Fiskeby pappersbruk

Lump, specificerad  
(mest tågvirke)

1 409 kg + tomsäckar Ellrör

Metallskrot 9 köp Ferro

Metallskrot 3 vagnslaster Lagergren 

Ben 7 387 kg Destruktionsanstalten

Plankskrot 1 köp Bröderna Edstrand

Tomsäckar 775 st. AB Nitramon

Källa: SSA/557 D, Lövstas arkiv, liggare över leverans och försäljning, D IV e, 1907–1912.

Tabell 14. Samtliga köpare av skräpsopor år 1911.

Sopslag Omfattning Köpare

Papper 3 093 balar Marsmann (Tyskland)

Papper 288 balar Nykvarns pappersbruk

Papper 2 balar Hr Meyer (Tyskland)

Lump 214 balar Fiskeby pappersbruk

Lump 1 bal L. M. Efikseen

Metallskrot 11 köp Andersén och Pohl

Metallskrot 1 köp Bröderna Edstrand

Ben 1 köp Ossator

Mjölkflaskor 178 st. Mjölkbolaget Andumbla

Skor 1 köp Hr Meyer (Tyskland)

Skor 1 köp Ossator

Cementtrummor 165 st. Rörstrands AB

Gammal ställning 1 st. Th. Printz 

Källa: SSA/557 D, Lövstas arkiv, liggare över leverans och försäljning, D IV e, 1907–1912.



257

Summary

This thesis deals with perceptions of refuse as an asset or as a lia-
bility and the questions of waste management practices, especially 
disposal. The aim has been to gain new insights into Stockholm’s 
waste management in the period 1900–1975 by studying change 
and continuity in municipal practices and the notions that gover-
ned the municipal actors’ actions. The central questions are what 
factors determined the city’s waste management, and how an urban 
and local (environmental) problem was formulated and addressed 
by the local authorities and political bodies. In answering, I have 
applied a theory of inertia in large technical–administrative sys-
tems and an analytical framework based on the concept of waste 
management regimes. 

The focus of the analysis is the course of events which saw local 
councillors, civil servants, and experts discuss and act to manage 
the Stockholm’s refuse. Until 1972, it was open to property owners 
and business proprietors to buy waste management services from 
providers other than local authority, provided they followed the 
relevant regulations for how the waste was to be handled. It is 
likely, however, that most domestic refuse collection services were 
provided by the local authority. When it came to industrial waste, 
however, the scope and nature of the management regime is not as 
well known, but it was certainly not municipalized in the period 
1900–1975. The thesis therefore builds on source material in the 
form of texts and statistics from Stockholm City Council and the 
local authority departments that handled refuse collection and 
disposal. The source material has been examined in a longitudinal 
study, which makes it possible to trace both significant and minor 
changes in both practice and theory. 

In addressing change and continuity in waste management 
regimes, I have applied the concept of inertia. I have used the 
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Hungarian-American sociologist Zsuzsa Gille’s concept of waste 
management regimes, which in turn was inspired by the concept 
of regimes as formulated by Oran R. Young. I have also borne in 
mind the scope of Gille’s work, although my use of the term waste 
management regime applies only on the municipal level as opposed 
to Gille’s national level. I hold the term to embody both concepts 
and praxis, but while Gille looks at the materiality of the refuse by 
considering its quantity and composition, I hold that its materia-
lity was a factor that impacted on disposal practices and notions of 
refuse and disposal. 

I would argue that any waste management regime will be slow to 
change. The inertia stems both from the existing organization and 
technology and from the associated ideas and modes of thought. 
A waste management regime changes when the standard methods 
of disposal encounter difficulties that require different measures 
to be taken. It might be something that can reasonably be solved 
within the established regime, or that poses such a challenge that 
no immediate solution presents itself, or indeed that questions the 
management regime’s very existence. The influencing factors or 
challenges can be of various types and come from various quarters. 
They can concern ideas or material changes, or both, and they are 
as likely to be specific as general in character. The system tends to 
want to overcome challenges within the existing management regime, 
but if the problems are too large, too numerous, or too difficult to 
manage, a regime change takes place. Just as various factors can pose 
a challenge to a management regime in such a way as it changes, so 
they can also contribute to the same regime’s stability and inertia. 

In the period 1900–1975, Stockholm’s resource recovery regime 
was replaced by an incineration regime. I explain this by viewing 
waste disposal and perceptions of refuse in the context of the waste’s 
quantity and composition, the factors affecting waste disposal, and 
the social climate. 
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The resource recovery regime, 1900–1927
At the turn of the last century, the quantity and type of refuse pro-
duced by Stockholm’s rising population, human and equine, was 
compounded by increasing consumption. Stockholm already had 
a disposal system that was based on the sale of waste as fertilizer. 
This was concentrated in Lövsta, on Lake Mälaren on the outskirts 
of the capital, where waste was transported from the centre by train 
and from where it could then be shipped to the surrounding coun-
tryside by barge. The city’s refuse managers, however, felt that there 
were major problems with waste disposal, partly because there was 
a growing amount of it (mostly of night soil and horse manure), 
while much of it included greater quantities of non-organic waste, 
which made it less appropriate—and less in demand—as fertilizer. 

In order to find ways to modernize the capital’s waste disposal, Karl 
Tingsten, Lövsta’s manager and later the director of municipal waste 
services, was sent on a study tour of European and North American 
cities. At the time, there was nothing to suggest that Stockholm 
would prioritize one particular method over another. Incineration 
had been considered, and the countries Tingsten expected to learn 
most from were the UK and the US, both of which had long used 
the method. However, Tingsten returned from the trip ready to see 
the city invest in resource recovery by introducing source separation 
in two categories: ‘fertilizer waste’ and ‘non-organic waste’. The lat-
ter category was screened for any material that could be sold. All 
household waste was sorted through from 1907 onwards, but as early 
as 1901 Stockholm’s Refuse Department had begun to divide it into 
fertilizer waste and non-organic waste. Fertilizer sales were relatively 
strong in the first decade of the century. Non-organic waste brought 
in some income, but its sale was not an effective disposal method. 
In practice, the proportion of non-organic waste that was sold was 
marginal; the bulk of it was incinerated in the furnace purchased for 
Lövsta in 1900. Incineration as a method, however, barely featured 
in the statistics and City Council records; it was resource recovery 
that was thought important. The argument for resource recovery 
was that it had a utility value which, if the waste was handled pro-
perly, would translate into commercial value. Waste separation and 
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its subsequent handling were also seen as ‘natural’, according to 
the idea that all waste had a natural condition to which it should 
return: waste suited for use as fertilizer should return to the land, 
other materials to industry. At heart it was an eco-cyclical approach. 
Moreover, there was a notion that waste had an obvious value that 
was driven by its utility value. This vision, shared by Tingsten, can 
be traced to the then common emphasis on thrift. 

The establishment of Stockholm’s resource recovery regime at the 
beginning of the twentieth century can be explained by the fact that 
much of its refuse was suitable for fertilizer and that the regime was 
reinforced by a strong sense of public spiritedness. Then there was 
the inertia of the existing system, with its extensive arrangements 
for collecting and disposing of Stockholm’s refuse which, if only 
the waste was sorted, could continue. The inertia resulted from the 
long-established ideas and practices that governed resource recovery, 
reinforced by the existence of railway infrastructure and a complex 
organization. A change of system would have involved conside-
rable investment, both in terms of capital outlay and in altering 
Stockholm’s waste disposal objectives. Neither was the continued 
use of waste as fertilizer and the increased recovery of other mate-
rials thought out-dated—far from it, it was considered a modern 
form of management—and all the sorting and reuse became a way 
of maintaining the capital’s links to agrarian surroundings. Mean-
while, adapting to modern urban conditions involved dealing with 
more heterogeneous waste in ever greater quantities. 

At the same time as the introduction of the two-way division of 
waste into fertilizer waste and non-organic waste, the collection of 
kitchen waste to be used as pigswill was suggested by the Stock-
holm City Council. The idea was not new—many cities had similar 
operations, including in the US—and shortly before the turn of the 
century Stockholm had seen a less successful attempt of this kind 
when pigs were kept on Lövsta’s large rubbish tip. The pig rearing 
that was discussed as a serious option from 1906 onwards was to be 
run along more organized lines. Kitchen refuse and scraps would 
be collected from individual households and then boiled and sold 
directly to pig farmers or used in the city’s municipal pig farms. 
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The initiative for this came not from the city’s refuse managers but 
from the slaughterhouse industry and the city council department 
that ran the municipal slaughterhouse. The refuse managers were 
against the proposal, because they felt that pigswill collection would 
threaten the key element in the city’s waste management—the sale 
of the largest category of waste as fertilizer. They feared a deterio-
ration in the suitability and value of the refuse as fertilizer, regard-
less of whether there was a three-way split between kitchen waste, 
fertilizer waste, and non-organic waste or a two-way split between 
pigswill and all other refuse. After ten years of inquiries and heated 
debate, pigswill collection was gradually introduced across the city in 
1916–1918. Once in place, the whole of Stockholm followed a three-
way division into pigswill, fertilizer waste, and non-organic waste. 
The process has since been depicted as being a wartime project, but 
my study shows that pigswill collection had a far longer history. 
The idea of feeding scraps to pigs was one element in the resource 
recovery regime, which in society at large reflected a long-standing 
emphasis on the utility value of waste. This is shown by the fact 
that two city departments’ worth of civil servants ended up fighting 
over how the waste’s value might best be realized.

In the 1910s, the demand for fertilizer began to dwindle, which 
made it more difficult for the city to get rid of its refuse. The fall in 
demand became even more apparent in the 1920s, just as the com-
position of the waste was on the verge of an important change. The 
amount of the city’s solid waste had begun to rise after the First 
World War. Once the Stockholm City Council permitted lavatories 
to be connected to the public sewers in 1909, the number of out-
houses had plummeted, and at much the same time horses began to 
vanish from the city, to be replaced by motorized trams and motor 
vehicles. These changes brought with new disposal problems. The 
city began to use the lakeside at Lövsta as a rubbish tip, and when 
poor financial returns and the mass death of pigs in the municipal 
piggeries led to the discontinuation of pigswill collections in 1927, the 
separation into fertilizer waste and non-organic waste also ceased. 
The resource recovery regime, which in practice had been waning 
for most of the 1920s, was now definitely over. 
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The incineration regime, 1938–1975 
The end of waste separation came without any discussion in the 
Stockholm City Council. In the 1920s, in the run-up to the deci-
sion, incineration had been suggested as the solution to the capital’s 
waste disposal problem, and in the 1930s it became the option of 
choice, yet it was not the obvious alternative. After all, this was a 
time when many British cities stopped incinerating their refuse and 
went over to a more systematic landfill practice known as ‘controlled 
tipping’, a cheaper method than incineration, as it did not incur any 
significant initial costs provided there was suitable land available. In 
Stockholm, however, controlled tipping was contemplated, but was 
dismissed as being less interesting. One reason was that the land 
at Lövsta where it would have been possible was expected to last 
for no more than 16 years’ tipping. Incineration was said to offer 
a longer-term solution, added to which Stockholm’s refuse, which 
contained a great deal of paper, was well suited to the method. 
Another reason was the desire to modernize waste disposal, and 
this was felt to equate to the introduction of incineration. There 
was much about the arguments in favour of incineration that can 
be linked to functionalism, with its emphasis on rationalization 
and the emergence of the modern city. Incineration was presented 
as a comprehensive solution for all waste, and one that involved less 
manual labour. Waste incineration can thus be seen as a parallel to 
the arrival of rubbish chutes in apartment buildings, which happened 
at much the same time: refuse would quickly, easily, and invisibly be 
removed from its source, and then destroyed in an equally efficient 
manner. In this approach, its worth was an irrelevancy. Waste was 
seen instead as an aesthetic liability. 

