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i

Sammanfattning 
Svensk avfallshantering har förändrats mycket sedan början på 1990-talet. Andelen 
hushållsavfall som deponerats har minskat medan förbränning, biologisk avfallshantering och 
materialåtervinning har ökat sina andelar. Samtidigt har den totala mängden hushållsavfall 
ökat. För att kunna nå en hållbar och miljömässigt bra förändring i avfallssystemet  kan det 
vara intressant att utvärdera vilka miljöeffekter som uppnåtts genom utvecklingen inom 
avfallsområdet. 
 
Syftet med examensarbetet har varit att titta på hur två olika regioner har utvecklat sin 
avfallshantering och studera hur utvecklingen har påverkat miljöpåverkanskategorierna; 
växthuseffekten, försurning, eutrofiering samt fotooxidantbildning. Olika scenarier för 1994, 
2004 och framtiden, 2014, har formulerats utifrån uppsatta politiska mål och styrmedel samt 
efter de studerade avfallsbolagens planer för respektives avfallshantering i framtiden. 
Resultaten i form av miljöpåverkan från respektive scenario fås och utvärderas med hjälp av 
Excel-applikationen WAMPS, som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och som 
utvecklats under arbetes gång.  
 
Resultaten visar att svensk avfallspolitik har styrt avfallshanteringen mot minskad påverkan 
på miljön för i stort sett alla aktuella påverkanskategorier för de båda studerade regionerna, 
fram till 2004. Vilket beror på att producentansvaret har lett till minskade mängder restavfall 
samtidigt som deponiskatt och förbud lett till minskade mängder avfall som deponerats. För 
att få en fortsatt minskad miljöpåverkan från avfallshanteringen i framtiden krävs att 
avfallshanteringen förändras då avfallsmängderna kommer öka. Uppsatta mål för framtiden 
styr avfallshantering i rätt riktning men enligt resultaten i denna studie räcker inte de uppsatta 
målen, för 2014, riktigt till för att minska miljöpåverkan från alla påverkanskategorier. För att 
nå till en minskning av miljöpåverkan krävs bland annat en ytterligare högre grad av 
återvinning samtidigt som en större mängd biologiskt avfall sorteras ut och rötas med 
fordonsgasframställning av den utvunna biogasen. 
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Abstract 
Swedish waste handling has changed a lot since the beginning of 1990. The share of deposit 
household waste has decreased whereas incineration, biological waste handling and recycling 
have increased their shares. At the same time the total amount of waste has grown. To achieve 
a sustainable and good environmental change in the waste management system it could bee of 
interest to evaluate how the environmental impacts have been effected of the development of 
the waste management.  
 
The aim of this thesis was to study how two different regions have developed their waste 
handling and to study how the development have effected the environmental impact 
categories; global warming, acidification, eutrophication and photo-oxidation. Different 
scenarios representing 1994, 2004 and the future 2014 have been formulated on the basis of 
different stated political objectives and means of control and from the future plans concerning 
the waste management system of the two studied waste companies. The results of the 
environmental impacts have been received and evaluated from the Excel- application 
WAMPS. WAMPS is a model that has been developed by IVL Swedish Environmental 
Research Institute during the time of this project. 
 
The results show that Swedish waste politics has lead the waste handling towards reduced 
environmental impacts for all the environmental impact categories for both studied regions 
until 2004. Thanks to the producers’ responsibility the amount of rest waste has decreased at 
the same time as the deposit tax and prohibition have lead to less waste to deposit. To get a 
continued decrease of environmental impacts from waste handling, when the amount of waste 
will increase in the future, the waste management requires a change. Stated objectives for the 
future will help waste handling in the right direction but according to the results in this study 
it will not be enough to reach a lower level of environmental impacts for all impact categories. 
To attain lower environmental impacts a higher grade of recycling is needed together with a 
larger sorting of biological waste that can bee treated with anaerobic digestion with a 
production of vehicle fuel from produced biogas. 



 
 

iii

Förord 
IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver projektet ”Utvärdering av svensk avfallspolitik 1994-
2003 i ett systemperspektiv”, där målet är att för Sverige samt för två olika regioner göra 
bedömningar av vilka miljöeffekter som uppnåtts genom utvecklingen inom avfallsområdet.  
Projektet utförs på uppdrag av Naturvårdsverket och RVF- Svenska 
Renhållningsverksföreningen, med syftet att undersöka och skapa kunskapsunderlag till vad 
svensk avfallspolitik lett till för miljöpåverkan från avfallshanteringen. 
 
Detta examensarbete på 20 högskolepoäng är en del av detta större projekt. Examensarbetet 
har utförts vid IVL Svenska Miljöinstitutet och vid avdelningen för Industriell Ekologi vid 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Handledare på KTH har varit Monika Ohlsson. 
Handledare på IVL har varit Åsa Stenmarck och projektledare Jan-Olov Sundqvist. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Svensk avfallshantering har förändrats mycket sedan avfallsfrågor började uppmärksammas  
på 1970-talet. Redan då sågs avfall som en resurs som måste utnyttjas och återanvändning och 
återvinning betraktades som viktiga principer vid omhändertagning och behandling av avfall. 
Även vikten av olika aktörers ansvar, förebyggande av avfall och miljökrav på hur avfall 
skulle behandlas diskuterades. Under 1980-talet skedde den första utbyggnaden av 
avfallsförbränningen och ett annat fokus på avfallshantering  började ta form. Avfall sågs mer 
och mer som ett miljöproblem och frågor som att förebygga avfallets uppkomst och minska 
dess farlighet betonades samtidigt som återanvändning och återvinning var de 
behandlingsformer som rekommenderades. Sedan 1990-talet har fokus inom svensk 
avfallshantering riktats mer mot ett kretsloppstänkande och styrmedel har införts för att uppnå 
en mer hållbar avfallshantering. Bland de viktigast styrmedlen är producentansvaret vars syfte 
är att bland annat främja materialåtervinning, renare produktion och mer miljöanpassade 
produkter. Utvecklingen av avfallshanteringen har även styrts av olika lagstiftningsåtgärder 
där förbud och mål har bidragit till en förändring i avfallssystemet. Olika styrmedel kommer 
fortsätta påverka hur avfallshanteringen kommer se ut i framtiden. 
 
