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Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för nionde gången sedan 1992 erbjudit Sveriges
samtliga kommuner att vara med i en undersökning om hur kommuninvånarna uppfattar att den
kommunala tekniken – skötseln av gata, park, vatten och avlopp respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar.
I många av de medverkande kommunerna används resultaten från undersökningen som ett stöd i
prioriteringen av resurser, men också som komplement till den politiska styrningen av verksamheten.
I synnerhet gäller detta de kommuner som medverkat vid flera omgångar av undersökningen och
därmed fått en tidsserie och har möjlighet att jämföra hur upplevelsen av förvaltningens
ansträngningar att tillfredsställa invånarnas krav förändrats.
Sveriges Kommuner och Landsting redovisar en sammanställning av resultaten på sin webbplats
www.skl.se1 i rapporten Kritik på teknik 2016 – Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning.2
Beräknad publicering i oktober 2016. Där finns även tidigare års rapporter tillgänglig.

Deltagandet 2016
Tillsammans med hundratalet andra kommuner medverkade Enköpings kommun i undersökningen
(med enkät B och C, två separata rapporter) för att få veta hur kommunens invånare tycker att gator
och parker, vatten och avlopp sköts samt hur avfallshanteringen i kommunen fungerar.
I Enköpings kommun har undersökningen skickats till 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i
åldern 18–74 år. Av dessa har 47,2 procent – 236 stycken – besvarat enkäten.
Enkäten bestod av totalt 44 standardfrågor. Enköping har i år valt att till de 44 standardfrågorna
avseende vatten och avlopp samt avfallshanteringen valt att ställa 5 specifika frågor för Enköping.
På vissa frågor har svarsalternativet ”annat”, ”annan orsak” eller motsvarande funnits med, som ett
komplement till de färdiga svarsalternativen. Då har uppgiftslämnaren också kunnat specificera vilket
annat svarsalternativ som avsetts. I rapporten redovisas då endast hur vanligt alternativet ”annat´”
varit, men information om vilka kompletterande uppgifter som lämnats under detta alternativ har
levererats till Enköpings kommun.
Sist i rapporten redovisas en allmän översiktlig beskrivning av dem som besvarat undersökningen.
I allmänhet föreligger sällan några stora skillnader i uppfattning mellan kvinnor och män. När så är
fallet anges det i rapporten.
De summerade svaren kan ibland avvika från 100 procent på grund av avrundningar, partiellt bortfall
eller att fler alternativ än tillåtet har angetts.
De invånare som valts ut men som inte alls besvarat enkäten utgör ett så kallat objektbortfall och
ingår inte i underlag till sammanställningar. För mer information om undersökningens metod och
genomförande hänvisas till den tekniska rapporten som levererats med resultaten till kommunerna.

1

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kritik-pa-teknik-2016-redovisning-av-kundenkater-i-teknisk-forvaltning.html
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Namnet på SKL:s samlingsrapport var inte fastställt när denna rapport skrevs.
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I den här sammanställningen ges en översiktlig bild av Enköpings kommuninvånares uppfattning om
•

Vatten och avlopp

•

Avfall och
avfallshantering

•

Information och
kontakter

Kort om undersökningens upplägg
Sveriges kommuner inbjöds av SKL vintern 2016 att medverka i Sveriges Kommuner och Landstings
återkommande undersökning ”Kritik på teknik”. Det var nionde gången sedan 1992 för denna enkät
om kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken – gata, park, VA respektive
hanteringen av hushållsavfall fungerar.
Kommunerna kunde välja mellan tre olika enkätalternativ:
Enkät
A
B
C

Innehåll
Översiktliga frågor om gata, park, VA och renhållning
Fördjupade frågor om gata och park
Fördjupade frågor om VA och renhållning

Antal frågor
46
39
44

Ville kommunen ha en djupare kunskap om kommuninvånarnas synpunkter på kommunaltekniken
valde den att använda de båda fördjupningsenkäterna – B och C.
Resultaten redovisades i slutet av maj månad 2016 i form av tabeller för respektive enkät där
kommunen jämförs med övriga medverkande kommuner.
Medverkande kommuner erbjöds olika tillval som tilläggstjänst till standardenkäterna ovan såsom
•
•
•
•

Fördubblad urvalsstolek (1 000 i stället för 500 kommuninvånare)
Egna kommunspecifika frågor inom undersökt verksamhet (upp till 16 stycken)
Föreliggande kommunspecifika rapport
Jämförelser med eventuell tidigare medverkan (år 2010 och/eller 2013).

För mer information se den tekniska rapporten som levererats med resultattabellerna
.
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Resultat i korthet
Kommunalt vatten och avlopp
Vatten
Sex av tio invånare i Enköpings kommun är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Av dessa
tycker nio av tio invånare att kvaliteten på kranvattnet är ganska eller mycket bra, vilket också är ett
mål för kommunen. Att Enköpings kommuns vattenverk kontinuerligt klarar att leverera ett gott och
rent dricksvatten uppfattar nio av tio kommuninvånare. Så gott som samtliga invånare uppger att de
dricker kranvatten dagligen. Två av tio invånare är å andra sidan är orolig för att kranvattnet till
exempel ska orsaka långsiktiga hälsoeffekter, till exempel av cancerframkallande ämnen eller andra
problem.
I samtliga deltagande kommuner är motsvarande nio av tio invånare som är anslutna till kommunalt
vatten och avlopp (drygt 80 procent) nöjda med vattenkvaliteten i kommunen och lika stor andel
upplever att kommunens vattenverk kontinuerligt klarar att leverera ett gott och rent dricksvatten. Nio
av tio kommuninvånare i samtliga deltagande kommuner med kommunalt vatten och avlopp anger att
kvaliteten på kranvattnet är ganska eller mycket bra och drygt nio av tio invånare dricker också
kranvatten dagligen. Var femte kommuninvånare i de deltagande kommunerna oroar sig dock ofta
eller ibland för kranvattenkvaliteten. Främst för att vattnet ska orsaka långsiktiga hälsoeffekter.
Avlopp
Åtta av tio invånare i Enköpings kommun med kommunal vatten- och avloppsanslutning anser sig
välinformerade om vad som får spolas ner via avloppet. Sex av tio invånare (oavsett VA-lösning)
uppfattar att reningsverken klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredsställande sätt.
I samtliga deltagande kommuner är det motsvarande sju av tio invånare som anser sig
välinformerade om vad som får spolas ner via avloppet och lika stor andel uppfattar att reningsverken
klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredsställande sätt.