In 1938, a large, three-furnace incinerator was built at Lövsta—
Sweden’s first modern incineration plant for municipal waste. With 
that, given the debate that had long seen it as the best disposal 
option, Stockholm can be said to have gone over to a waste incine-
ration regime. There was still some resource recovery, but largely 
in order to facilitate incineration. From 1940 onwards, the waste 
heat produced by the incineration process was also put to use. This 
had in fact been investigated at the planning stage, but in the end 
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it was decided that it would not be a worthwhile exercise; however, 
following the fuel shortage that hit Stockholm in the Second World 
War, a steam turbine was installed so that the plant could produce 
steam and electricity for businesses in Lövsta. 

The Second World War saw a temporary halt in the rising con-
sumption and development of everyday technology that had started 
back in the 1920s. Consumer research has shown that the major 
breakthrough for packaged consumer goods came at the end of the 
1930s. Between 1930 and 1950, retail sales volumes increased by 70 
per cent and food sales doubled. Supermarkets, self-service shops, 
and new products added to the increasing quantities of packaging 
in circulation, at first mainly paper packaging. Then there were new 
disposable products, while the ever-larger quantities of newsprint in 
circulation, which had started to rise in the late nineteenth century, 
showed no sign of abating. All these changes resulted in an increasing 
amount of refuse. In 1954 the city built a fourth furnace at Lövsta, 
yet the incineration plant’s capacity was still inadequate to the task 
of dealing with the mounting waste problem. Moreover, by the late 
1950s the city’s waste managers were facing a new problem. Human 
excrement, which with the advent of flushing lavatories and muni-
cipal domestic sewage had ceased to be a concern for the city’s road 
department (which since 1929 handled the city’s sanitation), now 
returned to the agenda in the shape of sewage sludge: the steadily 
declining water quality around Stockholm had hastened the intro-
duction of water treatment plants, which produced large amounts 
of sewage sludge that somehow had to be managed. 

In 1958 a commission of inquiry was appointed to consider 
increased incineration. Initially, a second large incineration plant 
was planned that would have been able to burn sewage sludge. 
Because of transportation issues, the City Council had been thin-
king of building the new plant in the southern suburbs instead of 
at Lövsta; for the same reason, it did not want the plant to be too 
far from the city. The possible location became the subject of much 
debate and was criticized by city politicians, who were swayed by 
NIMBY-like considerations (Not In My Back Yard). In 1963, how-
ever, the choice fell on Högdalen, an area in Stockholm where the 
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city already had two vast tips of demolition waste left from the wave 
of urban reconstruction in the 1950s. While the new incineration 
plant was being planned, Lövsta added a fifth furnace in order to 
cope with the mounting quantities of waste produced by the capital.

During the 1960s, environmental issues began to be discussed 
in more than aesthetic or purely health-related terms. A geocentric 
environmental critique took shape, and this too touched on the 
question of waste. In Stockholm, the City Council first arrived at 
this point in its discussions about the sewage sludge from the city’s 
water treatment plants. Pending the results of the 1958 inquiry, the 
sludge had simply been dumped in the Baltic and the Atlantic. 
When this was criticized in the late 1950s by the Communist Party, 
who argued for an eco-cyclical approach and said that the waste 
should be used for fertilizer, they were derided; but just a few years 
later there was a volte-face, and the City Council duly decided 
that the best answer was to use the sludge as fertilizer. (However, 
turning it into fertilizer was not a straightforward business, added 
to which there were problems finding buyers for the end product.) 
In the late 1960s, the eco-cyclical approach was also applied in the 
case of other forms of waste. City representatives went to see how 
things were done at composting plants in Denmark, for example. 
In addition to this eco-cyclical thinking, there was a social critique 
that emphasized the negative consequences of consumer society. 

While these ideas took hold in the City Council, planning con-
tinued for the new incinerator in Högdalen. Initially, it was not 
intended that the plant be fitted with technology to capture the waste 
heat, but the new environmental debate left its mark on this choice. 
Högdalen was planned to be modern in the sense that the amount 
of air pollution would be minimized. One of the possible methods 
to clean particulates and gases from the incinerator emissions lent 
itself well to being combined with the steam turbine equipment 
for power generation. Such a solution was chosen for Högdalen, 
which was completed in 1970—and thus it was not primarily a 
question of capitalizing on the value of incineration’s byproducts 
that led to the new facility being equipped with the technology to 
capture waste heat.
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The amount of waste produced by Stockholm had nearly tripled 
between 1922, when it was at its lowest levels, and the mid-1960s. 
The late 1960s then saw an even more dramatic increase, as the 
amount of packaging continued to rise and the plastic content of 
the waste increased. PVC plastic posed a major problem, since when 
incinerated it formed hydrochloric acid that corroded the masonry 
in the chimney stacks. Another type of waste also increased: bulky 
solid waste from private households. Thereafter the quantity of waste 
produced declined in the 1970s as the capital’s population fell, while 
the city now had two incinerators; however, the refuse problem 
was far from being solved. The air pollution from the incinerators 
was criticized by the public and some politicians. Pollutants were 
measured, and people demanded that better scrubbers be installed. 
Both Lövsta and Högdalen were rebuilt with this in mind. It was 
pointed out, though, that the technology to clean the emissions of 
gases and heavy metals was complex, undeveloped, and expensive. 
Criticism of the incinerators’ air pollution did not mean that inci-
neration per se came under attack, of course.

A major problem that was also linked to the environment was the 
domestic and industrial hazardous waste that was first recognized 
as an issue in the late 1960s. Above all, industrial waste was seen as 
particularly worrying, as 90 per cent of its handling and disposal 
was an unknown quantity, at least to the municipality. In several 
instances in the first half of the 1970s, the City Council discus-
sed increased regulation and a more environmentally appropriate 
handling of this waste. There was a consensus that recycling was 
the best method of disposal.

Recycling also began to be discussed—and implemented—when 
it came to other types of waste, above all household waste in the 
form of newsprint and packaging. The City Council established a 
number of collection points where households were able to throw 
away paper, glass, and metal, but only a minute proportion of the 
city’s total waste was recycled in this way. Of greater importance 
was a newspaper recycling trial in municipal-run properties. Recy-
cling was also discussed at the national level, and was first adopted 
as a waste management goal in a parliamentary Bill in 1975. With 
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a new-found interest in resource recovery, the utility value of refuse 
once again became topical. However, it was not thought likely that 
any utility value would translate into a significant commercial value, 
to the extent that it was assumed that recycling for the most part 
would cost the City Council more than it earned from it; instead, 
recycling was justified using arguments taken from the brand of 
environmentalism that emphasized the Earth’s limited resources. 
The recycling cause gained momentum following the 1973 oil cri-
sis, when the idea of using the heat from Högdalen’s incinerator in 
Stockholm’s district heating network was first mooted. This came 
about, but for reasons that long predated the oil crisis and were not 
motivated by the world’s finite resources, but rather by the failure 
of the capital’s energy distribution system. As of 1963, Stockholm 
had a nuclear-powered district heating power plant, which provided 
the south of the city with heat. The reactor had been expensive to 
build, and oil prices in the 1960s were so low that the city began 
to feel that it was a white elephant. As early as 1969, those in the 
municipal administration responsible for energy issues had begun to 
consider decommissioning the reactor and converting the existing 
waste incinerator at Högdalen into a district heating power plant. 
When the decision came to use Högdalen’s waste heat in the district 
heating system, it was not primarily a matter of disposal, or indeed 
an environmental issue—something city politicians were otherwise 
careful to stress when it came to waste management. 

The environmental concerns that were to become a significant 
factor in waste disposal in the 1970s were of a very different kind, 
as their impact was hedged about by formal institutions and regula-
tions, while at the same time the more radical solutions were aban-
doned. Much like the wider issue of the environment, waste disposal 
became strongly compartmentalized, and the various types of waste 
and waste disposal were seen as very different problems with diffe-
rent solutions. This move was the opposite to what had been done 
in the early 1930s when the incineration regime was established by 
in effect combining waste categories. The differentiation between 
various areas of concern regarding waste disposal also reflected a 
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more pragmatic stance that came closer to actual implementation 
than did the late 1960s visions of eco-cycle-based disposal.

Regime shifts
There are no hard and fast explanations why a particular type of 
waste management regime takes shape or why it evolves as it does. 
Here I emphasize the quantity and composition of one city’s waste 
as a possible explanation for changes in an urban waste management 
regime. The quantity and nature of the refuse limits the types of 
disposal technology that are possible. Its composition largely deter-
mined the type of any resource recovery regime and its implementa-
tion (in Stockholm, a large amount of suitable waste was necessary 
for a strategy based on fertilizer sales, for example), but was not as 
significant once an incineration regime was in place. Ideas about 
modernity and the environment were far more important. Regarding 
both regimes—resource recovery and incineration—I hold inertia as 
an important factor in the modification, expansion, or complemen-
ting of the various existing practices at the cost of the introduction 
of new methods. I would argue that inertia was equally evident in 
specific notions of waste, which of course were strongly linked to 
broader notions of the economy, modernity, and the environment. 

The notion of waste as an asset or a liability is crucial to every 
waste management regime, and plays a role in how it is managed 
on the ground. Stockholm’s resource recovery regime had emphasi-
zed the utility value of waste, and it appears that those responsible 
for refuse collection took for granted that this would translate into 
a commercial value, yet in the event this was something the city 
struggled to realize, especially once it was found in the 1910s and 
1920s that in reality the demand for waste products was not par-
ticularly great. The incineration regime, meanwhile, saw waste’s 
utility value as uninteresting. The various sorts of resource recovery 
that the city engaged in were primarily concerned with facilitating 
incineration, while the waste was not seen as having any value that 
was worth exploiting. Waste was instead an aesthetic and later an 
environmental liability. In the late 1960s the rhetoric changed, and 
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the utility value of refuse was once again stressed using environ-
mental arguments about the Earth’s limited resources. This time, 
however, the Swedish capital did not reckon that the waste’s utility 
value might correspond to a commercial value that would offset the 
cost of resource recovery. 
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43 SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, protokoll den 
5 juni 1899, s. 702–706.