Avfallsmängderna ökar hela tiden, samtidigt blir konsumenterna duktigare på att källsortera 
sitt avfall. Andelen hushållsavfall som materialåtervinns har ökat under de senaste tio åren, 
vilket även behandling genom förbränning och biologisk behandling har gjort. Detta har 
medfört att mängden avfall som deponeras har blivit mindre, mer energi har utvunnits och att 
miljöpåverkan från avfallshanteringen har minskat. 1 2 3 
 
Hur avfallshanteringen är utformad har stor betydelse för miljön, samhället och ekonomin. 
För att minska miljöpåverkan och spara på naturresurserna måste vi bli mer medvetna om hur 
vi på bästa sätt ska ta hand om avfall. Bästa åtgärden är att försöka minska på 
avfallsmängden, men avfall kommer alltid uppstå och måste även ses som en resurs som kan 
utnyttjas.  
 

 
Figur 1. Förändring inom svensk avfallshantering kan bland annat ses i  utvecklingen av utsorterade fraktioner ur 
hushållsavfallet. 4  
                                                 
1 Naturvårdsverket (2002). Ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall. Stockholm, s. 22-25 
2  Sundqvist Jan-Olov (2005). Utvärdering av miljökonsekvenser av svensk avfallspolitik – koncept 
3 Naturvårdsverket (2005). Strategi för hållbar avfallshantering 
4 Malmö avfallsplan (1999). http://www.malmo.se/download/18.18feca11047307262c80001563/kortversion.pdf, 
050910 
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1.2 Syfte 
För att kunna nå en hållbar och miljömässigt bra förändring i avfallssystemet  kan det vara 
intressant att utvärdera vilka miljöeffekter som uppnåtts genom utvecklingen inom 
avfallsområdet. Syftet med examensarbetet har varit att titta på hur två olika regioner har 
utvecklat sin avfallshantering och studera hur utvecklingen har påverkat 
miljökonsekvenserna. Det är inte meningen att de två regionerna ska jämföras utan de ska 
utvärderas var för sig. Genom att formulera olika framtidsscenarier kan även miljöpåverkan 
för olika utvecklingsvägar utvärderas. En frågeställning att svara på var; Hur kommer 
miljöpåverkan se ut framöver om avfallshanteringen formas efter de uppsatta mål och 
styrmedel som är satta idag för framtiden. 
 
För utvärderingen av miljöpåverkan användes Excel-applikationen WAMPS som tagits fram 
av IVL Svenska Miljöinstitutet. En del av projektet innefattade även att titta på WAMPS 
modellens förutsättningar och dess användbarhet. Eftersom WAMPS inte var färdigutvecklad 
när detta examensarbete påbörjades kom arbetet även att innebära en kritisk granskning av 
WAMPS som verktyg, exempelvis hur användbar och lättarbetad modellen är och bedömning 
av osäkerheten av resultaten med mera, samt ge förslag till förbättringar. 
 
1.3 Mål 
Målet med projektet var att för två olika regioner göra beräkningar/bedömningar av vilka 
miljöeffekter som uppnåtts genom utvecklingen inom avfallsområdet. Regionerna som har 
studerats är de som täcks av Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag och NSR, Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB. 
 
1.4  Avgränsningar 
Arbetet omfattar två regioners avfallshantering. Regionerna Sysav, Sydskånes 
avfallsaktiebolag och NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Sysav innefattar idag 14 
kommuner; Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad, varav Sjöbo, Skurup, 
Simrishamn, Tomelilla och Ystad är nytillkomna kommuner från 2004. För att kunna jämföra 
avfallshanteringen och dess miljöeffekter vid olika tidpunkter måste regionernas geografiska 
omfattning vara densamma för alla tidpunkter. De tillkomna kommunerna till Sysavs region  
2004 tas därför även med när scenariot för 1994 görs. NSR inkluderar 6 kommuner; Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 
 
Avfall som har studerats omfattas av hushållsavfall. Definitionen på hushållsavfall är här 
samma som RVFs definition i Svensk Avfallshantering 2004: ”Begreppet hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall omfattar kärl- och säckavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt affärs- och kontorsavfall. Vidare ingår den del av hushållsavfallet som 
omfattas av producentansvar och går till materialåtervinning eller återvinns på annat sätt, 
exempelvis tidningar, förpackningar samt elektriskt och elektroniskt avfall”. 
 
Studien omfattar konsekvenser från hela avfallskedjan, från uppkomsten av avfall till 
behandling. Det innefattar effekter från insamling och transporter, förbränning, deponering, 
biologisk behandling samt återvinning. Transporterna i studien omfattar insamlingen av 
uppkommet hushållsavfallet och hela vägen fram till dess det når sista behandlaren i Sverige 
och innan utsorterade fraktioner distribueras vidare för omvandling till nya produkter.  
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Data som användes i detta arbete samlades in genom redan befintlig data, främst 
miljörapporter och Internet samt kontakter via mejl och telefon. Avgränsningar i tiden är 
scenarier för 1994, 2004 och 2014. 
 