Avfallshantering
I samtliga deltagande kommuner är åtta av tio invånare nöjda eller mycket nöjda med hur
avfallshanteringen sammantaget fungerar i kommunen. Detta gäller oavsett vilken typ av avfall som
avses, hämtningen av hushållsavfall, farligt avfall, förpackningsavfall och tidningar eller matavfall.
Däremot är man inte fullt lika nöjd med kommunens återvinningscentral, där sju av tio invånare i
samtliga deltagande kommuner missnöjda eller mycket missnöjda.
Nio av tio invånare i Enköpings kommun är nöjda eller mycket nöjda med hur avfallshanteringen i sin
helhet fungerar. Vad gäller typ av avfall är åtta av tio invånare nöjda eller mycket nöjda med
hushållsavfallshämtningen, nio av tio invånare med hantering av farligt avfall, sju av tio invånare med
hanteringen av förpackningsavfall. Åtta av tio invånare i Enköpings kommun är nöjda med
matavfallshanteringen. Kommunens återvinningscentral är åtta av tio invånare nöjda eller mycket
nöjda med. Kritiken mot kommunens återvinningscentral rör främst orsaken är en annan.
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Kommuninformation och -kontakt
En av tio invånare i Enköpings kommun har haft kontakt med kommunen i något ärende som gällde
vatten, avlopp eller avfallshantering under de senaste 12 månaderna. Färre än en av tio invånare har
haft fler än tre kontakter. Sex av tio invånare av de som haft kontakt med kommunen i något av
dessa ärenden är är nöjda med kontakten. Två av tio invånare är dock missnöjda med sin kontakt
med kommunen.
I samtliga medverkande kommuner är två tredjedelar av invånarna är ganska eller mycket nöjda med
sin senaste kontakt med kommunen medan var femte invånare uppgav att de är missnöjda eller
mycket missnöjda med sin kommunkontakt. Å andra sidan är det bara var tionde invånare som haft
en kontakt med sin kommun i något ärende som gällde vatten, avlopp eller avfallshantering under de
senaste 12 månaderna, varav ytterst få tre eller fler kontakter. Flest av dessa ärenden, fyra av tio, har
rört sophämtning och/eller avfallshantering i kommunen.
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Vatten och avlopp

VATTEN OCH
AVLOPP
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Vatten
Vi dricker samma vattenmolekyler som dinosaurierna drack och det vatten som vi använder i dag är
ett lån från kommande generationer. Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs
till vattnets eviga kretslopp.
2015 uppskattade FN och WHO att antalet människor utan tillgång till rent vatten var fler än
650 miljoner och att antalet utan tillgång till någon form av toalett var fler än 2,3 miljarder människor.
Att uppnå universell tillgång till vatten och sanitet skulle rädda 2,5 miljoner liv varje år.

Är din bostad ansluten till kommunalt vatten?

ja

64,4%

nej

30,9%

vet ej

3%

0%

100 %

År 2016

Bostäder med enskilt vatten och avlopp
Invånare med enskilt vatten och avlopp har endast ombetts besvara ett fåtal frågor om vatten och
avlopp. Det rör kvaliteten på den enskilda VA-lösningen samt tilltron till reningsverkens kapacitet att
rena avloppsvatten (se avsnittet avloppsrening nedan).
Tre av tio invånare i Enköpings kommun har en enskild vatten- och avloppslösning. Av dessa är åtta
av tio nöjda eller mycket nöjda medan en av tio är missnöjda eller mycket missnöjda med sitt
enskilda vatten och avlopp.

Är du nöjd eller missnöjd med din nuvarande enskilda vatten- och
avloppslösning?
mycket nöjd

58,9%

ganska nöjd

17,8%

varken nöjd eller missnöjd

9,6%

ganska missnöjd

6,8%

mycket missnöjd

4,1%

vet ej/ingen åsikt

2,7%

0%

År 2016

(Denna fråga var inte med år 2010)
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100 %

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i uppfattningen om
den enskilda vatten- och avloppslösningen.
Av de invånare som har en enskild VA-lösning och som inte är nöjda med denna lösning är sex av tio
missnöjda med kranvattnet och fyra av tio är missnöjda med avloppet.

Bostäder med kommunalt vatten
Sex av tio invånare har kommunalt vatten i Enköpings kommun. Av dessa är i sin tur nio av tio
invånare nöjda eller mycket nöjda med kvaliteten på vattnet. Det är ett mål för kommunen att det
levereras ett gott och rent dricksvatten, vilket också nio av tio tycker kommunen klarar bra.