44 Tingsten 1961, s. 15; Tingsten 1900, s. 59. Städerna var Köpenhamn, 
Hamburg, London, Nottingham, Leeds, Edinburgh, Glasgow, Liverpool, 
New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, Pittsburgh, Cleveland, 
Toledo, Chicago, Detroit, Buffalo, Toronto, Montreal, Boston, Manches-
ter, Salford, Darwen, Rochdale, Birmingham, Bryssel, Paris, München, 
Wien, Budapest, Berlin.

45 SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, handlingar, serie 
1, 1899 diarienummer 77. 

46 SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, protokoll den 
18 mars 1899, s. 264. 

47 Tingsten 1900, s. 9. 
48 Tingsten 1900, s. 10.
49 Tingsten 1900, s. 10.
50 Tingsten 1900, s. 25.
51 Tingsten 1900, s. 27. 
52 Melosi 2005, s. 31ff. 
53 Tingsten 1900, s. 28–33.
54 Tingsten 1900, s. 37.
55 Tingsten 1900, s. 38f.
56 Tingsten 1900, s. 45.
57 Tingsten 1900, s. 48.
58 Tingsten 1900, s. 49–52.
59 Melosi 2005, s. 57.
60 Tingsten 1900, s. 56.
61 Rhodin 1899, s. 85f.
62 Rhodin 1899, s. 87.
63 Melosi 2005, s. 34, 148, 150.
64 Melosi 2005, s. 39f, 155.
65 Melosi 2005, s. 144.
66 Rhodin 1899, s. 91.
67 B 75/1901, s. 51, 30.
68 Tingsten 1933, s. 147f. 
69 Tingsten 1933, s. 141, 147f.
70 SSA/557 B, renhållningsavd. kamerala avd., F IX 1876–1948, diverse 

handlingar och dossier, kungörelse nr 13, 1904; B 135/1902, s. 5; B 96/1903, 
s. 15; B 150/ 1906, s. 5.

71 B 96/1903, s. 16–17.
72 RV 1909, s. 8; RV 1912, s. 13
73 RV 1913, s. 7.
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74 Dufwa 1985, diagram s. 76. Jag har inte hittat siffror på det totala anta-
let hästar i staden, men ser man på antalet hästar i åkerier och hyrverk 
framgår det att antalet ökade fram till 1907 för att därefter minska. SÅS 
1907–1926, tabell ”Hyrkuskar, åkare, velocipeder, automobiler etc.”. Antal 
stall i staden ökade fram till slutet av 1910-talet för att därefter minska. 
SÅS 1914–1927, tabell ”Allmän översikt av Stockholms stads hälso- och 
sjukvård m.m.”.

75 RV 1909, tabell 7, s. 6.
76 RV 1910, s. 12.
77 RV 1909, s. 9, tabell 14, s. 10. 
78 Meddelande angående billig gödsel … 1903, s. 8.
79 Meddelande angående billig gödsel … 1903, s. 3–13.
80 SÅS 1908, s. 151.
81 Timell 1959, s. 79f; SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, 

handlingar 1900, nr 45.
82 SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, handlingar 

1900, nr 523.
83 Tingsten 1911, s. 133–137.
84 RV 1909, s. 14, tabell 13.
85 Lamm blev sedermera ordförande i drätselnämndens första avdelning 

samt under sin tid i fullmäktige ordförande i ett flertal olika nämnder. 
Han beskrevs som främst intresserad av stadens ekonomiska frågor och 
betecknas som ”sparsamhetsman”. Gidlöf 1977, s. 205.

86 SSA/566 A, stadsfullmäktige med beredningsutskottet, akter, E2 vol. 97, 
1903, motion nr 6. 

87 P 14 feb. 1903, s. 37. 
88 U 228/1906, s. 13f.
89 HN 1905, s. 10ff; U 228/1906, s. 14ff.
90 B 150/1906, s. 2.
91 P 19 nov. 1906, s. 677; SSA/557 B, renhållningsavd. kamerala avd. F IX 

1876–1948, diverse handlingar och dossier, kungörelse nr 4, 1907.
92 HN 1907 6f.
93 Tingsten 1911, s. 58.
94 Dufwa & Pehrson 1989, s. 150.
95 RV 1909–1927, tabell ”Översikt av skräpsopornas behandling”. Även 

mängden som brändes eller användes till fyllning angavs men till skillnad 
från tillvaratagandet redovisas detta endast på ett par rader.

96 SÅS 1905–1910. Årsboken började ges ut 1904, 1905 togs renhållning upp 
som ett eget ämne och redovisades från år 1900. 

97 Tingsten 1900, s. 11.
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98 SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, protokoll den 
19 dec. 1900, s. 1433f. Förslaget gavs av F. Fant.

99 Tingsten 1900, s. 56.
100 Tingsten 1900, s. 48.
101 Tingsten 1900, s. 48.
102 Tingsten 1901, s. 138. 
103 Tingsten 1901, s. 136–150. 
104 SSA/566 A, stadsfullmäktige med beredningsutskottet, akter, E 2 vol. 

97, 1903, motion nr 6. 
105 Y 14 feb. 1903, s. 111.
106 P 19 nov. 1906, s. 198; Y 19 nov. 1906, s. 677; B 150/1906, s. 1ff. 
107 B 150/1906, s. 3.
108 B 150/1906, s. 3.
109 B 150/1906, s. 3–4.
110 B 75/1901, s. 30, 51.
111 B 75/1901, s. 51.
112 Granlund 1908, s. 441. 
113 Melosi 2005, s. 73–85.
114 Renhållningen som prioriterad verksamhet framhålls bl.a. i B 120/1901, s. 4. 
115 Nygård 2004, s. 266f.
116 Öberg 1912, s. 403–410.
117 Schön 2007, s. 213.
118 Melosi 2005, kap. 2. 
119 Larsson 1977, del 2, s. 435. 
120 Tingsten 1961, s. 27, 91, 158ff. Även andra källor tar upp Tingstens spar-

samhet. Så hävdas till exempel i jubileumsskriften Ren stad att karika-
tyrtecknare i tidningar drev med hans sparsamhet med stadens medel. 
Timell 1959, s. 114f.

121 Tingsten 1961, s. 48. 
122 Hirdman 1983, s. 131ff. Aléx 2003, s. 29, 66ff, 172; Husz 2009, s. 59f; 

Johansson 1988, passim.
123 Johansson 1988, s. 6ff.
124 Johansson 1988, s. 12; Tingsten 1901, s. 137.
125 Aléx 2003, s. 27.
126 Karlöf 1977, s. 267.
127 SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, handlingar 

1900, nr 45.
128 SSA/557 B, renhållningsavd. kamerala avd. E VIII 1932, reseberättelser: 

”1882 – reseberättelse av Amundson”; ”De nyaste renhållningsmetoderna 
för större städer. Reseberättelse av P. Axel Lindahl 1884”. 
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129 SSA/557 B, renhållningsverket, D X III a:1, typsamling av anslag och 
blanketter, 1887–1920. 5 patent på ugnar mellan 1887 och 1899.

130 SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, protokoll den 
20 dec. 1899, s. 1340 (en skrivelse anmäls i detta protokoll men själva 
skrivelsen finns inte i handlingarna, det är således svårt att dra några 
växlar på detta).

131 SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, handlingar, serie 
1, 1899 diarienummer 77. 

132 Tingsten 1900, s. 20f.
133 Tingsten 1900, s. 25.
134 Tingsten 1901, s. 10.
135 Barles 2005, passim; Drangert & Hallström 2002, s. 18.
136 O’Brien 2008, s. 23.
137 Granlund 1908, s. 449ff.
138 Se även Tingsten 1933, s. 151f.
139 Tingsten 1901, s. 130.
140 Y 14 feb. 1903, s. 111.
141 Nygård 2004, s. 334. 
142 Barles 2005, s. 45.
143 Edvinsson 1992, s. 69–81; Nyström 2006, s. 67f.
144 Nygård 2004, s. 64; Melosi 2005, s. 21f. 
145 McLaughlin 1971, s. 147f.
146 Melosi 2005 s. 22; Graninger 1997, s. 225f.
147 När Tingsten höll föredrag för Stockholms hälsovårdsförening talade 

han dock en hel del om hygien: han argumenterade för att det inte 
fanns några hygieniska betänkligheter när det gällde tillvaratagandet. 
Tingsten 1901, s. 139. 

148 Nygård menar att hygienen blev mer och mer en självklar förståelse som 
mot slutet av 1920-talet inte betonades annat än när man ville förstärka 
andra argument. Nygård 2004, s. 326. 

149 Tingsten 1911, s. 149.

3. Avfall som svinmat
1 Hallerdt 1992, s. 6f.
2 Larsson 1977, del 1, s. 156–167.
3 Melosi 2005, s. 176; Strasser 2000, kap. 4.
4 Nygård 2004, s. 301f.
5 Larsson 1977, del 1, s. 161ff; Dufwa 1985, s. 71, 74, 76. Dufwa redovisar 

inga siffror på antalet hästar men det framgår av tabellen s. 76 att häs-
tarnas antal börjar minska i slutet av 00-talet. 1905 börjar man registrera 
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antalet bilar och de är då 177 st. totalt i Stockholm, sedan sker en gradvis 
ökning men denna är långsam fram till 1920. SÅS 1912, s. 306.

6 Fördelningen på avfallsproducenter inom kategorin skräpsopor framgår 
inte. Se diskussion i appendix, s. 241.

7 Lönerna steg dock inte kontinuerligt. Östlind 1945, s. 398–467. Den reala 
timlönen inom industrin steg mellan 1918 och 1920 med i genomsnitt 
40 procent, även under 1920-talskrisen steg reallönerna – om än inte 
lika mycket. 1930 var den reala timlönen inom industrin ungefär dub-
belt så hög som den varit 1918. Under 1900-talets första decennier ökade 
konsumtionen av industrivaror i Sverige. Schön 2007, s. 237ff, s. 301.

8 Schön skriver att industrin under denna period utvecklade nya pappers-
sorter för flera användningsområden, inte minst för emballage och olika 
former av förpackningar. Schön 2007, s. 246ff, 306–317. 

9 Torell & Lee 2010, s. 37; Björklund 1967, s. 216f.
10 Centralvärme introducerades i Stockholms offentliga byggnader i slutet av 

1800-talet. Det första bostadshuset som hade centralvärme byggdes 1902 
på Östermalm och därefter skedde en successiv ökning. Centralvärmen 
eldades oftast med koks eller kolbriketter men det förekom också ved 
eller torv. Åstrand 1984, s. 96–99. Se även Werner 1989, s. 5, 15.

11 Kaijser 1986, s. 204. 
12 Orsaken var i hög grad en rädsla för att vattnet runt staden skulle för-

orenas, särskilt det vatten som användes för att försörja staden. Några år 
under 1900-talets första decennium användes ett slags vattentoaletter vars 
innehåll – ”latrinsörjan” – tömdes med jämna mellanrum. Detta var ett 
försök att undvika föroreningar men samtidigt tillfredsställa den del av 
befolkningen som ville ha wc, som uppfattades som modernare och mer 
hygieniskt. Denna teknik var inte bra, men man fann det omöjligt att 
återgå till ett totalförbud och installering av wc tilläts 1909. B 39/1909, 
s. 7–8. Jakobsson 1999, passim.