1.5 Genomförande 
Arbetet innebar att samla in fakta och data från de två regionerna, som sedan använts som 
underlag till utvärderingen med WAMPS-modellen för olika scenarier. Datainsamlingen har 
berört hur avfallshanteringen sett ut och kommer att se ut i de aktuella regionerna och 
innefattar; avfallssammansättning, avfallsmängder, sortering och behandlingsformer. Även 
data gällande insamling och transporter har samlats in och sammanställts. 
 
Miljöpåverkan har studerats och utvärderats med hjälp av olika scenarier som representerar 
olika tidpunkter; 1994, 2004 och 2014. Scenarierna utformades utifrån de berörda regionernas 
avfallshantering och planer för framtiden. Framtidsscenarierna för 2014 formulerades även 
med hänsyn till framtida lokala, regionala och nationella miljömål som satts upp. Flera 
framtidsscenarier har undersökts för att studera miljöpåverkan för olika utvecklingsvägar för 
avfallshanteringen 
 
Utvärderingen av resultaten gjordes utifrån resultat från WAMPS-modellen, som är baserad 
på livscykelanalysmetodik Utvärdering av resultaten beskrivs i kapitel 14. Som resultat av 
utvärderingen erhålls primärt miljöpåverkan från avfallshanteringen i olika 
miljöeffektkategorier (klimatpåverkan, försurning, övergödning, fotooxidantbildning). Dessa 
utvärderades vidare genom att relateras till olika hållbarhetsmått samt till nationella och 
lokala miljömål. 
 
En del i arbetet har även varit att granska WAMPS. Genom att använda och testa modellen 
har brister och fel hittats och förslag till förbättringar har föreslagits under arbetets gång. 
Varje delmodell har granskats och rimlighet av resultat har utvärderats. Ändringar har gjorts i 
modellen för att göra den mer användarvänlig och lättförstålig. 
 
1.6  Metod  
Litteraturstudier 
Första delen av arbetet bestod av litteraturstudier för att inhämta kunskap inom ämnet samt 
om de två regionerna som studerats. Material som studerats är bland annat lagar och statliga 
offentliga utredningar som till exempel, Skatt på avfall idag- och i framtiden  (SOU 2002:9 ) 
och  En BRASkatt?- beskattning av avfall som förbränns (SOU 2005:23). Annat material som 
studerats är tidigare rapporter som berör miljösystemanalys, miljöeffekter samt 
omhändertagning av avfall. 
 
Datainsamling 
En stor del av tiden har gått åt till att samla in data och uppgifter om avfallshanteringen i de 
olika regionerna, vilket till stor del gjorts genom telefonintervjuer, mejlkontakt men även 
genom befintliga miljörapporter samt Internet. Då WAMPS inte var färdigutvecklad när 
arbetet med datainsamlingen påbörjades var det inte helt klart vilka uppgifter som behövdes. 
Detta har gjort att datainsamlingen tagit längre tid än vad det kan tänkas göra när exaktare 
uppgifter om vilka data som behövs finns. 
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Granskning av WAMPS 
En stor del av tiden har gått till att kontinuerligt granska WAMPS. Modellen har studerats 
noga i uppbyggnad, funktion samt rimlighet av resultat, vilket bidragit till flera uppdateringar 
av modellen gjorts. 
 
Användning av WAMPS 
Insamlad data har matats in i WAMPS. För scenarierna för 1994 och 2004 har det faktiska 
situationen återgetts. Framtidsscenarier formulerades tillsammans med handledare och 
projektledare. För att kunna göra en relevant utvärdering av resultaten har även en 
känslighetsanalys gjorts.  
 
Rapportering   
Dokumentation och rapportskrivning har skett kontinuerligt under arbetets gång.     
 
2 Avfallspolitik  
För att kunna formulera relevanta framtidscenarier måste hänsyn tas till miljöpolitiska mål, 
bestämmelser och förslag som kan ge upphov till förändringar av avfallshanteringen. Effekter 
av detta och andra förändringar måste tas med i bedömningen av hur avfallshanteringen kan 
komma att se ut 2014. 
 
Avfallshanteringen måste gå mot en hållbar utveckling där kretsloppen sluts. För att nå den 
utvecklingen har EUs medlemsstater beslutat om hur avfall ska omhändertas och en 
avfallshierarki har fastställts. Avfallshierarkin ligger till grund för Sveriges beslutsfattande när 
det gäller avfallshantering. Avfallshierarkin kan ses i figur 2 nedan. I propositionen Ett 
samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp, (prop. 2002/03:117, s21), skriver regeringen: 
”Avfallshierarkin innebär i första hand att uppkomsten av avfall skall förebyggas och att 
avfallets farlighet skall minska. Det avfall som ändå uppstår skall återanvändas eller 
återvinnas genom t.ex. materialåtervinning eller förbränning med energiutvinning. 
Återvinningsåtgärder rangordnas, varvid materialåtervinning prioriteras framför 
energiåtervinning när detta efter en helhetsbedömning är miljömässigt motiverat. I sista hand 
ska avfallet tas om hand på annat sätt, t.ex. genom deponering.”  5 
 

 
 

Figur 2. Avfallshierarkin.  

 

                                                 
5 Statens Offentliga Utredningar (2005). En BRASkatt?- beskattning av avfall som förbränns s.65 
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För att kunna nå målen i avfallshierarkin finns det olika styrmedel som utformats för att 
påverkar valet av hantering och behandling av avfallet i rätt riktning. Styrmedel kan vara 
skatter, avgifter och subventioneringar. Det kan även vara administrativa styrmedel eller 
direkta statliga resursinsatser som till exempel investeringar i infrastruktur eller i forskning, 
utbildning och information. Inom avfallsområdet är de administrativa styrmedlen till exempel 
miljöbalken, avfallsförordningen  och förordningen om deponering av avfall och de 
ekonomiska styrmedlen utgörs till exempel av lagen om skatt på avfall, investeringsbidrag 
och pantsystemet. Främsta styrmedlet idag för att nå en hög materialåtervinning är 
producentansvaret då huvuddelen av det material som materialåtervinns idag är förpackningar 
och papper, vilket omfattas av producentansvaret.  
 