Vad tycker du om kvaliteten på kranvattnet?

mycket bra

51,4%

ganska bra

34%

varken bra eller dålig

9%

ganska dålig

3,5%

mycket dålig

1,4%

0%

År 2016

100 %

Det föreligger inte några större skillnader i uppfattningen om kvaliteten på vattnet vid en jämförelse
mellan olika grupper av invånare.
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Relativt få, färre än en av tio invånare med kommunalt vatten i Enköpings kommun, upplever att
kvaliteten på det kommunala vattnet är ganska eller mycket dålig. Av de som trots allt inte är nöjda
med kvaliteten på kranvattnet uppges den främsta bristen vara att annat följt av vattnet smakar illa
och att kallvattnet är för varmt.

På vilket sätt är vattnet dåligt?
(Flera alternativ får anges!)
annat

47,6%

vattnet smakar illa

23,8%

kallvattnet är för varmt

9,5%

vattnet är grumligt

4,8%

vattnet är missfärgat

0%

vattnet luktar illa

0%

0%

År 2016

100 %

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i uppfattningen om
på vilket sätt vattnet är dåligt.
Två av tio invånare med kommunalt vatten anger att de alltid, ofta eller ibland är oroliga för kvaliteten
på kranvattnet.
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Det kommuninvånarna i Enköpings kommun främst oroar sig för är att drabbas av långsiktiga
hälsoeffekter, till exempel av cancerframkallande ämnen följt av andra problem och oro för akuta
sjukdomar som magsjuka.

Vad ororar du dig för?
långsiktiga hälsoeffekter, till exempel av
cancerframkallande ämnen

14%

andra problem

52%

akuta sjukdomar som magsjuka

20%

0%

År 2016

100 %

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i vad man oroar
sig för att dålig vattenkvalitet kan orsaka.
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Tre av tio invånare med kommunalt vatten har varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen till
bostaden i Enköpings kommun under de senaste 12 månaderna. Den vanligaste orsaken som anges
är avbrott i vattenförsörjningen.

Har du varit utsatt för störningar i vattenförsörjningen till din bostad under de
senaste 12 månaderna (Fler alternativ får anges!)
nej, inga störningar

64,6%

ja, avbrott

19,4%

ja, dåligt tryck

11,1%

ja, varierande tryck

3,5%

ja, annan störning

3,5%

0%

År 2016

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader vad gäller
störningar i vattenförsörjningen.
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100 %

Så gott som samtliga invånare i bostäder med kommunalt vatten anger att de dricker kranvatten
minst en gång om dagen. Dock uppger färre än en av tio invånare att de sällan dricker kranvatten i
Enköpings kommun. Två av tio uppger att de dricker bordsvatten som säljs på flaska minst en gång i
veckan medan fyra av tio invånare uppger att de aldrig eller mer sällan än en gång i månaden dricker
bordsvatten som säljs på flaska.

Ungefär hur ofta brukar du dricka bordsvatten som säljs på flaska?

Flera gånger i veckan

6,3%

Någon gång i veckan

13,9%

Ett par gånger i månaden

13,2%

Någon gång i månaden

21,5%

Mer sällan än en gång i månaden eller
aldrig

43,8%

0%

År 2016

100 %

Många kommuner använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i
kommunen kan vara begränsade, vilket innebär att det kan vara svårt att få vattnet att räcka till vid
hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret om mer vatten används, men kan även
inträffa under andra delar av året när det är låga grundvattennivåer på grund av till exempel liten
nederbördsmängd. Vid låga grundvattennivåer behövs det dubbelt så mycket nederbörd som
normalt, under en period av 3–4 veckor, för att grundvattennivåerna ska återgå till de normala. Det är
i grova drag 100 mm inom 3–4 veckor. Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen.
Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen.
Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka. 3 Sommaren 2016 har många
kommuner meddelat att det råder vattenbrist på grund av låga eller mycket låga grundvattennivåer.
Till exempel tillförs Öland färskvatten genom ledning från fastlandet samt transporter från både
Kalmar och Nybro.

3

http://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/laga-grundvattennivaer/

13

Genom att minska den egna vattenförbrukningen kan kommuninvånare bidra till att reducera
belastningen på färskvattenanvändningen.
I Enköpings kommun uppger sex av tio invånare att de i ganska eller mycket stor utsträckning
försöker spara på vattenförbrukningen.
En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i vilken
utsträckning man försöker spara på vatten.
Den främsta orsaken till att spara på vattnet uppger man att hushålla med vattnet vara, följt av att
hushålla med energin för uppvärmning av varmvattnet och kostnaderna för uppvärmning av
varmvattnet.

Vad är viktigaste skälet för dig att spara på vatten?
(Fler skäl får anges!)
att hushålla med vattnet

61,4%

att hushålla med energin för
uppvärmning av varmvattnet

36,2%

kostnaderna för uppvärmning av
varmvattnet

23,6%

kostnaderna för vattnet

21,3%

andra skäl

7,9%

0%

År 2016

100 %

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i uppfattningen om
skälen till att spara på vattnet.
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Avlopp
Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till uppgift att leda
bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt.
För att hantera avloppsvattnet har vi i Sverige drygt 1 700 reningsverk och totalt 101 000 km
avloppsrör, vilket motsvarar två och ett halvt varv runt ekvatorn.
I reningsverket tar det 10-24 timmar att rena avloppsvattnet, beroende på reningsprocess och
vattenflöde. Totalt renas 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten varje år. Det motsvarar lika mycket
vatten som skulle behövas för att fylla drygt nästan 3 000 Globen.4
Åtta av tio invånare i Enköpings kommun med kommunalt vatten anser sig vara ganska eller mycket
bra informerade om vad som får spolas ner i avloppet. Dock anser sig en av tio invånare vara ganska
eller mycket dåligt informerade.

