
Tidslinje över avfall  

måndag 20 maj 13



År 1600 

I Sverige var städerna fulla med sopor och människorna kastade sitt skräp 
genom fönstret. När borgmästaren i framför allt Göteborg såg detta eländet sa 
han att den som skräpar ner staden ska straffas. Eftersom de inte fanns något 
renhållningscenter var man tvungen att slänga soporna utanför staden. Många 

människor brydde sig inte utan slängde sina sopor på sin grannes tomt. Städerna 
kunde beskrivas som stinkande soptippar. Genom regnet hamnade det mest i 
vattendragen. Ibland tömdes avfallet direkt i vattnet. Ett annat vanligt sätt att 

bli av med avfallen var att gräva en grop på gården. Där slängde man allt sitt 
avfall. När det var stora festligheter tvingades bönderna att samla ihop allt avfall 

i groparna och gatorna. Sen placerades avfallen på åkrarna och användes som 
gödsel. 

Början 

måndag 20 maj 13



Liv eller död

Soporna började bli så stort problem att sjukdomar spred sig snabbt som vinden 
och många dog. År 1868 utfärdades en ordningsstadga för städerna i Sverige. Man 

fick inte slänga mat,döda djur och sopor på gator, vattendrag eller torg längre. 
Eftersom de handlade om liv och död så insåg man att det inte kunde fortsätta på 

de visset. Runt 1850 talet startades kommunal renhållning. Naturligtvis höjdes 
skatten men gatorna var i alla fall rena och sjukdomarna minskade. Nu ersattes 
de åldriga bruket med gropar med kärl där man la sina sopor/avföring. Kärlen 
hämtades, transporterades och rengjordes. Denna verksamheten skedde på 

natten och sedan köpte bönderna de och använde de som gödsel. I vissa städer 
lade man räls och på rälsen gick kistor med sopor som man transporterade bort. I 
andra länder hade man kloaker som transportera avföringen rakt ner i havet. Man 

kan ju konstatera att detta inte var en miljövänlig metod. 

År 1800 

måndag 20 maj 13



Förändring

Samtidigt som renhållningen byggdes ut växte den svenska  industrialiseringen. Det 
ledde till att avfallet inte längre var användbart som gödsel. Mängden avfall per person 
blev enorm mycket större och man var tvungen att kommer på nya metoder att ta han 

om avfallen. Man insåg att förbränning eller deponering var det snabbaste och 
effektivaste sättet att bli av med soporna. Tankarna om att återvinna till lantbruk var 

nu helt borta. Dels var det inte lönsamt eftersom avfallens nya sammansättning gjorde 
återvinningen svårt att utföra. Från och med 1920-talet minskade också människor 
avföring på grund av renhållningsverken. Detta ledde till att Sverige förlorade sitt 

”smutsguld” rakt ut i vattendragen. Runt 1954 uppfanns papperssäck där man kunde 
slänga alla sina sopor och det gjorde lättare för sopbilar att transporterar avfallen. En 

vanlig lastbil eller traktor med släp gick bra att använda för att föra bort säckarna. 
Sedan några år tillbaka har renhållningen kompletterats med miljöhänsyn som den 

kanske viktigast målsättningen. Sopnedkasten svetsas igen, hushållsavfallen källsorteras 
och man försöker återskapa det brutna kretsloppet. 

År 1900

måndag 20 maj 13