Nya styrmedel för att öka materialåtervinningen och stimulera till alternativa 
behandlingsmetoder måste tas fram för att nå målen i avfallshierarkien. Det aktuellaste 
styrmedlet är ett förslag på skatt på avfall som förbränns. Frågan har utretts av BRAS-
utredningen på uppdrag av regeringen, vilken kommit med förslaget om att den fossila delen 
av avfallet som förbränns ska beskattas. Ett undantag i förslaget är förbränning av avfall inom 
tillverkningsindustrin och vid kraftvärmeproduktion (samtidig produktion av el och värme) 
där skatten sätts ned. Syftet med undantaget är att styra förbränningen till 
kraftvärmeproduktion istället för ren värmeproduktion. Enligt BRAS-utredningen kan 
miljöeffekterna av förslaget sägas vara positiva. Om en ökad utsortering leder till en ökad 
materialåtervinning innebär det betydande miljövinster som; minskad användning av fossila 
bränslen och jungfrulig råvara. Om styrningen för en ökad kraftvärmeproduktion sker 
kommer följden vara en ökad elproduktion som då kan ersätta el som nu produceras från 
fossila bränslen. Detta leder då till miljövinster som till största delen innebär en minskning av 
utsläppen av koldioxid. 6 
 
Regeringens lämnade ett förslag på skatt på förbränning av avfall till lagrådet 20 mars 2006. 
Deras förslag är att skatten endast ska gälla hushållsavfallets avfall och att skatten ska 
fastställas enligt en schablon för det fossila innehållet. Förslaget är att skatten ska införas 1 
juli 2006.7  
 
Skatten på förbränning får kritik från bland annat RVF- Svenska 
Renhållningsverksföreningen. Enligt Weine Wiqvist, VD för RVF, är förbränningsskatten ett 
dåligt och ineffektivt styrmedel för att simulera till ökad återvinning. Han menar att genom en 
schablonbeskattning, då allt avfall beskattas lika oavsett innehåll av plast, har det ingen 
betydelse om avfallssammansättningen ändras genom utsortering av någon fraktion. Då 
beskattningen grundar sig på avfallets vikt kommer i första hand avfall som väger mycket att 
sorteras ut, vilket då till exempel är matavfall. Skatten kommer då inte nå sitt mål med ökad 
återvinning av främst plast och minskade koldioxidutsläpp. Weine Wiqvist bedömer att 
skatten endast kommer ge marginella miljöeffekter i ökad återvinning.8 
 
Andra styrmedel skulle även kunna bli aktuella i framtiden för att till exempel styra 
elproduktion av avfall, öka materialåtervinningen och för att påskynda avgiftningen av 

                                                 
6 Statens Offentliga Utredningar (2005). En BRASkatt?- beskattning av avfall som förbränns, s.66, 77, 135-150 
& s.336-349 
7 RVFs hemsida. http://www.rvf.se/m4n?oid=1269&_locale=1, 060327 
8 RVFs hemsida. http://www.rvf.se/m4n?oid=1269&_locale=1, 060327 
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kretsloppen. Exempel på ytterligare styrmedel skulle kunna vara el-certifikat, avfallsavgifter, 
återvinningscertifikat och råvaru- och produktskatter.9   
 
Hur en ökad återvinning och minskade avfallsmängder ska nås i Sverige grundar sig till stor 
del på lagar och riktlinjer som utarbetas inom EU. Målet inom EU är att göra Europa till ett 
återvinningssamhälle där avfall undviks och används som resurs. I december 2005 föreslog 
den Europeiske kommissionen en ny avfallsstrategi för att återvinna avfall och förebygga 
uppkomsten av avfall. Den nya strategin kommer bland annat innebära att nya normer för 
återvinning ska fastställas och en skyldighet för medlemsstaterna att utarbeta nationella 
program för att förebygga uppkomsten av avfall. De nuvarande lagarna och bestämmelser 
kommer moderniseras för att förtydliga, förenkla och effektivisera EUs avfallslagstiftning. 
Det medför att nya regler kan  komma att fastställas som tvingar avfallsmängderna nedåt i 
framtiden. 10 
 
Mål och förordningar som redan är uppsatta för de närmaste åren för att komma närmare en 
hållbar avfallshantering, tas upp längre fram i kapitlet.  
 
2.1 Lagstiftningar och mål 
1998 antogs av regeringen 15 nationella miljökvalitetsmål som leder det svenska miljöarbetet 
och ska vara en grund för att nå en ekologisk hållbar utveckling. Målen beskriver det tillstånd 
för den svenska miljön och dess natur och kulturresurser som är långsiktigt ekologiskt hållbar 
och som ska uppnås i ett generationsperspektiv. Flera av målen berör direkt eller indirekt 
avfallshantering. Miljökvalitetsmålen är: 11 
 

1. Frisk luft 
2. Grundvatten av god kvalitet 
3. Levande sjöar och vattendrag 
4. Myllrande våtmarker 
5. Hav i balans, samt levande kust och skärgård 
6. Ingen övergödning 
7. Bara naturlig försurning 
8. Levande skogar 
9. Ett rikt odlingslandskap 
10. Storslagen fjällmiljö 
11. God bebyggd miljö 
12. Giftfri miljö 
13. Säker strålmiljö 
14. Skyddande ozonskikt 
15. Begränsad klimatpåverkan 

 
För att uppnå en ekologiskt hållbar avfallshantering måste utvecklingen utgå från att nå 
miljökvalitetsmålen. Omhändertagande av avfall berör de flesta av miljömålen men främst 
målen; god bebyggd miljö, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan.  
 