Tycker du att du är tillräckligt informerad om vad som får spolas ner i
avloppet?
mycket bra informerad

43,1%

ganska bra informerad

36,1%

varken bra eller dåligt

9,7%

ganska dåligt informerad

7,6%

mycket dåligt informerad
vet ej

2,1%

0%

0%

År 2016

100 %

Vid en jämförelse framkommer inte några större skillnader mellan olika grupper av kommuninvånare i
hur informerade de är om vad som får spolas ner i avloppet.
Nio av tio invånare i Enköpings kommun uppger att de tycker det är ganska eller mycket lätt att bli av
med sådant som inte får spolas ner i avloppet. Dock uppger färre än en av tio invånare att de tycker
att det är ganska eller mycket svårt att bli av med sådant som inte får spolas ner.
Det föreligger inte några större skillnader i uppfattningen om det är lätt eller svårt att bli av med
sådant som inte får spolas ner i avloppet vid en jämförelse mellan olika grupper av invånare.

4

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/avloppsfakta/
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Avloppsrening
Sex av tio invånare i Enköpings kommun tror (oavsett om de har enskilt eller kommunalt vatten) att
reningsverket i ganska eller mycket hög utsträckning klarar av att rena avloppsvattnet på ett
tillfredställande sätt. Färre än en av tio invånare tror att reningsverket i ganska eller mycket låg
utsträckning klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredställande sätt.

I vilken utsträckning tror du att reningsverket klarar av att rena avloppsvattnet
på ett tillfredsställande sätt?
i mycket hög utsträckning

18,2%

i ganska hög utsträckning

45,3%

varken i hög eller låg utsträckning

11%

i ganska låg utsträckning

3%

i mycket låg utsträckning

1,3%

vet ej

16,5%

0%

År 2016

100 %

Personer yngre än 65 år anser att reningsverket i hög usträckning klarar av att rena avloppsvattnet
på ett tillfredsställande sätt.
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Avfall och avfallshantering

AVFALL OCH
AVFALLSHANTERING
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Avfall
En hållbar avfallshantering bidrar kraftigt till att minska samhällets miljöpåverkan och
resursförbrukning – samtidigt har den rimliga kostnader och en bred acceptans bland medborgare
och andra viktiga aktörer. Många människor är positivt inställda till att källsortera och vill bidra till en
god miljö, men det finns ändå tydliga gränser för hur mycket folk är beredda att anstränga sig. Om
källsorteringen uppfattas som svår räcker en positiv inställning inte lika långt. Därför behöver det vara
lätt att göra rätt. Det har visat sig att människor som inte är nöjda med hur avfallssystemet fungerar
snarare är osäkra än missnöjda. Tydlig information kan därför göra stor nytta, om den anpassas till
situationen och målgruppen.5
I Enköpings kommun är åtta av tio invånare ganska eller mycket nöjda med hämtningen av
hushållsavfall vid sin bostad. En av tio invånare är dock ganska eller mycket missnöjda. Övriga
invånare är varken nöjda eller missnöjda, alternativt saknar uppfattning.

Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall i
din bostad?
mycket nöjd

54,2%

ganska nöjd

30,1%

varken nöjd eller missnöjd

7,6%

ganska missnöjd

3,4%

mycket missnöjd

1,7%

vet ej/ingen åsikt

0,8%

0%

År 2016

100 %

Boende i småhus är nöjda med hämtningen av hushållsavfall.

5

Hållbar Avfallshantering, Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram, rapport 6523
oktober 2012
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En av tio invånare är missnöjda och av dessa uppger två av tio att andra orsaker utgör det främsta
skälet till missnöje med avfallshanteringen. Därefter följer fulla sopbehållare samt dålig lukt från
soprum och/eller sopkärl, vilket två av tio respektive en av tio invånare anser utgöra främsta orsaken
till missnöje.

Vad är du mest missnöjd med?

andra orsaker

21,9%

fulla sopbehållare

18,8%

dålig lukt från soprum och/eller sopkärl

12,5%

utebliven sophämtning

12,5%

hämtning för sällan

9,4%

spill (skräpigt) efter tömning

6,3%

störning från sopbilarna vid hämtning

6,3%

för långt till sopbehållare

0%

dålig belysning

0%
År 2016

0%

100 %

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i uppfattningen om
vad som inte fungerar vid hämtningen av avfall.
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Återvinning
Med återvinningscentral så menas en bemannad insamlingsplats där hushåll kan lämna till exempel
grovavfall, el-avfall och farligt avfall. Det kan heta något annat återvinningscentral, men det är
bemannat och huvudsakligen inriktat mot hushåll.
I Enköpings kommun är åtta av tio invånare ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar att
lämna avfall på kommunens återvinningscentral. Färre än en av tio invånare är dock ganska eller
mycket missnöjd. Övriga invånare är varken nöjda eller missnöjda alternativt saknar uppfattning.

Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att
lämna avfall på kommunens återvinningscentral?
mycket nöjd

57,2%

ganska nöjd

25,8%

varken nöjd eller missnöjd

9,3%

ganska missnöjd

1,3%

mycket missnöjd

0,8%

vet ej/ingen åsikt

3%

0%

År 2016

(Denna fråga var inte med år 2010)

Vid en jämförelse framkommer inte några större skillnader mellan olika grupper av invånare i
uppfattningen om hur det fungerar att lämna avfall vid kommunens återvinningscentral.
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100 %

Av de kommuninvånare som inte är nöjda med återvinningscentralen uppger tre av tio att orsaken är
en annan som är det främsta skälet till missnöje. Därefter följer att återvinningscentralen ligger för
långt bort samt det är svårt att ta sig till återvinningscentralen utan bil som skäl till missnöje vilket två
av tio respektive två av tio anser utgöra främsta orsaken till missnöje.