13 Östlind 1945, s. 418.
14 Dufwa anger också att andelen cyklar var 23 procent, oklart vilket trafik-

slag övriga 5 procent var men förmodligen motorcyklar och spårvagnar. 
Dufwa 1985, s. 75ff. 

15 SÅS 1910, s. 302–305, SÅS 1920, s. 230f; SÅS 1925, s. 134f. 
16 RV 1912, s. 24; RV 1915, s. 20.
17 Se tabellen ”Fördelning inom kategorin gödselsopor 1913–1927 (viktpro-

cent)” i appendix s. 249. 
18 Timell 1959, s. 79f.
19 Timell 1959, s. 79–82.
20 I renhållningsverkets och gatukontorets berättelser anges försäljningen 

i järnvägslast år 1900–1949, i pråmlast och häst- eller billast 1900–1938 
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och i skutlast 1924–1938. 1912 angavs volymen i registerton (1 registerton 
= 2,83 kubikmeter) vara 0,41 per hästlast, 5,10 per vagnslast och 45,47 
per pråmlast.

21 RV 1909, s. 12, 18.
22 RV 1909, s. 18.
23 RV 1910, s. 12. 
24 Morell 2001, s. 99, 217–223.
25 B 92/1910, s. 2.
26 B 92/1910, s. 6ff.
27 B 92/1910, s. 10ff.
28 Jag har gått igenom Meddelanden från Centralanstalten för försöksvä-

sendet på jordbruksområdet under åren 1907–1920. Denna publikation 
behandlade flitigt frågor om såväl gödsel som svinuppfödning men med 
undantag för en artikel av Sigurd Rhodin lyser sopgödseln och latrinen 
med sin frånvaro. Rhodin 1910. Jag har även gått igenom register till 
Kungliga skogs- och lantbruksakademiens tidskrift för åren 1890–1930 och 
gjort nedslag i artiklar där sopgödsel, latrin eller svinmat kunde tänkas 
behandlas. Denna tidskrift behandlar gödning och foder men även i 
denna lyser sopgödsel, latrin och köksavfall till svinmat med sin från-
varo med undantag av ett nummer 1916 där tillgången på gödsel nämns 
som betydelsefull för de på 1890-talet framväxande trädgårdsodlingarna 
i Riddersvik. Lind 1916, s. 591–595. 

29 Mårald 2000, s. 172–181.
30 Mårald 2002, s. 30.
31 B 105 B/1921, s. 31; B 58/1923, 18.
32 B 58/1923, s. 18.
33 B 58/1923, s. 20.
34 RV 1909, s. 12, 18.
35 RV 1909–1927, tabell ”Översikt över skräpsopornas behandling”.
36 RV 1909–1927, tabell ”Det ekonomiska resultatet av tillvaratagandet av 

föremål i skräpsoporna”.
37 B 105 B/1913, s. 28.
38 RV 1909, s. 21; RV 1915, s. 23.
39 Strasser 2000, s. 130.
40 Se tabellerna ”Samtliga köpare av skräpsopor 1907” samt ”Samtliga kö-

pare av skräpsopor 1911” i appendix, s. 256.
41 Dufwa & Pehrson 1989, s. 157.
42 B 105 B/1913, s. 25.
43 RV 1909, s. 15f.
44 U 15/1911, s. 4. 
45 RV 1911, s. 15f. 
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46 I betydligt mindre skala hade idén tagits upp i drätselnämndens andra 
avdelning som ett förslag om en svingård driven av fattiga och åldrade 
tjänarinnor och där fodret skulle utgöras av insamlade hushållssopor. 
Projektet verkar dock aldrig ha blivit av. SSA/37 A, drätselnämndens 
andra avdelning 1868–1920, handlingar 1901, nr 159.

47 Nygård 2004, s. 266ff. 
48 B 92/1908, s. 2.
49 B 79/1916, s. 2, 8ff; U 187/1916, s. 24–26.
50 B 79/1916, s. 2. Lantbruksklubben i Stockholm förordade att Stockholms 

läns svinavelsförening skulle engageras i omhändertagandet av köksavfallet.
51 B 92/1908, s. 3.
52 B 92/1908, s. 8.
53 B 3/1910, s. 4; B 166/1912, s. 1; B 79/1916, s. 5–6.
54 B 3/1910, s. 4; U 16/1910, s. 3; B 166/1912, s. 4 ff.
55 U 16/1910, s. 31.
56 B 72/1915, s. 6.
57 B 92/1908, s. 13. Kammarkontoret skrev att förslaget var riskabelt, B 

57/1911, s. 16; B 174/1915, s. 6ff, 11ff.
58 B 92/1908, s. 6ff.
59 B 92/1908, s. 12.
60 B 57/1911, s. 15.
61 B 166/1912, s. 14.
62 B 174/1915, s. 18.
63 B 72/1915, s. 21–23.
64 B 166/1912, s. 1.
65 B 92/1908, s. 8; B 3/1910, s. 19f.
66 U 16/1910, s. 30.
67 B 72/1915, s. 5f.
68 B 72/1915, s. 4.
69 P 19 juni 1916, s. 169–171. De två utvalda rotarna var Skanstullsroten och 

Barnängsroten i Katarina församling. Motståndare till svinmatsinsam-
lingen kritiserade valet av dessa rotar för att de hörde till Stockholms allra 
fattigaste. I den debatt som föregick beslutet i fullmäktige tog Dahlberg 
upp att kommittéförslaget inte innebar kostnader eller extra möda för 
fastighetsägarna, medan det däremot ställde stora krav på den fattiga 
arbetande befolkningen i rotarna. En stor del av debatten kom därefter 
att kretsa kring försöksrotarna och att klasstrukturen inom dessa inte var 
representativ för staden som helhet. Y 19 juni 1916, s. 419f, 430, 441, 448.

70 Y 19 juni 1916, s. 435f.
71 Karlson 1913, s. 103.
72 U 84/1913, s. 36–39; P 17 mars 1913, s. 115f.
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73 Hirdman 1983, s. 88–92, 131. 
74 Hirdman 1983, s. 61.
75 Hirdman 1983, s. 172.
76 Hirdman 1983, s. 130. 
77 Slakthusfrågan visar, förutom att kommunala ingrepp på livsmedelsom-

rådet inte var särskilt unikt, också på att dessa kommunala frågor kunde 
vara mycket segdragna. Slakthusfrågan kom upp på 1880-talet och fick 
sin lösning först 1912. Hirdman 1983, s. 153, 166.

78 Den förklaringen ger också Hirdman. Hirdman 1983, s. 228.
79 Högberg 1981, s. 226f; Hirdman 1983, s. 209–227. 
80 M 11/1917.
81 SFS 539/1917; B 186/1917, s. 1–4. Däggdjursben, horn och klövar, fett ur 

avloppsvatten från slakterier eller utspisningsställen samt djurkadaver 
skulle likaså tillvaratas.

82 Hirdman 1983, s. 131ff. Citat s. 131.
83 Se t.ex. Y 19 juni 1916, s. 416–453; Y 28 april 1919, s. 339–342.
84 Högberg 1981, s. 237.
85 Kring 1909 åkte Nystedt på uppdrag av hälsovårdsnämnden till Charlot-

tenburg och uttalade sig mycket positivt om det han hade sett. Kommit-
tén som utredde frågan begärde också in ett utlåtande från magistraten 
i Charlottenburg. B 3/1910, s. 6–9. 

86 I första hand togs Eskilstuna upp. Uppsala, Karlskrona, Helsingborg, 
Örebro, Sundbyberg och Huskvarna hade med Eskilstuna som förebild 
infört systemet, och andra städer höll på att utreda frågan. B 92/1908, 
s. 4–5. 1914 företog den utredande kommittén studieresor till relevanta 
svenska städer för att studera hur svinmatsinsamlingen och svingårdarna 
där fungerade. B 3/1915, s. 3.

87 B 166/1912, s. 12.
88 B 92/1908, s. 6.
89 B 57/1911, s. 5, 14. 
90 B 3/1910, s. 19f.
91 B 3/1910, s. 6ff, 9. 
92 B 72/1915, s. 27–30, 35–40.
93 B 3/1910, s. 9. 
94 B 72/1915, s. 32–34.
95 Tingsten 1900, s. 10, 12f; Tingsten 1901, s. 137.
96 Tingsten 1920, s. 22. Se även Tingsten 1915, s. 4.
97 Tingsten 1915, s. 4.
98 B 166/1912, s. 1.
99 Tingsten 1915, s. 6. 

100 B 57/1911, s. 3.
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101 Tingsten 1916, s. 3.
102 RV 1909, s. 12; RV 1910, s. 11; RV 1911, s. 12; RV 1913, s. 14.
103 RV 1910, s. 11; RV 1909, s. 12.
104 RV 1911, s. 12. 
105 RV 1913, s. 14.
106 B 3/1910, s. 20.
107 Y 19 juni 1916, s. 428, 439.
108 Y 19 juni 1916, s. 428ff, 439, 453.
109 Hirdman 1983, s. 228; Svenska morgonbladet 11 maj 1917 ”Köksaffal-

let”, finns digitaliserad på: http://www.stockholmskallan.se/Soksida/
Post/?nid=27799 hämtat den 23 maj 2014.

110 B 57/1911, s. 7, 11.
111 B 72/1915, s. 32–34.
112 Svinmatsinsamlingen sades visserligen i efterhand, när förbränningsan-

läggningen i Lövsta planerades, ha gjort det svårare att sälja gödselavfall. 
Som detta kapitel visar gick försäljningen ner före svinmatsprojektets 
genomförande. U 260/1936, s. 1344.

113 B 38/1917, s. 3. 
114 P 30 mars 1917, s. 109.
115 SFS 539/1917.
116 B 186/1917, s. 27; P 3 dec. 1917, s. 382.
117 U 207/1918, s. 7f; P 17 juni 1918, s. 222f; P 2 dec. 1918, s. 395.
118 U 47/1927, s. 193.
119 B 72/1915, s. 7–9.
120 Tingsten menade att staden borde släppa in andra aktörer, medan slakt-

husdirektören svängde i frågan. Sandeborg framhöll att trots annonsering 
fanns ett mycket ringa intresse för att köpa köksavfall. B 186/1917, s. 7, 
s. 13. I slutskedet av införandet i mars 1918 lät Sandeborg sätta in en an-
nons i huvudstadstidningarna för att sondera efterfrågan. Resultatet var 
enligt hans mening mycket gott. B 69/1918, s. 3–4.