                                                 
9 Statens Offentliga Utredningar (2005). En BRASkatt?- beskattning av avfall som förbränns, s.305 
10 http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm, 060329 
11 Statens Offentliga Utredningar (2005). En BRASkatt?- beskattning av avfall som förbränns, s.57 
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 God bebyggd miljö berörs framför allt med avseende på dagens slöseri med resurser. 
Material och energi tas inte till vara och näringsämnen i matavfall och annat biologiskt 
avfall förs ut ur kretsloppet genom bland annat förbränning.  

 Giftfri miljö berörs av utsläpp av farliga ämnen, vilka är relativt små från 
avfallshanteringen jämfört med andra källor, men osäkerheter och brist på kunskap om 
långsiktiga effekter finns när det gäller deponering, kompostering, rötning och även 
materialåtervinning.  

 Begränsad klimatpåverkan påverkas av utsläpp av växthusgaser som uppkommer vid 
deponering och förbränning samt från transporter.  Transporter av avfall, när det väl är 
insamlat, har en mindre betydelse energimässigt och miljömässigt. Men om hushållens 
transporter, för att lämna utsorterat avfall, räknas med kan transporterna ha betydelse.    

 
Enligt  Naturvårdsverkets rapport (2002), Ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall, 
kan några riktlinjer följas för att komma närmare målen: 
 Minskad farlighet och minskade avfallsmängder genom förebyggande arbete 
 Avgiftning av kretsloppet 
 Långsiktigt låga utsläpp vid omhändertagande av avfall 
 Resurshushållning 

 
2.2 Lagstiftningar och mål som berör denna studie 
År 1994 
Producentansvar för returpapper och förpackningar. Förordning (1994:1205) förordning 
(1994: 1234) och förordning (1997:185). 12  Producentansvar innebär att de som tillverkar, 
säljer eller importerar varor eller förpackningar har ett ansvar att samla in, transportera bort, 
återvinna, återanvända eller bortskaffa dessa på ett hälso- och miljömässigt sätt när de blivit 
avfall.13 Syftet med producentansvaret är att det på lång sikt ska leda till en mer 
miljöanpassad produktutveckling. Producentansvaret kan då fungera som ett styrmedel för att 
ta fram mer resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller 
miljöfarliga ämnen.14  
 
År 2000  
Lagen (1999:673) om skatt på avfall (LAS) träder i kraft. Lagen innebär bland annat en 
avfallsskatt på deponering, 250 kr per ton. Syftet med skatten har varit att styra bort avfallet 
från deponering till ett miljömässigt bättre omhändertagande. På lång sikt är syftet att påverka 
val och tillverkning av produkter/processer som inte kräver deponering.15 
 
År 2002 
Förbud att deponera utsorterat brännbart avfall enligt förordningen om deponering av avfall 
(2001:512). Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de negativa effekter 
som deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på miljön.  
 
Höjd deponiskatt från 250 kr per ton till 288 kr per ton.16 
                                                 
12 Notisums hemsida. 050913 
13 Statens Offentliga Utredningar (2005). En BRASkatt?- beskattning av avfall som förbränns, s.66 
14 Naturvårdsverkets hemsida. http://www.naturvardsverket.se/dokument/teknik/producnt/produ.htm#syfte, 
050913 
15 Naturvårdsverket (2002). Ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall 
16 Statens Offentliga Utredningar (2005). En BRASkatt!- beskattning av avfall som deponeras, s 72 
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År 2003 
Höjd deponiskatt från 288 kr per ton till 370 kr per ton.17 
 
År 2005 
Förbud att deponera organiskt avfall enligt förordningen om deponering av avfall (2001:512) 
Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Förordning (2005:209). Syftet är 
att allt uppkommet el-avfall ska samlas in och att insamlingssystemet ska förbättras och finnas 
tillgängligt för privatpersoner samt kommuner. Återvinningsmål har också satts upp, vilka 
ligger på 70-80 vikts % beroende på produkt. 
 
Nya regler gällande producentansvaret i förordningarna för förpackningar och returpapper. 
Reglerna gäller bland annat krav på lämpligt insamlingssystem och krav på samråd med 
kommunerna. Detta ska främja insamlandet av avfall för återvinning genom att underlätta för 
hushållen och hitta ett bra insamlingssystem. 18 19  
 
År 2006 
Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar  Syftet är att fler flaskor och 
burkar som köps i Sverige ska återvinnas. 20 
 
Skatten på avfall som deponeras höjs från 370 kr/ton till 435 kr/ton från årsskiftet. 21 
 
Eventuellt en skatt på förbränning av avfall som innebär en schablonskatt på avfallets fossila 
del som förbränns. Syftet är bland annat att stimulera till en ökad materialåtervinning, minska 
koldioxidutsläppen samt att styra förbränningen till kraftvärmeproduktion istället för ren 
värmeproduktion.22  
 
År 2008 
Förordningen om deponering av avfall (2001:512) ska uppfyllas för alla Sveriges deponier. 
Deponeringsdirektivet finns med som ett mål under det nationella miljömålet; God bebyggd 
miljö. Syftet är att alla deponier i Sverige ska ha en enhetlig standard och uppfylla högt ställda 
miljökrav, vilka bland annat gäller täckning, bottentätning och bottenbarriärer samt 
bortledning och uppsamling av lakvatten. Syfte är att minska de negativa effekter som 
deponering kan orsaka på människors hälsa och på miljön.23 
 
År 2010 
Delmål till miljökvalitetsmålen som ska läggas till de befintliga delmålen under det nationella 
miljökvalitetsmålet  ”God bebyggd miljö”: 
- 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom 
  biologisk behandling. Detta gäller källsorterat matavfall för hemkompostering och   
  central behandling. 