Vad är du mest missnöjd med?

orsaken är en annan

28,6%

det är svårt att ta sig till
återvinningscentralen utan bil

22,9%

återvinningscentralen ligger för långt bort

17,1%

det är otydlig information om hur avfallet
ska sorteras på återvinningscentralen
det är skräpigt på återvinningscentralen

2,9%

0%

det är fulla behållare på
återvinningscentralen

0%

öppettiderna på återvinningscentralen
inte är tillräckliga

0%

snöröjningen inte är tillräcklig

0%

0%

År 2016

100 %

(Denna fråga var inte med år 2010)

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i uppfattningen om
vad som föranleder missnöje vid lämning av avfall på kommuens återvinningscentral.
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Farligt avfall
Farligt avfall är till exempel oljerester, färgrester, bekämpningsmedel och batterier med mera.
Nio av tio invånare i Enköpings kommun anser att de är ganska eller mycket bra informerade om var
farligt avfall ska lämnas. Färre än en av tio invånare anser dock att de är ganska eller mycket dåligt
informerade. Övriga invånare anser att de varken är bra eller dåligt informerade alternativt saknar
uppfattning.

Tycker du att du är tillräckligt informerad om var du ska lämna ditt farliga
avfall?
mycket bra informerad

57,2%

ganska bra informerad

31,4%

varken bra eller dåligt
ganska dåligt informerad

5,5%

0,4%

mycket dåligt informerad
vet ej

2,1%

0,4%

0%

År 2016

(Denna fråga var inte med år 2010)

En jämförelse mellan olika grupper av kommuninvånare visar inte på några större skillnader i
uppfattningen om hur informerade de är om var farligt avfall ska lämnas.
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100 %

I Enköpings kommun uppger åtta av tio invånare att de lämnar in allt eller så gott som allt sitt farliga
avfall för återvinning. Endast färre än en av tio invånare av tio låter i princip bli att lämna in det.

Ungefär hur stor del av ditt farliga avfall lämnar du in?

allt eller så gott som allt

82,6%

mer än hälften

7,6%

ungefär hälften

2,1%

mindre än hälften

1,3%

inget eller så gott som inget

3%

0%

År 2016

100 %

(Denna fråga var inte med år 2010)

Det föreligger inte några större skillnader i hur mycket av det farliga avfallet man lämnar in vid en
jämförelse mellan olika grupper av invånare.
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I Enköpings kommun är nio av tio invånare på det hela taget ganska eller mycket nöjda med hur det
fungerar att lämna farligt avfall. Färre än en av tio invånare är dock ganska eller mycket missnöjda.
Övriga invånare är varken nöjda eller missnöjda alternativt saknar uppfattning.

Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att
lämna ditt farliga avfall?
mycket nöjd

53,8%

ganska nöjd

33,9%

varken nöjd eller missnöjd

6,8%

ganska missnöjd

1,7%

mycket missnöjd

0,4%

vet ej/ingen åsikt

0,4%

0%

År 2016

100 %

Det föreligger inte några större skillnader i uppfattningen om hur det fungerar att lämna farligt avfall i
kommunen vid en jämförelse mellan olika grupper av invånare.
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Elavfall
Elavfall utgör en del av allt farligt avfall och är till exempel eltandborstar, brödrostar, TV- och
radioapparater, elektriska borrmaskiner med mera. Allt med sladd och batterier.
Nio av tio invånare i Enköpings kommun anser att de är ganska eller mycket bra informerade om var
elavfall ska lämnas. Färre än en av tio invånare anser dock att de är ganska eller mycket dåligt
informerade. Övriga invånare anser att de varken är bra eller dåligt informerade alternativt saknar
uppfattning.

Tycker du att du är tillräckligt informerad om var du ska lämna ditt elavfall?

mycket bra informerad

64%

ganska bra informerad

25,8%

varken bra eller dåligt

4,2%

ganska dåligt informerad

1,3%

mycket dåligt informerad

0,8%

vet ej

0,4%

0%

År 2016

(Denna fråga var inte med år 2010)

Vid en jämförelse framkommer inte några större skillnader mellan olika grupper av invånare i
kommunen i uppfattningen om hur de ska lämna el-avfall.
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100 %

Nio av tio invånare i Enköpings kommun uppger att de lämnar in allt eller så gott som allt sitt elavfall
för återvinning. Endast färre än en av tio invånare låter i princip bli att lämna in det.

Ungefär hur stor del av ditt elavfall lämnar du in för säker hantering?

allt eller så gott som allt

88,1%

mer än hälften

3,4%

ungefär hälften

1,7%

mindre än hälften

1,3%

inget eller så gott som inget
annat

1,7%

0,4%

0%

År 2016

(Denna fråga var inte med år 2010)

Boende i småhus lämnar en större andel av el-avfallet än andra invånargrupper i kommunen.
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100 %

Tre av tio kommuninvånare uppger att insamlingen ligger för långt bort är det främsta skälet till
missnöje med hur det fungerar att lämna farligt avfall. Därefter följer man är osäker på vad som får
lämnas in samt det finns för få platser, vilket tre av tio respektive en av tio invånare anser utgöra
främsta orsaken till missnöje.