121 B 114 C/1920, s. 7.
122 B 58/1924, s. 7–8.
123 P 20 sep. 1920, s. 283.
124 B 114 C/1920, s. 7.
125 U 324/1921, s. 23; SSF, P 28 nov. 1921, s. 376; P 21 dec. 1921, s. 433.
126 B 58/1924, s. 7–8.
127 Den 1 april 1920 verkställdes en ny organisation av förvaltningen som 

innebar införandet av sex rotlar – en av dem var gaturoteln under vilken 
gatunämnden och dess förvaltning gatukontoret lydde. Denna organisa-
tionsförändring var en del av en förnyelse av stadens styrelse som syftade 
till demokratisering och minskat tjänstemannastyre. Se t.ex. Larsson 
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1977, del 1, s. 123–136, 253. Karl Tingsten blev samtidigt gatudirektör. 
Renhållningsverket fanns kvar som en delvis egen förvaltning men kom 
stegvis att ligga alltmer under gatukontoret. Dufwa & Pehrson 1989, s. 
190. 1928 inordnades renhållningsverket i gatukontoret genom ett full-
mäktigebeslut. GK 1929, s. 3.

128 U 356/1921, s. 61.
129 B 203/1918, s. 3, 5. Detta bekräftades senare av hälsopolisen, som angav 

att det från projektets början hade funnits brister i sorteringen av köks-
avfallet. U 47/1927, s. 202. 

130 U 47/1927, s. 200–202.
131 U 47/1927, s. 200–202.
132 P 21 feb. 1927, s. 32. 
133 U 365 B/1928, s. 217f.
134 U 47/1927, s. 193ff, 211. 
135 Larsson 1977, del 1, s. 169. Se även Karlöf 1977, s. 274–280.
136 U 47/1927, s. 187.
137 RV 1923, s. 2. 1924 inrättades en kabelbana som forslade gödselsoporna 

från järnvägen till stranden. Den del av gödselsoporna som inte såldes 
skulle nu dumpas i strandkanten. RV 1924, s. 2. Timell 1959, s. 88f.

138 RV 1925, s. 6.
139 Se RV 1909–1927. 
140 B 3/1910, s. 12ff. 
141 U 16/1910, s. 32.
142 B 303/1918, s. 6f.
143 U 16/1910, s. 29.
144 U 89/1919, s. 8.
145 Högberg 1981, s. 241–244.
146 P 28 april 1919, s. 339, 342. 
147 U 193/1919, s. 12.
148 Som framkommit refererades till andra städer, framförallt Charlottenburg, 

som infört svinmatsinsamling. Melosi menar dessutom att användandet 
av sopor till svinmat fick ett uppsving i USA under mitten av 1910-talet. 
Melosi 2005, s. 187f. Nygård skriver att Helsingfors införde svinmats-
insamling med Sverige som förebild. Han beskriver det dock som ett 
kristidsprojekt. Nygård 2004, s. 184. Kommunal grisuppfödning baserad 
på matavfall ägde också rum i Sundbyberg som ligger nära Stockholm, 
åren 1908–1915. Detta försök avslutades på grund av att maten gjorde 
grisarna sjuka. Österberg & Bolin 1986, s. 82.
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33 Tingsten 1929, s. 219f.
34 SSA/557 B, renhållningsavd. kamerala avd., tidningsurklipp 1926–1927, 

Stockholms-Tidningen 1 oktober 1929, ”55 vagnar flyttsopor om dagen”; 
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288

noter till kapitel 4

101 GK 1951, s. 49. När den gamla pudrettfabriken 1956 uthyrdes för att 
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kompetens på förbränningstekniska spörsmål. U 260/1936, s. 1346.
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144 Melosi 2005, s. 182ff.
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43 GK 1967, s. 148.
44 U 5/1959, s. 23, 26; P 26 jan. 1959, s. 7; GK 1959, s. 78; GK 1960, s. 70.
45 U 5/1959, s. 23. 
46 GK 1959, s. 78.
47 GK 1961, s. 71.
48 GK 1962, s. 85.
49 U 211/1963, s. 1666.
50 U 211/1963, s. 1667.
51 U 211/1963, s. 1671.
52 U 211/1963, s. 1668, 1672.
53 STRUT 1969, s. 34.
54 U 211/1963, s. 1677. Förhållandena vid Lövsta skildras i Renhållningsut-

redningen 1957, s. 99. Denna syn på föroreningarna, som att man kunde 
lösa dem genom högre skorstenar, fanns även i Stockholm i slutet på 
decenniet. STRUT 1969, s. 7.

55 U 211/1963, s. 1673–1676.
56 P 17 juni 1963, s. 442f.
57 U 211/1963, s. 1677.
58 GK 1963, s. 94. 
59 U 37/1963, s. 462.
60 GK 1963, s. 95.
61 GK 1965, s. 130. 
62 GK 1964, s. 124.
63 GK 1970, s. 129f.
64 U 211/1963, s. 1668.
65 U 37/1963, s. 461.
66 Bränder i sopupplag och sopstationer ökade markant i Stockholm under 

1960-talets andra hälft. Pettersson 2013, s. 79.
67 U 211/1963, s. 6669.
68 GK 1965, s. 131.
69 GK 1960, s. 76.
70 GK 1965, s. 130; GK 1966, s. 153.
71 STRUT 1969, s. 28ff. 
72 STRUT 1969, s. 7.
73 Den höga andelen oljeeldning gjorde att vi inte hade så mycket aska 

under vintern. Den stora mängden papper gjorde också avfallet lämpligt 
att elda. STRUT 1969, s. 34.

74 GK 1962, s. 85.
75 U 211/1963, s. 1680.
76 STRUT 1969, s. 36.
77 GK 1967, s. 146f. 
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78 STRUT 1969, s. 35f.
79 GK 1970, s. 131.
80 De betjänade omkring 8 000 lägenheter vardera. U 211/1963, s. 1667, 1671. 
81 Renhållningsutredningen 1957, s. 144. I det senare tillkomna Miljöpoli-

tiska handlingsprogrammet för Stockholms stad framgår att en av de 
största anläggningarna låg i Bredäng och producerade värme till Svenska 
Bostäders lägenheter i området. Stockholms kommun, miljö- och häl-
sovårdsförvaltningen 1976, s. 106. 

82 U 184/1970, s. 1792–1797. När det gällde att kombinera sopsugssystem 
med mindre förbränningsanläggningar var argumenten att det skulle öka 
stadens kvittblivningskapacitet och minska transportkostnader samt att 
en sådan anläggning skulle vara en miljövårdsfaktor. Y 1 juni 1970, s. 925f. 

83 Ett fall som gick till Regeringsrätten berörde en anläggning i HSB:s regi 
på Åsögatan på Södermalm. En fastighetsägare och boende intill krävde 
att risken för de närboendes hälsa skulle utredas innan anläggningen togs 
i bruk. Utslaget blev att HSB skulle sörja för bättre stoftrening samt en 
högre skorsten. Regeringsrättens årsbok 1966, s. 21–23. 

84 U 211/1963, s. 1669. Mängden pappersavfall som togs tillvara var avhän-
gigt priset på pappersavfall. Insamlingen av pappersavfall hade enligt 
utredningen sedan efterkrigstiden organiserats av ideella organisationer 
som lejde entreprenörer för insamlingsarbetet. Avfallet såldes sedan vi-
dare till AB Industrileveranser. De största mängderna avfallspapper kom 
från industrier, kontor och affärer. AB Industrileveranser argumenterade 
för att om pappersinsamlingen sköttes av ett enda företag så kunde pris-
sättningen lättare förutses och pappersavfallet tas tillvara i högre grad. 
B 57/1969, s. 18, 60.

85 STRUT 1969, s. 115–117. 
86 Ekheimer 2006, s. 87–89.
87 K-konsult 1972, bilaga 15; Rosén 1973, s. 159f.
88 O’Brien 2008, s. 71ff.
89 JBF 2008, s. 25.
90 GK 1965, s. 131f. 
91 B 57/1969, s. 60; STRUT 1969, s. 115–117.
92 STRUT 1969, s. 115–117.
93 M 19/1959; Y 26 jan. 1959 s. 37f; M 15/1961; Y 20 feb. 1961; Y 19 juni 1967, 

s. 910ff; Y 10 juni 1968, s. 778.
94 Cronström 1986, 106f; Sjöstrand 2006, s. 15ff.
95 Förenklat kan man säga att mekanisk rening innebär att vattnet silas 

genom sand och att de synliga föroreningarna i denna process avlägsnas, 
biologisk rening innebär däremot att vattnet luftas och genom det kan 
mikroorganismer rena vattnet. Cronström 1986, s. 134.
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96 Sidenbladh 1981, s. 505–516; Cronström 1986, s. 108f, 137, 141.
97 Nordström 1983, s. 78; SOU 1964:60, kap. 5 och 6; Lundqvist 1971, s. 

72, 88f.
98 U 5/1959, s. 23; GK 1960, s. 72, 76; GK 1959, s. 78.
99 Y 26 jan. 1959, s. 38.

100 Y 26 jan. 1959, s. 38.
101 M 15/1961; Dufwa & Pehrson 1989, s. 169. De senare skriver att metoden 

blev mycket kritiserad bland annat i pressen.
102 M 15/1961.
103 Y 20 feb. 1961, s. 180.
104 Y 20 feb. 1961, s. 183f.
105 Mårald 2002, s. 31.
106 Cronström 1986, s. 148; U 2010/1967, s. 1901. Under andra världskriget 

hade man dessutom använt metangasen som bildades vid rötningen av 
slammet till att driva stadens bussar. Cronström 1986, s. 146f. 

107 U 223/1968, s. 1982f.
108 Y 19 juni 1967, s. 910. Takman sade i samband med detta att hälsovårds-

nämnden i Upplands-Bro fortsatte en ”antihygienisk gärning” som de 
begått i decennier när de inte bidrog till frågans ”rationella lösning”. 
Under de decennier som kloakvatten spolades rakt ut i Mälaren hade 
hälsovårdsnämnden i Upplands-Bro inte haft några klagomål, nu hindrade 
de att Stockholms rötslam spreds på Upplands-Bros mark.

109 Cronström 1986, s. 147; U 223/1968, s. 1984; U 2010/1967, s. 1905.
110 P 19 juni 1967, s. 832; U 2010/1967, s. 1901–1907. 
111 U 2010/1967, s. 1906f; Y 19 juni 1967, s. 913.
112 U 223/1968, s. 1981f. I en femte punkt konstaterades att framställning av 

vitamin B12 ur slammet hittills inte intresserat den biotekniska industrin.
113 U 223/1968, s. 1982ff.
114 Cronström 1986, s. 148f.
115 Y 18 dec. 1967, s. 2042.
116 Y 18 dec. 1967, s. 2044.
117 P 18 mars 1968, s. 319f. 
118 Y 18 mars 1968, s. 370f. 
119 U 223/1968, s. 1976–1982. (GK i svar på Takman och Euréns motion. 

Svaret är daterat 1962.)
120 Y 18 mars 1968, s. 371; Y 1 juni 1970, s. 927. Y 18 dec. 1967, s. 2044.
121 Y 27 mars 1961, s. 373f. 
122 Kopior på insändare med klagomål finns i Johnsson & Andersson, 2013, 

s. 40.
123 U 37/1963, s. 462; Y 27 mars 1961, s. 372–374.
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124 Y 23 jan. 1961, s. 84–91; U 211/1963, s. 1666; Y 17 juni 1963, s. 492–519; U 
125/1964, s. 1267–1283. Det sades också i debatten att pressen tagit upp 
frågan. Y 23 jan. 1961, s. 84. 