                                                 
17 Statens Offentliga Utredningar (2005). En BRASkatt!- beskattning av avfall som deponeras, s 72 
18 Notisums hemsida. 050910 
19 Naturvårdsverket (2005). Samla in. Återvinn! s.35, s.41 
20 Naturvårdsverket (2005). Samla in. Återvinn! s.27  
21 RVFs hemsida,  http://www.rvf.se/m4n?oid=1078&_locale=1, 060104 
22 Statens Offentliga Utredningar (2005). En BRASkatt?- beskattning av avfall som förbränns, s.349 
23 Naturvårdsverket (2003). Utvärdering av genomförandet av deponeringsdirektivet 
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- Matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier med mera ska återvinnas  
  genom biologisk behandling. Avfallet ska inte vara blandat med annat avfall och ska   
  vara av sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodlig.  
- Minst 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas genom materialåtervinning,    
  inklusive biologisk behandling.24 
 
3 Utveckling och framtid för avfallshanteringen 
Svensk avfallshantering har förändrats mycket under de senaste tio åren. Mängden avfall har 
ökat stadigt, deponering har minskat medan andra behandlingssätt har ökat i omfattning. 
Följande kapitel tar upp utvecklingen av avfallshanteringen av hushållsavfall under de senaste 
åren samt eventuella förväntningar på framtidens utveckling för Sverige. 
 
3.1 Avfallsmängd 
Vår materiella levnadsstandard har hela tiden ökat, vilket också har betytt en ökad 
konsumtion av varor. Detta har gett upphov till att mer avfall produceras. Enligt Profus 
rapport Avfallsmängder i framtiden har ökningstakten av avfall varit relativt stadig och legat 
på mellan 2 och 3 procent per år under en lång period. Bedömningen för framtiden är att 
samma ökningstakt kommer att vara rimlig. Med denna ökningstakt kommer avfallsmängden 
fördubblas inom 35 respektive 25 år. Med en så stor ökning av avfallet och med de nya 
förbuden av deponering av utsorterat brännbart avfall och deponering av organiskt material 
kommer det innebära att kapaciteten av materialåtervinning, biologisk behandling och 
förbränning tillsammans inom cirka 15 –20 år minst måste fördubblas. Under de senaste 10 
åren har mängden restavfall varit relativt konstant, vilket beror på att materialåtervinningen 
har ökat vilket i sin tur till största del beror på att producentansvaret införts.  
 
Förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall 2002 och organiskt avfall 2005 samt att 
försöka nå målet om att 35 procent av det lättnedbrytbara biologiska avfallet ska återvinnas 
2010, kommer att bidra till ett förändrat avfallshanteringssystem. Eventuellt måste nya 
behandlingsformer hittas samtidigt som de alternativa systemen som finns idag måste byggas 
ut för att kunna ta hand om avfallsflödet. 25 26  
 
3.2 Förbränning  
Mängden hushållsavfall som gått till förbränning har under 1990-talet följt samma mönster  
som utvecklingen för totala mängden avfall, runt 2 procent, enligt Statens Offentliga 
Utredningar (2002) Skatt på avfall idag –och i framtiden.  Profus rapport (2001) 
Avfallsmängder i framtiden menar dock att avfallsmängden som gått till förbränning under 
samma tid minskat som ett resultat av ökande materialåtervinning och biologiska behandling. 
För framtiden antas emellertid att förbränningen kommer öka som en effekt av att förbuden 
att deponera brännbart avfall samt organiskt avfall träder i kraft. De organiska avfallsmängder 
som deponerats måste då tas om hand på annat sätt och förbränning ses som det huvudsakliga 
alternativet till deponering. Ett flertal utbyggnader pågår och är planerade för att öka 
förbränningskapaciteten.27 28  

                                                 
24 Sveriges miljömål, officiella portalen för våra 16 miljömål hemsida 050911 
25 Profu (2001). Avfallsmängder i framtiden 
26 Profu (2001). Kapacitet för att ta hand om brännbart och organiskt avfall 
27 Statens Offentliga Utredningar (2002). Skatt på avfall idag- s. 79-80 
28 Profu (2001). Avfallsmängder i framtiden 
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Om en skatt på avfall som förbränns införs kan det få effekten att en större andel avfall styrs 
bort från förbränning och istället sorteras ut och materialåtervinns. Om så sker har syftet med 
skatten nåtts. Följderna om en större del av avfallet sorteras ut kan bli att den större kapacitet 
att förbränna avfall kan utnyttjas till att förbränna avfall som nu på dispens deponeras. Detta 
tillsammans med att avfallsmängderna ökar medför att avfallsmängderna som förbränns 
antagligen inte kommer minska trots att en större andel sorteras ut. Alternativet att andelen 
avfall som förbränns kan minska då utsortering av förpackningar ökar finns dock också.29 
 
3.3 Biologisk behandling 
Biologisk behandling har ökat snabbt och det kan antas att avfallsskatten för deponering som 
infördes år 2000 har spelat roll. Den positiva utvecklingen för biologiska behandlingsmetoder 
gör att det nu bedrivs ett betydande arbete med kvalitetssäkring för att utveckla avsättningen 
av rötrester och biogas.30 Även biologisk behandling måste utökas för att det ska finnas 
kapacitet att ta hand om avfallsmängderna då förbudet att deponera organiskt avfall har trätt i 
kraft och om målet att nå 35 procent  biologisk behandling av matavfall till 2010 ska nås. 31     
 