Vad är du mest missnöjd med när det gäller insamling av farligt avfall?

insamlingen ligger för långt bort

31,8%

man är osäker på vad som får lämnas in

27,3%

det finns för få platser

9,1%

det är skräpigt

4,5%

behållare är fulla

4,5%

orsaken är en annan

4,5%

0%

År 2016

100 %

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i uppfattningen om
vad som föranleder missnöje vid lämning av farligt avfall.
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Förpackningsmaterial
Förpackningsavfall är till exempel glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och
plastförpackningar. De flesta i Enköpings kommun, sex av tio invånare lämnar sitt förpackningsavfall
till på obemannad återvinningsstation, med fristående behållare för inlämning av tidningar, metall,
glas och andra förpackningar följt av på kommunens bemannade återvinningscentral eller
motsvarande samt i specifika behållare för olika typer av avfall vid bostaden där två av tio respektive
en av tio kommuninvånare lämnar sitt förpackningsavfall.
I Enköpings kommun är sju av tio invånare ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar att lämna
förpackningsavfall och tidningar. En av tio invånare är dock ganska eller mycket missnöjda. Övriga
invånare är varken nöjda eller missnöjda alternativt saknar uppfattning.

Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att
lämna förpackningsavfall och tidningar?
mycket nöjd

36,4%

ganska nöjd

37,7%

varken nöjd eller missnöjd

14%

ganska missnöjd

6,8%

mycket missnöjd

0,8%

vet ej

0,8%

0%

År 2016

Vid en jämförelse framkommer inte några större skillnader mellan olika grupper av invånare i
kommunen i uppfattningen om hur det fungerar att lämna förpackningsavfall och tidningar.
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100 %

Av de invånare i Enköpings kommun som uppger att de är missnöjda med insamlingen av
förpackningsavfall och tidningar uppger man att behållare är fulla utgör det främsta skälet till
missnöje följt av att insamlingen ligger för långt bort och att det är skräpigt.

Vad är du mest missnöjd med när det gäller insamling av förpackningsavfall
och tidningar?
behållare är fulla

48,1%

insamlingen ligger för långt bort

16,7%

det är skräpigt

14,8%

orsaken är en annan

5,6%

allt inte finns på samma ställe
snöröjningen inte är tillräcklig

3,7%

0%

0%

År 2016

100 %

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar att det finns väsentliga skillnader i uppfattningen
om vad som orsakar missnöje vid lämning av förpackningsavfall och tidningar. Personer i
flerbostadshus anser att det främsta problemet är det är skräpigt medan boende i villa har problem
med främst behållare är fulla.
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Matavfall
Åtta av tio invånare i Enköpings kommun är ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar att
lämna matavfallet. Färre än en av tio invånare är dock ganska eller mycket missnöjda. Övriga
invånare är varken nöjda eller missnöjda alternativt saknar uppfattning.

Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar hämtningen
av ditt matavfall?
mycket nöjd

56,4%

ganska nöjd

24,3%

varken nöjd eller missnöjd

8,3%

ganska missnöjd
mycket missnöjd

2,8%

0%

vet ej

6,6%

0%

År 2016

(Denna fråga var inte med år 2010)

Vid en jämförelse framkommer inte några större skillnader mellan olika grupper av invånare i
kommunen i uppfattningen om hur det fungerar med hämtningen av matavfallet.
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100 %

Av de som är negativa till hur det fungerar med hämtning av matavfall i Enköpings kommun uppger
tre av tio att det främsta skälet till missnöje är att en annan orsak. Därefter följer att man är osäker på
vad man får slänga samt dålig lukt vilket två av tio respektive två av tio invånare anser utgöra främsta
orsaken till missnöje.

Vad är du mest missnöjd med när det gäller insamling av matavfall?
en annan orsak

25%

att man är osäker på vad man får
slänga

15%

dålig lukt

15%

att det hämtas för sällan

10%

det upplevs ohygieniskt

10%

att avfallspåsarna är dåliga

10%

0%

År 2016

100 %

(Denna fråga var inte med år 2010)

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i uppfattningen om
vad som orsakar missnöje vid hämtning av matavfall.
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Sex av tio invånare i Enköpings kommun lämnar hälften eller mer av sitt matavfall till någon form av
matavfallsinsamling. Två av tio kommuninvånare uppger dock att de inte inte lämnar något matavfall
då de inte har någon särskild matavfallsinsamling.

Ungefär hur stor del av ditt matavfall lämnar du in till matavfallshantering?

allt eller så gott som allt

55,9%

mer än hälften

5,1%

ungefär hälften

3,8%

mindre än hälften

2,5%

inget eller så gott som inget

8,5%

vi har inte matavfallsinsamling

19,1%

0%

År 2016

100 %

(Denna fråga var inte med år 2010 eller år 2013)

Boende i tätortsområden lämnar en större andel av matavfallet än andra invånargrupper i kommunen.
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Avfallssortering
Nio av tio invånare i Enköpings kommun anser att de är ganska eller mycket bra informerade om hur
avfall ska sorteras. Färre än en av tio invånare anser att de är ganska eller mycket dåligt informerade.
Övriga invånare anser att de varken är bra eller dåligt informerade alternativt saknar uppfattning.