125 Y 23 jan. 1961, s. 86, 89.
126 Y 23 jan. 1961, s. 89.
127 Y 23 jan. 1961, s. 86, 90.
128 U 211/1963, s. 1666.
129 Y 17 juni 1963, s. 492–519.
130 Se framförallt den långa och hetsiga debatten i Y 17 juni 1963, s. 492–519, 

samt Y 23 jan. 1961, s. 87.
131 U 211/1963, s. 1687f.
132 U 341/1963 SSF, s. 2691–2693.
133 U 211/1963, s. 1683f.
134 U 211/1963, s. 1669.
135 Se t.ex. GK 1962, s. 85; GK 1963, s. 94; GK 1965, s. 130; U 211/1963, 

 passim; U 37/1963, s. 462.
136 GK 1965, s. 132.
137 Lilja 2011, s. 300–307. Även andra ser åren 1966–1968 som en skiljelinje 

vad gäller hur miljöfrågan diskuterades. Se Jamison 2003, s. 68f; Lund-
gren 1991, s. 185.

138 Y 26 jan. 1959, s. 38.
139 Y 20 feb. 1961, s. 180.
140 Y 20 feb. 1961, s. 180f.
141 U 125/1964, s. 1267–1283. P 20 april 1964, s. 353.
142 Y 18 dec. 1967, s. 2043. 
143 Y 10 juni 1968, s. 782ff.
144 Y 10 juni 1968, s. 784. 
145 P 18 mars 1968, s. 317. Interpellation av Takman.
146 Lilja 2011, s. 305, 311.
147 M 49/1967.
148 Y 14 dec. 1970, s. 1963. Yttrande av Höglund.
149 Y 18 mars 1968, s. 370f.
150 Y 18 mars 1968, s. 372. 
151 Östberg 2002, s. 68; Bennulf 1994, s. 53; Berglund 1979, s. 293.
152 Linnér 1998, s. 103f; Lundqvist 1971, s. 21, 26f.
153 Bennulf 1994, s. 53.
154 Palmstierna 1967, passim.
155 Y 18 mars 1968, s. 368 ; Palmstierna 1967, s. 68.
156 Östberg 2002, s. 91, 97f.
157 Stahre 1999, s. 72f; Jamison 1990, s. 30.
158 Östberg 2002, s. 131ff.
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159 Gunnarsson-Östling 2013, s. 122. 
160 GK 1969, s. 142f.
161 GK 1970, s. 131.
162 Jamison 1990, s. 21f, 38.
163 Hedrén 2002, s. 309, 315.
164 Gunnarsson-Östling 2013, s. 119–122.
165 Melosi 2005, s. 187.
166 U 211/1963, s. 1683, 1668; GK 1965, s. 131.
167 Y 18 dec. 1967, s. 2044.
168 Nordiska rådet 1967, s. 14.
169 Y 18 mars 1968, s. 318. 

6. Oljekris och miljökrav
1 Magnusson 1997, s. 473f; Eklund 1970, s. 60–74. 
2 Ekonomhistorikern Camilla Elmhorn skriver i sin bok om Stockholms 

ekonomiska historia efter 1945 att ”Stockholms stad […] måste betrak-
tas som en stad som tidigt gick in i den postindustriella eran”. Elmhorn 
2013, s. 63, 70.

3 Elmhorn 2013, s. 59ff.
4 Sörlin 2004, s. 552.
5 Helldén 2005, passim.
6 Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 10f; 

Gunnarsson-Östling 2013, s. 117f.
7 Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 37–39, 

105–119.
8 Till de ökande och synliga problemen hör de som hängde ihop med att 

förbrukningen av bränslen och drivmedel ökade, särskilt de tjocka svavel-
haltiga eldningsoljorna som ledde till utsläpp av svaveldioxid. Bilismens 
och motorfordonens luftföroreningar började visa sig, likaså ogynnsamma 
biverkningar av växtskyddsmedel, biocider. En mycket stor miljödebatt 
rörde kvicksilvret i mark och vatten. Miljöfrågan var en fråga som både 
väljare och politiker visade allt större intresse för. Lundqvist 1971, s. 42f, 
96, 104ff; Bennulf 1994, s. 55f, 73, 78ff.

9 Jamison 2003, s. 72; Bennulf 1994, s. 68. 
10 Rosén 1973, s. 194ff.
11 Fältbiologerna engagerade sig även på andra sätt mot engångsartiklar och 

samhällets resursslöseri. Jamison 1990, s. 31; Wadman & Axelsson ”Med 
leriga stövlar och knutna nävar” i Fältbiologen, nr 1, 2007. 

12 SOU 1969:18, s. 12. Till de sakkunniga hörde Stockholms borgarråd 
Thorsten Sundström.
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13 Åhrell 1972, s. 204. Åhrell medverkade i SOU 1969:18 och publicerade 
1972 en bok inom företagsekonomi som byggde på det arbete han gjort 
för utredningen.

14 Prop. 1970:157. Kommunal renhållningslag (1970:892) samt ändring i na-
turvårdslagen (1970:891), ändring i lagen om allmänna vägar (1970:893), 
ändring i lagen om kommunala renhållningsavgifter (1970:894), ändring 
i allmänna ordningsstadgan (1970:895), ändring i hälsovårdsstadgan 
(1970:896). 

15 Kommunal renhållningslag från 11 dec. 1970, SFS 892/1970, 949/1971 
återges i Florén 1972, s. 110. Hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden 
skulle enligt lagen bevaka avfallsfrågorna i kommunerna. I Stockholm 
skulle även regionplanekontoret vara kopplat till avfallsfrågan, se Jo 
1974:10, s. 35. 

16 Florén 1972, s. 107.
17 GK 1972, s. 127; U 418/1970, s. 4191, 4196.
18 U 418/1970, s. 4190; U 1/1974, s. 6.
19 U 418/1970, s. 4161–4242.
20 GK 1972, s. 127. 
21 U 1/1974, s. 4.
22 Rosén 1973, s. 90.
23 U 196/1974, s. 1666.
24 U 1/1974, s. 2.
25 Rosén 1973, s. 179. Miljöskyddslagen reglerade även avloppsutsläpp och 

ställde högre krav på rening än innan, vilket ledde till mer slam. Nord-
ström 1983, s. 79.

26 GK 1973, s. 98. 
27 Jo 1974:10, s. 60ff; Ekheimer 2006, s. 94–97.
28 Ekheimer 2006, s. 94–97; Stockholms kommun, miljö- och hälsovårds-

förvaltningen 1976, s. 105, 112; GK 1975, s. 104. Ekheimer menar att 
pappersindustrin hade agerat för ett utvidgat tillvaratagande redan före 
1975, flera av tidningspappersbruken hade till exempel uppfört returpap-
persanläggningar eftersom de räknade med ökad insamling. Ekheimer 
2006, s. 125.

29 Det förekom också riktad statlig forskningsfinansiering i avfallsrelate-
rade ämnen. Det största forskningsprojektet gällde samkompostering av 
fast avfall och slam från reningsverk och bestod i en försöksanläggning 
i Laxå kommun. Till det kom forskning i avfallsrelaterade ämnen som 
finansierades av industrier och branschföreningar. Rosén 1973, s. 183ff. 
Annan forskning och utveckling gjordes av konsultbyråerna K-konsult och 
Vattenbyggnadsbyrån AB, IVA, Svenska teknologföreningen, Ångpanne-
föreningen och Institutet för vatten och luftvårdsforskning. Jo 1974:10.
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30 Rosén 1973, s. 191.
31 Ds Jo 1972:2, s. 9–16. 
32 Jo 1974:10, s. 49. Oslokonventionen som gällde Nordostatlanten un-

dertecknades 1972 och Londonkonventionen, till vilken ett 30-tal stater 
anslutit sig, däribland Sverige, gällde globalt och öppnades för under-
tecknande 1972. 1974 undertecknades också överenskommelser om skydd 
av Östersjön och Öresund. 

33 Jo 1974:10, s. 50ff.
34 I USA kom det första federala initiativet till en reglerad avfallshantering 

med Solid Waste Disposal Act 1965, vilken under 1970-talet följdes av 
andra lagar och regleringar som visade statens vilja att kontrollera av-
fallshanteringen framförallt i syfte att öka återvinningen och använda 
avfall till energi samt reglera hanteringen av farligt avfall. Under perioden 
bildades också myndigheter och institutioner som specifikt arbetade med 
avfallsfrågor. Melosi 2005, s. 189, 200ff.

35 Andra länders praktik togs upp, som Västtyskland, Frankrike, Storbri-
tannien, Nederländerna, Japan, USA och Australien. I de flesta av dessa 
länder pågick försök med eller studier om återvinning, vissa länder till-
lämpade också en typ av producentansvar vad gällde industriavfallet. Jo 
1974:10, s. 53–58.

36 Jamison 1990, s. 14. Sörlin 2004, s. 583f.
37 Melosi 2005, s. 201f. Avfallsmaterial i USA började så smått återvinnas 

i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet när några få städer gav 
möjlighet till att återvinna vissa material. Melosi 2005, s. 221.

38 Melosi 2005, s. 208.
39 Latrin hanterades fortfarande vid Lövsta även om den största delen av 

latrinkärlen inte kom från Stockholm utan från grannkommunerna. GK 
1971, s. 116; GK 1972, s. 127. 

40 Rötslam från Åkeshovs reningsverk pumpades till Lövsta och torkades där 
för att sedan säljas som jordförbättringsmedel, slammet från Henriksdal 
genomgick en liknande procedur. Cronström 1986, s. 148; Stockholms 
gatukontor 1972, s. 4; GK 1973, s. 100; Dufwa & Pehrson 1989, s. 30. 

41 GK 1970, s. 132.
42 TK, gatukontoret, 643/70, diarieförda handlingar, skrivelse till gatu-

nämnden 8 aug. 1972.
43 Se appendix, s. 255.
44 GK 1973, s. 100.
45 B 17A/1976, s. 11.
46 Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 106.
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47 Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 106; 
GK 1973, s. 100. Denna analys av avfallet gällde också för landet som 
helhet. Styrelsen för teknisk utveckling 1974, s. 51.

48 Stockholms gatukontor 1972, s. 2. 
49 Jo 1974:5, bilaga 1.
50 Jo 1974:5, s. 1. 
51 1972: 59 000 m3 eller 8 000 ton, 1973: 8 000 ton (ingen volym angiven), 

1974: 10 000 ton, 1975: 11 000 ton. GK 1972, s. 126; GK 1973, s. 98; GK 
1974, s. 92; GK 1975 s. 104.

52 Dufwa & Pehrson 1989, s. 154; USK 2005, s. 55. Det avfall som hämtades 
av entreprenörerna lämnades förmodligen på tippar utanför kommunen. 
U 1/1974, s. 9.

53 GK 1975, s. 104. 
54 Jo 1974:5, s. 3.
55 U 418/1970, s. 4191.
56 GK 1974, s. 97.
57 SOU 1969:18, s. 67f; Stiftelsen Svensk återvinning 1975, s. 11, 13. 
58 Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 106.
59 K-konsult 1972, bilaga 9. Siffrorna är tyvärr, som så ofta med avfall, inte 

särskilt tillförlitliga, bland annat kan man reagera på tredubblingen av 
matavfall mellan 1967 och 1971 som visas i tabell 5, s. 148.