3.4 Deponering 
Utveckling av avfallsmängder som deponerats vid kommunala och privata 
avfallsanläggningar har överlag minskat. Då avfallsskatten, som innebar avfallsskatt på 
deponering, infördes år 2000 kan man i statistiken se en stor förändring av mängden avfall 
som deponeras. Detta kan antas vara en effekt av den nya skatten. En del andra faktorer kan 
också delvis ha påverkat minskningen av deponering.32  
 
Deponeringsdirektivet, vilket innebär att alla deponier i Sverige kommer att ställas inför högre 
krav jämfört med tidigare, träder i kraft 2008. Det kommer antagligen medföra att många 
deponier kommer avslutas. Många deponier kommer inte klara av de höga kostnaderna som 
kraven kommer att medföra medan vissa kommer ha praktiska svårigheter att uppfylla kraven. 
Att många deponier kommer att behöva avslutas kommer även innebär att nya deponier 
troligen kommer att behöva anläggas för att avfall som behöver deponeras ska kunna tas 
omhand. Behovet av mängden nya deponier bör inte bli så stor då syftet med nya förordningar 
och mål är att mängden avfall som deponeras ska minska.33 
 
3.5 Återvinning   
Sedan 1994 då producentansvaret infördes har återvinningen och materialutnyttjandet i 
Sverige ökat från 40 till ca.67 procent idag. Internationellt sett är Sverige bra på att samla in 
återvinningsbart avfall för materialutnyttjande och energiutnyttjande, men om man granskar 
varje förpackningsslag når endast glas, tidningspapper och wellpapp målen. Av dem som inte 
når målen utmärker sig aluminium, med 27 procent återvinning jämfört med målet 70 procent. 
Materialutnyttjandet av plast ligger på 19 procent, vilket är ganska långt kvar innan målet på 
30 procent nås. En svårighet med att nå målet för plaståtervinning är att det krävs hög kvalitet 
på den utsorterade plasten. Det gör att en stor del går till energiutnyttjande istället. För att nå 

                                                 
29 Naturvårdsverket (2005). Uppföljning av deponeringsförbuden 
30 Statens Offentliga Utredningar (2002). Skatt på avfall idag- s. 75- 
31 Naturvårdsverket (2005). Uppföljning av deponeringsförbuden 
32 Statens Offentliga Utredningar (2002). Skatt på avfall idag - s. 75- 
33 Naturvårdsverket (2003). Utvärdering av genomförandet av deponeringsdirektivet 
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målen måste en högre renhet nås vid utsorteringen. Ännu effektivare materialåtervinning 
skulle kunna nås om plastmaterialen i förpackningarna skulle bli mer enhetliga. 
 
Trots att återvinningen av glas klarar sina mål finns det problem även för denna fraktion. 
De glasflaskor som förs in i landet av privatpersoner omfattas inte av det svenska 
producentansvaret.  För att även dessa flaskor ska återvinnas måste kommunerna och Svensk 
GlasÅtervinning komma överens om hur dessa glasförpackningar ska samlas in och 
återvinnas.34  
 
Återvinningsmålen och återvunnen mängd material för olika material 2004 kan ses i tabell 1 
nedan. Dessa siffror grundar sig på uppgifter från Naturvårdsverkets rapport (2005) Samla in, 
Återvinn! . 
 
Material     Mål   År 2004 
Glas                  (materialutnyttjande) 70% uppnås  96% * 
Tidningar             (materialutnyttjande) 75% uppnås   80% 
Pappersförpackningar & kartong 
       (återvinning)  70% uppnås inte 39% 
                             (materialutnyttjande) 40% uppnås inte  38% 
Wellpapp             (materialutnyttjande)         65% uppnås                 86% 
Metallförpackningar: 
       Aluminium    (materialutnyttjande) 70% uppnås inte  27% 
       Stål                (materialutnyttjande) 70% uppnås inte 67% 
Plast                    (återvinning)  70 % uppnås inte 69% 
                              (materialutnyttjande) 30% uppnås inte 19% 
Dryckesburkar 
        PET               (materialutnyttjande) 90% uppnås inte 80% 
        Aluminium   (materialutnyttjande) 90% uppnås inte 85% 
        Glas               (återanvändning)             finns inte  99% 
 ∗ Om endast mängden glas från svenska producenter tas med. Den verkliga 
återvinningsnivån som även tar med privatimporterade flaskor ligger på 71%. 
 
Tabell 1. Återvinningsmål och återvunnen mängd material 2004.  

 
Återvinningsmål har också satts upp för el- och elektronik i och med införandet av 
producentansvar för dessa produkter 2005, vilka ligger på 70-80 viktsprocent beroende på 
produkt 
 
Ett sätt att främja materialåtervinning förutom en skatt på brännbart avfall som föreslagits av 
BRAS–utredningen kan vara utökad fastighetsnära insamling. Denna åtgärd kan enligt 
utredningen öka materialåtervinningsgraden för större delen av de utsorterade fraktioner.35 I 
några av kommunerna som ingår i denna studie har fastighetsnära insamling införts av olika 
grad. I vissa kommuner kan allt utsorterat avfall hämtas vid grinden, speciella kärl med flera 

                                                 
34 Naturvårdsverket (2005). Samla in. Återvinn! 
35 Statens Offentliga Utredningar (2005). En BRASkatt?- beskattning av avfall som förbränns, s. 501 
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fack används då för utsorteringen. Resultaten av införda fastighetsnära insamling verkar 
generellt vara mycket bra och visar på minskade mängder restavfall.36  
 