Tycker du att du är tillräckligt informerad om hur du ska sortera ditt avfall?

mycket bra informerad

51,7%

ganska bra informerad

36%

varken bra eller dåligt

5,9%

ganska dåligt informerad

0,8%

mycket dåligt informerad

0,8%

vet ej

0,4%

0%

År 2016

100 %

En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar inte på några större skillnader i uppfattningen om
hur väl informerade de är om hur avfall i kommunen ska sorteras.
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Helhetsbedömning avseende avfallshantering
Under 2015 behandlades 4 703 790 ton hushållsavfall i Sverige. Det motsvarar 477 kilo per person en ökning jämfört med 2014, då mängden landade på 466 kg per person. Närmare hälften av
hushållsavfallet förbrändes med energiutvinning, drygt en tredjedel resulterade i materialåtervinning,
knappt en femtedel fick till biologisk återvinning och mindre än en procent deponerades. Mängden
hushållsavfall är dock ganska liten jämfört med de mängder som kommer från verksamheter. 2012
uppkom cirka 18 miljoner ton avfall från verksamheter i Sverige. Till det kommer 129 miljoner ton som
uppkom vid gruvorna vid brytning av mineraler.
Nio av tio invånare är ganska eller mycket nöjda med hur avfallshanteringen i stort fungerar i
Enköpings kommun. Färre än en av tio invånare är dock missnöjda eller mycket missnöjda. Övriga
invånare är varken nöjda eller missnöjda alternativt saknar uppfattning.

Om du gör en helhetsbedömning är du då nöjd eller missnöjd med hur
avfallshanteringen fungerar i kommunen?
mycket nöjd

42,4%

ganska nöjd

42,8%

varken nöjd eller missnöjd

6,4%

ganska missnöjd
mycket missnöjd

1,7%

0,4%

vet ej

2,5%

0%

År 2016

100 %

(Denna fråga var inte med år 2010)

Det föreligger inte några större skillnader i uppfattningen om hur avfallshanteringen i sin helhet
fungerar i kommunen vid en jämförelse mellan olika grupper av invånare.
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Kommunkontakt
En av tio invånare har haft minst en kontakt med Enköpings kommun i något ärende som gällde
vatten, avlopp eller avfallshantering under de senaste tolv månaderna. Färre än en av tio invånare har
under samma period haft kontakt med kommunen tre eller fler gånger.
En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar att det finns väsentliga skillnader avseende vilket
område kommunkontakterna berörde. Personer i flerbostadshus konkaktade kommunen främst
rörande avlopp medan boende i villa kontaktade kommunen främst rörande sophämtning och/eller
avfallshantering.
Sex av tio invånare som haft en kontakt med Enköpings kommun i något ärende som gällde vatten,
avlopp eller avfallshantering under de senaste tolv månaderna är nöjda eller mycket nöjda med sin
kontakt. Två av tio invånare är dock missnöjda.

Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med kommunen?

mycket nöjd

42,9%

ganska nöjd

21,4%

varken nöjd eller missnöjd

10,7%

ganska missnöjd

14,3%

mycket missnöjd
vet ej

7,1%

0%

0%

År 2016

Vid en jämförelse framkommer inte några större skillnader mellan olika grupper av invånare i
uppfattningen om hur avfallshanteringen i sin helhet fungerar i kommunen.
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100 %

Kommuninformation
Fem av tio invånare anser sig vara tillräckligt informerade om gällande taxor och bestämmelser för
vatten och avlopp. Dock uppger två av tio invånare att de är otillräckligt informerade. Rörande
kommunens avfallshantering säger sig sex av tio invånare vara tillräckligt informerade om gällande
taxor och bestämmelser, medan en av tio invånare anser att de är otillräckligt informerade.
Män och boende i småhus anser att de är bra informerade om gällande VA-taxor och bestämmelser.
Boende i småhus anser att de är bra informerade om gällande taxor och bestämmelser för
avfallshanteringen.
Av invånarna i Enköpings kommun tycker fyra av tio invånare av tio invånare att räkningarna för
vatten och avlopp är så bra utformade att de är lätta att förstå. Dock uppger en av tio invånare av tio
att de är otillräckligt detaljerade. Två av tio uppger att de inte får någon räkning för vatten och avlopp.
Rörande kommunens avfallshantering säger fyra av tio invånare av tio invånare att räkningen är bra
utformad för att man ska förstå den medan en av tio invånare av tio anser att de inte är tillräckligt
detaljerade i sin utfomning. Två av tio kommuninvånare uppger att de inte får någon räkning för
avfallshantering av Enköpings kommun.
Personer utan hemmavarande barn och boende i småhus anser att räkningarna avseende VA är väl
utformade med tillräcklig detaljeringsgrad.
Boende utanför tätortsområden och boende i småhus anser att räkningarna avseende
avfallshanteringen är väl utformade med tillräcklig detaljeringsgrad.
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Tilläggsfrågor – Enköping kommun
Enköping kommun har 2016 valt att komplettera standardenkätens 44 frågor om hur vatten och
avlopp samt avfallshanteringen fungerar och sköts i kommunen med ytterligare fem frågor om vatten
och avlopp unika för kommunen.
Av de som besvarat frågan har var tionde kommuninvånare haft kontakt med kommunen under det
senaste året i frågor som rör vatten eller avlopp. De flesta, två tredjedelar, av de som haft kontakt är
också nöjda med den.

Om du har varit i kontakt med kommunen i frågor som rör vatten eller avlopp
under det senaste året, hur upplevde du kontakten?
jag var nöjd med kontakten

5,9%

jag var missnöjd med kontakten

3%

jag har inte varit i kontakt med kommunen i dessa frågor det senaste året

80,1%

0%

År 2016

100 %

De fåtal kommuninvånare, tre procent, som ändå var missnöjda med denna kontakt uppger att det
antingen var svårt att få tag på rätt person, personalens bemötande eller att det tog för lång tid att få
besked eller åtgärder vidtagna som skäl till missnöjet.