60 Förmodligen är även detta i viktprocent eftersom andra uppgifter om 
avfallets mängd i denna text anger vikt och inte volym. Stockholms kom-
mun, miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 106.

61 Stockholms gatukontor 1972, s. 2; Asker 1970, s. 4.
62 Stiftelsen Svensk återvinning 1975, s. 11.
63 Stiftelsen Svensk återvinning 1975, s. 20.
64 Stiftelsen Svensk återvinning 1975, s. 19.
65 Stiftelsen Svensk återvinning 1975, s. 17; Rosén 1973, s. 176.
66 GK 1971, s. 116; GK 1972, s. 129; GK 1973, s. 100. 
67 Elmhorn 2013, s. 63, 73. Av följande utlåtande framgår det också att 

man uppfattade den tekniska och kemiska industrin som betydande. U 
196/1974, s. 1670.

68 En liten mängd industriavfall togs emot vid Högdalen och brändes, det 
mesta lades på tipp och det fanns ett flertal privata tippar som användes 
just för industriavfall och avfall från andra typer av privata verksamheter. 
De tippar som nämndes 1976 var Sofielund, Kovik, Rydbo, Högdala, 
Edstippen och Högbytorp. Stockholms kommun, miljö- och hälsovårds-
förvaltningen 1976, s. 114. 

69 U 1/1974, s. 9f.
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70 Styrelsen för teknisk utveckling 1974, s. 78f. Se även Statens Naturvårds-
verk 1969:6, s. 7.

71 U 196/1974, s. 1671.
72 U 1/1974, s. 10.
73 U 341/1975, s. 3522.
74 U 196/1974, passim.
75 Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 112.
76 U 1/1974, s. 10.
77 Statens Naturvårdsverk 1969:6, s. 9.
78 För hushållens kemiska eller oljehaltiga avfall fanns regler och ett ut-

arbetat system i form av uppsamlingsplatser och vidare transport till 
AB Industridestillation vid Lövsta. Hushållens medicinska avfall kunde 
lämnas in till apoteken och samlades sedan in vid apotekens lager i År-
sta varefter det transporterades till AB Industridestillation. Från 1974 
tog företaget emot läkemedelsrester från hela landet. På liknande sätt 
hamnade även det avfall som privatpersoner lämnade till färgaffärer hos 
AB Industridestillation. GK 1971, s. 116; GK 1974, s. 92, 97; GK 1972, 
s. 127; U 1/1974, s. 9f.

79 U 196/1974, s. 1649; Rosén 1973, s. 83. Dufwa & Pehrson 1989, s. 154f. 
80 U 1/1974, s. 2.
81 Så menade flertalet remissinstanser i detta ärende. U 196/1974, passim. 

Se även hälsovårdsförvaltningens utlåtande i U 1/1974, s. 5.
82 U 196/1974, s. 1671.
83 Utredningarna refererades i U 1/1974, s. 7f. 
84 U 196/1974, s. 1649, 1650.
85 U 196/1974, s. 1655f. Från 1974 engagerades landstinget för att tillsammans 

med berörda kommuner hitta en lämpligare plats för AB Industridestil-
lations verksamhet. Svensk Avfallskonvertering (Sakab) bildades 1969 
med Svenska kommunförbundet och delar av näringslivet som delägare, 
men staten hade majoritetsinflytande åtminstone till mitten av 1970-talet. 
Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 113f. 

86 U 196/1974, s. 1666; U 1/1974, s. 2. I detta utlåtande sades inget om att 
företaget även återvann avfall, det sägs dock i tidigare källor (se kapitel 
5 not 41 och 90) samt i en något senare beskrivning av företaget där det 
står att de bearbetade avfallsolja till eldningsolja och återvann lösnings-
medel genom destillation. Ds Jo 1979:13, s. 6. 

87 U 1/1974, s. 2. 
88 U 196/1974, s. 1664f.
89 Kant ansåg i sin motion att det var sannolikt att en stor del av hushållens 

farliga avfall hamnade i hushållssoporna. Han tog också upp frågan om 
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att endast 10 procent av industrins avfall transporterades till kommunala 
anläggningar. M 21 1973.

90 U 1/1974, s. 4. 
91 U 1/1974, s. 8. Miljöberedningens kanslis utlåtande.
92 U 196/1974, s. 1659, 1662, 1670.
93 M 21 jan. 1974, s. 50. Om producentansvar se även Statens Naturvårdsverk 

1969:6, s. 9. Som det var finansierades en del av kommunens kostnader 
för denna hantering av att hushållens del av dessa kostnader uppskat-
tades och låg till grund för en ökning av sophämtningstaxan. GK 1975, 
s. 104. Dufwa & Pehrson 1989, s. 155.

94 P 17 juni 1974, s. 949 (U 196/1974).
95 Vad gällde hushållens farliga avfall låg en uppskattning av kommunens 

kostnader till grund för en ökning av sophämtningstaxan. GK 1975, s. 
104. Dufwa & Pehrson 1989, s. 155.

96 Y 2 dec. 1975-12-02, s. 1412.
97 Prop. 1975:32, s. 43f.
98 Lundgren 1991, s. 129, 146. 
99 Statens Naturvårdsverk 1969:6, s. 3.

100 Statens Naturvårdsverk 1969:6, s. 48, 93.
101 Stockholms gatukontor 1972, s. 4. Om detta förfarande innebar att det 

jordförbättringsmedel som producerades av rötslammet innehöll miljö-
farligt stoft framgår inte. 

102 Asker 1970, s. 12.
103 Andersson & Öhrström 2002, s. 78. Cronström 1986, s. 148. Denna 

förbränning lades ned i slutet av 1970-talet. 
104 P 5 juni 1972; P 22 jan. 1973; P 25 juni 1973.
105 P 5 juni 1972, s. 727. 
106 P 5 juni 1972, s. 727.
107 P 5 juni 1972, s. 794; P 5 juni 1972, s. 794f. Grabös svar på samma fråga 

följande år var i stort sett oförändrat – han ville se en rökgasrening komma 
till stånd men det fanns ännu inte metoder som var tillfredsställande och 
det skulle också bli mycket dyrt. P 22 jan. 1973, s. 57–59. Se även P 25 
juni 1975, s. 1040.

108 Y 22 jan. 1973, s. 58.
109 Y 22 jan. 1973, s. 59. 
110 P 5 juni 1972, s. 794.
111 P 25 juni 1975, s. 1022, enkel fråga ställd av Arne Söderqvist (VPK).
112 P 25 juni 1975, s. 1039f. 
113 GK 1972, s. 129.
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114 Statens Naturvårdsverk 1969:6, s. 51, 57; Stockholms kommun, miljö- 
och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 38. Resultatet av undersökningarna 
presenterades i Miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1978.

115 GK 1973, s. 100.
116 GK 1974, s. 97.
117 P 5 juni 1972, s. 727; Y 5 juni 1972, s. 793ff.
118 GK 1973, s. 100; Stockholms gatukontor 1972, s. 4.
119 Asker 1970, s. 12.
120 Hallerdt 1992, s. 147.
121 Dufwa & Pehrson, s. 174. 
122 K-konsult 1972, bilaga 14; Stockholms gatukontor 1972, s. 4.
123 Glete 1984, s. 229f.
124 Glete 1984, s. 301ff; Sidenbladh 1981, s. 502; Hallerdt 1992, s. 93ff. 
125 Kaijser 2001, s. 82f; Glete 1984, s. 230; Prop. 1975:30, s. 1, 4f. 
126 M 128/1973, s. 263.
127 M 128/1973, s. 264.
128 Jo 1974:10, s. 36ff. Även andra utredningar kom in på frågan, se t.ex. 

Styrelsen för teknisk utveckling 1974. Jo 1974:10, s. 36ff.
129 GK 1973, s. 101.
130 U 229/1975 s. 1976.
131 U 229/1975 s. 1976. Se även Hallerdt 1992, s. 95, 147f.
132 GK 1974, s. 97; U 50:10/1974; Hallerdt 1992, s. 148.
133 Hallerdt 1992, s. 95.
134 Anslutningen av avfallsförbränningen till fjärrvärmenätet kan med sin 

nästan slumpartade tillkomst definitivt ses som ett utslag av spårbunden-
het i enlighet med vad jag diskuterade i inledningskapitlet.

135 Jo 1975:5, s. I och II.
136 Jo 1975:5, s. III.
137 Jo 1975:5, s. IV. 
138 GK 1972, s. 128.
139 GK 1973, s. 100.
140 GK 1974, s. 92f; GK 1975, s. 104.
141 Enligt K. G. Kyhlstedt på företaget HA recycling väger storstadstidningar 

idag 360–380 kg/m3, så jag multiplicerade antalet kubikmeter med 370. 
Siffran 1 850 ton är mycket ungefärlig eftersom volymvikten beror på ty-
pen av papper (veckotidningar väger mer än dagstidningar och tidningars 
ytvikt har minskat under åtminstone de senaste tre decennierna) och hur 
det är packat. Serien kompliceras ytterligare av att det är oklart hur det 
insamlade papperet var packat 1973–1975.
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142 Hushållens del av returpapperet var liten. Mängden insamlat returpapper 
i hela Sverige beräknades i början på 1970-talet till 350 000 ton, av det 
kom en mycket liten del från hushållen. Rosén 1973, s. 160.

143 Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltningen 1976, s. 109. 
144 Rosén 1973, s. 159.
145 GK 1973, s. 98.
146 GK 1974, s. 92.
147 GK 1975, s. 104.
148 Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltning 1976, s. 109.
149 U 196/1974, s. 1664; Se även Rosén 1973, s. 155f.
150 U 5/1974, s. 28. 
151 Stockholms kommun, miljö- och hälsovårdsförvaltning 1976, s. 107. 
152 GK 1972, s. 128.
153 GK 1974, s. 92.
154 GK 1973, s. 100. AB Svenska Fläktfabriken drev med kommunens god-

kännande en försöksanläggning vid Högdalen för att sortera ut plast, 
glas, metall och papper. Vid Lövsta drev företaget Recollator AB en 
försöksverksamhet för utsortering av plåtskrot från slaggen. Företaget 
började sedan ta plåtskrot även från slaggen i Högdalen; kommunen 
erhöll en ersättning om 40 kr per ton utplockat plåtskrot och cirka 200 
ton plockades ut per månad. GK 1974, s. 92; Stockholms kommun, 
miljö- och hälsovårdsförvaltningen, 1976, s. 111.

155 P 5 juni 1972, s. 794; Rosén 1973, s. 22.
156 Svenska kommunförbundet gav råd till kommunerna i renhållningsfrågor, 

t.ex. taxor och entreprenadavtal men även återvinning och planering. 
Jo 1974:10, s. 36.