Om du var missnöjd med din senast kontakt med kommunen i frågor som rör
vatten eller avlopp, vad var du missnöjd med?
(Flera alternativ får anges.)
personalens bemötande

42,9%

att det tog för lång tid att få beskeds eller
åtgärd genomförd

42,9%

svårt att få tag på rätt person

42,9%

personalens kunnighet

28,6%

mitt ärende blev inte åtgärdat

28,6%

annat

14,3%

kommunens öppettider

0%

krångligt språk

0%

svårförstådd information

0%

0%

År 2016

100 %

Vid en jämförelse mellan olika grupper av kommuninvånare kan inga skillnader i hur de upplevt
kontakten urskiljas.
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Dagligen tar avloppsreningsverken i landet emot skräp som inte får slängas i avloppet. För att
reningsverk, pumpar och ledningsnät ska fungera så bra som möjligt krävs att alla tänker på vad de
spolar ner i avloppet. Fel saker i avloppet orsakar stopp i ledningsnätet och förstör pumpar i
pumpstationerna. Det kan även uppstå avlagring, vidhäftning, gasbildning och explosion. På
avloppsreningsverket kan reningsprocessen störas och i värsta fall slås ut. Om föroreningarna når
vattendragen kan djur och växter ta skada.
För att få vetskap om kommuninvånarnas kunskap om vad som får spolas ner i avloppet har
Enköpings kommun listat 16 olika produkter vilka inte ska spolas ner i avloppet och frågat om vad
man tror är okej att slänga/hälla ut i avloppet. Den övervägande majoriteten, nio av tio invånare, var
också medvetna om att ingen av produkterna får spolas ner i avloppet. Hår och hushållspapper var
av övriga invånare de produkter som flest trodde man får spola ner.

Vilken/Vilka av följande produkter tror du att det är okej att slänga/hälla ut i
avloppet?
(Flera alternativ får anges.)
ingen av de angivna produkterna är okej

93,5%

hår

16,9%

hushållspapper

15,3%

snus (även portionssnus)

6,8%

fett (till exempel matfett, olja,
smörjmedel)

5,9%

matrester

4,2%

våtservetter

3,4%

bomullstussar

3,4%

tamponger

2,5%

cigarettfimpar

2,1%

kondomer

1,3%

färgrester/lösningsmedel

1,3%

dambindor

0,8%

antibakteriella produkter

0,8%

tops

0,8%

kattsand

0,8%

medicin

0,4%

0%

År 2016

100 %

Några skillnader i kunskaper om vad som får spolas ner kan inte ses mellan olika grupper av invånare
i Enköpings kommun.
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En ren bil är ett nöje för bilägare men skyddar också bilen bättre. I de rengöringsmedel som används
finns ämnen som skadar djur- och växtlivet i vattendrag och sjöar. Det smutsiga tvättvattnet
innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från det bilvårdsmedel som
använts, bland annat asfaltsrester, däckrester, olja och metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly
och koppar. Vid biltvätt på garageuppfarten eller på gatan leds smutsvattnet med miljöfarliga ämnen
orenat via gatubrunnar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter tar skada.
Knappt var femte invånare som har bil uppger att de oftast tvättar den på gatan eller tomten. Tre av
fyra väljer att oftast använda en för ändamålet anpassad anläggning.

Var tvättar du oftast din bil (sett över hela året)?
(Anges endast ett alternativ, det vanligaste)
i en automatisk biltvätt

39,4%

på gatan eller tomten

15,7%

i en gör det själv-hall

13,6%

i en manuell biltvätt

11,9%

annat

3,8%

jag har ingen bil

9,7%

0%

År 2016

100 %

Det viktigaste skälet till var man väljer att tvätta bilen är att det är bekvämt uppger fyra av tio följt av
var det är bäst för miljön enligt var fjärde invånare.

Vad är det som avgör var du tvättar bilen?
(Anges endast ett alternativ)
vad som är bekvämast

36,9%

vad som är bäst för miljön

25,4%

vad som går snabbast

8,9%

annat

8,9%

vad som är billigast

5,9%

0%

År 2016

100 %

Boende i småhus väljer i större utsträckning tvättplats efter bekvämlighet jämfört med boende i
flerbostadshus.
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Bakgrundsuppgifter
Allmän information om de som besvarat på frågorna i Enköpings kommun 2016.

Var bor du?

Kön

i centrum av tätort

man

26,7%

43,6%

i utkant av tätort
kvinna

56,4%

0%

28,4%

i utanför tätort

42,8%

0%

100 %

100 %
År 2016

År 2016

Hur bor du?

Ålder
18 – 39 år

villa, radhus,
kedjehus

23,7%

40 – 59 år

37,3%

60 – 74 år

39%

0%

lägenhet

72%

10,2%

14,4%

Barn, 14-17 år

9,7%

0%

100 %
År 2016

Barnfamilj

Barn, 7-13 år

5,1%

0%

År 2016

Barn, 0-6 år

23,3%

annat

100 %

inga barn <18 år

69,5%

100 %
År 2016
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Vi ser livet bakom siffrorna
Vi är experter på statistik och brinner för vårt arbete. För oss
är statistik bokstavligen en fråga om liv och död. Vi drivs av
nyfikenhet och längtan efter att omsätta nya frågeställningar
till begriplig och levande statistik. Vi verkar för ett sunt
användande av statistik i samhället. Oavsett om vi jobbar med
medicinsk forskning eller samhällsstatistik präglas vårt arbete
av ett kritiskt tänkande, stor noggrannhet och säkerhet.
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