157 Sveriges industriförbund hade under 1970-talet en miljövårdskommitté och 
en särskild recycling-grupp. Branschförbund som Sveriges mekanförbund, 
Svenska gjuteriföreningen, Svenska gruvföreningen, Jernkontoret och 
Sveriges plastförbund utredde återvinning vid denna tid. Kommunernas 
konsultbyrå K-konsult och även konsultbyrån Vattenbyggnadsbyrån AB 
hade speciella avdelningar för avfallshantering. IVA bedrev viss utrednings-
verksamhet och likaså Svenska teknologföreningen. Ångpanneföreningen 
tittade på frågor om kraftutvinning vid förbränning av avfall och inom 
Institutet för vatten och luftvårdsforskning startades ett forsknings- och 
utvecklingsprogram om avfall. Jo 1974:10, s. 36ff. 

158 TK, gatukontoret, 643/70, diarieförda handlingar, ”Skiss till plan för 
avfallshantering i Storstockholmstrakten”. 

159 Historikern Magnus Linnarsson visar i sin uppsats om beredskapsstöd till 
företaget Svenska Rayon 1972–1983 att idén om att Sverige skulle kunna 
klara sin försörjning av förnödenheter i fall av avspärrning var levande 
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under 1970-talet. Linnarsson 2013, s. 35, s. 59f. Även Björn Rosén har 
tagit upp tillvaratagandet av avfall som en beredskapsåtgärd, t.ex. gällde 
det gummidäck. Rosén 1973, s. 168.

160 P 5 juni 1972, s. 794.
161 P 5 juni 1972, s. 795.
162 Staden fick 32 kronor per ton insamlat pappersavfall från den entreprenör 

som samlade in avfall öster om Nynäsvägen. Miljöberedningen skrev att 
det var osäkert om staden skulle kunna teckna avtal som kompenserade 
för kostnaderna i hanteringen. Stockholms kommun, miljö- och hälso-
vårdsförvaltningen 1976, s. 111.

163 Stiftelsen Svensk återvinning 1975, s. 38. Stiftelsen svensk återvinning bil-
dades 1972 av Svenska kommunförbundet, Persönerna AB, PLM, Supra 
och Stora Kopparbergs AB. Åsab var verkställande organ.

164 Rosén 1973, s. 173.
165 Rosén 1973, s. 22, 176. 
166 Rosén 1973, s. 171–173.
167 U 5/1974, s. 28.
168 GK 1972, s. 127f.
169 Y 21 jan. 1974, s. 53f.
170 U 5 1974 passim.
171 Y 2 dec. 1975, s. 1412.
172 M 128/1973, s. 263f.
173 Prop. 1975:32, s. 12, 38.
174 Prop. 1975:32, s. 13.
175 Prop. 1975:32, s. 27f, 36, citat s. 28.
176 Bennulf 1994, s. 50f; Linnér, 1998, s. 114, 150.
177 Miljöhistorikern Johan Hedrén skriver: ”Det är också lätt att se hur 

denna föreställning om knapphet kommit till uttryck i en mängd poli-
tiska målsättningar och strategier: återvinning, kretslopp, sparsamhet och 
faktor 10 utgör några av de mest välkända koncepten i sammanhanget.” 
Hedrén 2002, s. 312.

7. Avfallsregimer och regimskiften
1 Nygård 2004, s. 334f.
2 Cooper 2010, s. 1036–1041, 1046.
3 Inom forskningen om avfall finns en ständigt återkommande diskussion 

om huruvida avfall är en konstruktion eller en materiell angelägenhet. Den 
tar ofta sin utgångspunkt i Mary Douglas teori om smuts och skräp som 
konstruktion och symbol. Se t.ex. Hetherington 2004, s. 162f, 157–173; 
O’Brien 2008, kap. 6–7.
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4 Melosi, 2005, s. 176. 
5 Nygård 2004, s. 337.
6 Barles 2005, s. 29, 45, 47 och passim.
7 SSA/37 A, drätselnämndens andra avdelning 1868–1920, handlingar 

1900, nr 45.
8 Edvinsson 1992, s. 126; Lindegaard 2003, passim; Hallström 2002, s. 256. 
9 Hanley 1987, s. 26.

10 Dansk forskning har visat att latrinens potentiella värde fördes upp i 
diskussionerna om införandet av wc i Köpenhamn men om det verkli-
gen försenade införandet av wc är oklart. Lindegaard 2002, passim. Eva 
Jakobsson argumenterar dock för att det var en rädsla för föroreningar 
som gjorde att man tvekade om att införa wc och att tanken om avfallets 
värde som gödsel inte spelade nämnvärd roll. Jakobsson 1999, passim. 

11 Sjöstrand 2006, s. 15. 
12 Vattentoaletten med ungefär samma mekanism som dagens uppfanns 

i England i slutet av 1700-talet och blev snabbt relativt populär. Dock 
installerades toaletterna innan ett system för avlopp byggts ut och skapade 
i början stora problem i bland annat London. McLaughlin 1971, s. 110. 

13 SÅS 1905, s. 138–145. Registren i årgångarna 1905–1921.
14 SÅS, register 1901–1920, sökordet är ”sopor”, men det följs av ovan 

nämnda rubricering.
15 Nygård 2004, s. 219, 291ff.
16 Edling 1996, s. 30, 98ff, 373ff. 
17 Sundin 1984, s. 350ff; Sörlin 1984, s. 305.
18 Hedrén 2002, s. 309; Sörlin 1984, s. 298ff; Sundin 1984, passim.
19 Tingsten 1901, s. 137.
20 Strasser 2000, s. 27, 70–85, 97–102.
21 Aléx 2001, s. 67.
22 Aléx 2003, passim. 
23 Schön 2007, s. 228, 251ff, 298.
24 Fagerstedt & Sörlin 1987, s. 91.
25 Nordström 1938, passim; Nordström 1942, passim (se t.ex. s. 23f ).
26 Lundén 1999, s. 41.
27 Skovdahl 1998, s. 148–151; Holmqvist 1998, s. 167f.
28 Hedrén 2002, s. 310f; Holmqvist 1998, s. 199f.
29 Soller 1969, passim. Ursprungligen en artikelserie i Dagens Nyheter 1968.
30 Hedrén 2002, s. 312f.
31 Hedrén menar att frågan om natur och miljö under efterkrigstiden var 

en del av en ”kulturell kamp” där olika moraliska och estetiska värden 
om samhällsutvecklingen visade sig. Miljöfrågorna blev symboler för 
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bredare samhällsfrågor och, menar Hedrén, för ”det moderna projektet 
i hela dess vidd”. Hedrén 2002, s. 302f. 

32 ”Kvittblivning” SAOB.
33 Denna invändning vad gäller ordet ”destruktion” framfördes i ett betän-

kande från STRUT– där valdes ordet ”behandling” i stället, ett ord som 
jag anser vara för brett. STRUT 1969, s. 28. Det är även en anledning 
till att TNC menar att begreppet är svårt att använda. Telefonintervju 
med Anna Lena Bucher, vd TNC.

34 Ekheimer 2006, s. 86f. Även skrotåtervinning ger en miljöfarlig bipro-
dukt. JBF 2008, s. 61.

35 ”Not until the 1960s and 1970s did Americans link the resolution of the 
refuse problem to American affluence and the consumption of goods. 
Yet, by the onset of the twenty-first century, Americans were still trying 
to learn how to manage the solid waste problem, not solve it.” Melosi 
2005, s. 16.

36 Tingsten 1929, s. 213, 218.
37 Tingsten 1933, s. 150. 
38 Idag räknas inte pantsystem som förebyggande utan som återvinning 

och därmed som en typ av avfallshantering. Naturvårdsverket 2013, s. 13.
39 Hedrén 2002, s. 326f; Hetherington 2004, s. 157–173; Melosi 2005, kap. 

8; Naturvårdsverket 2013, s. 19; Naturvårdsverket 2014.

Appendix
1 Fram till 1920 års berättelse var omfånget cirka 30 sidor text och 20 sidor 

tabeller. Texten är uppdelad i avsnitt om organisation, avträdesrenhållning, 
gaturenhållning, gårdsrenhållning, större entreprenadarbeten, verkstäder, 
avfallets emottagning och transport från staden, avfallets behandling vid 
Lövsta, avfallets försäljning, inventarier samt byggnader och fastigheter. 
Vissa år finns avsnitt av engångskaraktär, t.ex. inkorporeringen av Bränn-
kyrka, hur en ovanligt snörik vinter hanterats etc. I 1920 års berättelse 
omfattade text- och tabelldelarna bara ca 10 sidor vardera. 

2 Denna mängd var sedan 1938 densamma som den som gått direkt till 
verkets kunder. 

3 1934–1940 finns det en uppgift som heter ”antal utskeppade järnvägslaster 
sopor”, vilket kan vara dumpning i vatten, men det är oklart.

4 1925–1961 utgift för behandling och försäljning, 1959–1964 utgifter för 
destruktion. De två åren som är överlappande visar att detta antagligen 
är samma summa. 

5 Tingsten 1911, s. 105–110; Dufwa & Pehrson 1989, s. 39; Timell 1959, s. 84.
6 SÅS, 1912 s. 135. Ett registerton är ett volymmått som motsvarar 2,83 m³.
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7 P 7 oktober 1912, s. 307.
8 RV 1909, s. 18.
9 RV 1909, s. 8. 

10 Denna uppgift finns inte i samma tabell där övriga uppgifter om avfallets 
mängd och sammansättning redovisas utan återfinns i tabellen ”Renhåll-
ningsavdelningens omfattning”, GK 1929–1937.

11 TK, gatukontoret, 643/70, skrivelse till gatunämnden 8 aug. 1972. 
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Otryckta källor
Stadsarkivet (SSA)
 554 C, Gatunämnden och gatukontorets expedition.
 557 B, Gatukontoret, renhållningsavd. kamerala avd.
 557 D, Gatukontoret, sopförbränningsanstalten Lövsta.
 566 A, Stadsfullmäktige med beredningsutskottet
 37 A, Drätselnämnden, kammarkontoret, stadskamreraren. 
Trafikkontorets arkiv (TK)
 Gatukontorets arkiv 
Terminologicentrums arkiv (TNC)

Övrigt otryckt material
Bucher, Anna Lena, ”Down to earth, but up to whom? Terminology, awareness 
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ingens världskonferens i Oslo 2012. 

Kyhlstedt, K.G., mejl 17 mars 2014.
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versitet, 2006.
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Terminologicentrum, två mejl 5 november 2013.
Terminologicentrum, Bucher, Anna Lena, telefonintervju 25 oktober 2013.

Kommunalt tryck, kommunala årsböcker
Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 1900–1975
 Utlåtanden (U)
 Protokoll (P)
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Björkman, Åke & Lidén, Gösta, Stockholms stads sopförbränning vid Lövsta, 
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holm 1903.
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hälle. Sveriges program för att förebygga avfall 2014–2017, Stockholm 2013.
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Prop. 1975:30, Regeringens proposition om energihushållningen m.m. 
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vårdsutredning, Stockholm 1962. 
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årsböcker, Stockholm 2005.

Tryckta källor och litteratur 
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