Det finns även andra faktorer som kan påverka utvecklingen för avfallshanteringen. En 
eventuell förändring av deponiskatten kan komma att föreslås, vilket kan komma att innebära 
att avfall som omfattas av deponeringsförbuden kan komma att bli högre beskattade än annat 
avfall. Detta kan gynna materialåtervinningen som då blir mer lönsam. Samtidigt kan 
deponeringsförbuden nås snabbare.37 
 
Förändringen av hushållsavfallet kan ses i diagram 1. Diagrammet visar förändringen av 
mängden insamlat och behandlat avfall från år 1992 fram till år 2000. Uppgifterna kommer 
från Profus rapport (2001) Avfallsmängder i framtiden. Avfallsstatistiken från dessa år har en 
del osäkerheter, vilket gör att uppgifterna endast kan ge ett riktmärke om hur 
avfallshanteringen utvecklats. Allt hushållsavfall har ökat med 2,2 procent, tas 
materialåtervinningen bort har hushållsavfallet ökat med 0,2 procent. Materialåtervinningen 
har ökat med 9,1 procent och biologisk behandling har ökat med 28 procent. Förbränning har 
minskat med 0,3 procent och deponering har minskat med 3 procent.38 
 

 
 
Diagram 1. Mängden insamlat och behandlat hushållsavfall i Sverige 1992 till 2002. 

 
4 Avfallsbehandling och miljöpåverkan  
Avfall kan behandlas på många olika sätt och det är många faktorer att ta hänsyn till för att 
uppnå ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ som samtidigt ger en värdefull produkt som 

                                                 
36 NSRs hemsida: Källsortering/Kretsloopen 
37 Naturvårdsverket (2005). Uppföljning av deponeringsförbuden 
38 Profu (2001). Avfallsmängder i framtiden 
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till exempel el, värme eller gödselmedel. Följande kapitel tar upp olika behandlingssätt och de 
miljöeffekter som de kan ge upphov till. 
 
4.1 Förbränning 
Vid förbränning reduceras avfallets vikt samtidigt som energiinnehållet tas omhand. När 
avfall förbränns och energin utnyttjas som el och/eller värme klassas förbränningen som 
energiåtervinning. Beroende på om förbränningen sker i kraftvärmeverk eller värmeverk 
produceras både el och värme respektive endast värme. Värmen utnyttjas sedan i båda fallen 
som fjärrvärme. Idag förbränns ungefär 46 % av allt hushållsavfall i Sverige och den 
huvudsakliga delen, mellan 72 och 100 procent av den utvunna energin blir värme. Det avfall 
som ska förbrännas bör vara rent från fraktioner som kan sorteras ut som; farligt avfall, 
batterier, elektriska produkter, tidningar och förpackningar. Utsorteringen gör att det 
restmaterial som förbränns innehåller mindre farliga ämnen som kan ge upphov till negativa 
miljöeffekter.   
 
Avfallsförbränning är idag hårt reglerad med höga krav på rening av rökgaser. Trots att 
utsläppen minskat betydligt de senaste decennierna påverkar förbränning miljön. 
Miljöpåverkan från förbränning kommer främst från utsläpp av emissioner till luften men 
även aska och slam som bildas vid rökgasreningen och som sedan deponeras påverkar miljön. 
Föroreningar från rökgasreningen hamnar även i processvattnet som sedan måste renas innan 
det släpps ut. Utsläpp till luft och vatten som uppkommer av avfallsförbränningen är 
föreningar som; CO2, CO, N2O, NOx, SOx och HCl. Dessa bidrar till negativa miljöeffekter 
som växthuseffekten, övergödning och försurning. Giftiga föreningar som dioxiner och andra 
klororganiska föreningar som kan skada miljön uppkommer också vid förbränning. 
Tungmetaller som funnits i avfallet hamnar vid förbränning i askorna och slaggen som sedan 
hamnar på deponi. Risken finns att dessa sedan urlakas därifrån. 
 
Det bästa alternativet är att uppnå en så hög utsortering av återvinningsbara fraktioner som 
möjligt för att minska miljöpåverkan. Regeringen har föreslagit styrmedel för att styra 
avfallshanteringen mot en ökad materialåtervinning. Trots att en stor mängd av dessa 
fraktioner förbränns idag kan en minskad miljöpåverkan fås då avfallet som förbränns i 
Sverige idag innehåller en stor andel material som kan räknas som förnyelsebara, till exempel 
papper och matrester. Om avfall ersätter bränslen med fossila ursprung reduceras den mängd 
koldioxid som skulle ha släppts ut vid förbränning av fossila bränslen, vilket då leder till en 
minskad växthuseffekt.39 40 41 
 
4.2 Deponi 
Syftet med deponering är att bli kvitt avfallet samtidigt som deponigasen som bildas tas om 
hand och utnyttjas som energi i form av värme och/eller el. Innan avfallet deponeras bör det 
material som kan återvinnas eller behandlas på annat sätt sorteras ut för att få kvar en så liten 
restfraktion som möjligt. Deponierna är idag indelade i celler för att olika avfall ska deponeras 
efter sina förutsättningar. Olika fraktioner kan vara slagg och aska från förbränning, icke 
brännbart avfall och specialavfall som förorenade jordar. Ändå blandas många olika ämnen 

                                                 
39 RVFs hemsida. http://www.rvf.se/m4n?oid=849&_locale=1, 050921 
40 Dahlroth B (1998), s.67-87 
41 Statens Offentliga Utredningar (2002). Skatt på avfall idag- s.94- 
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och produkter och hur de reagerar med varandra är inte helt känt. Många produkter innehåller 
även nya ämnen där miljöpåverkan inte ännu är känd.  
 
Miljöpåverkan från deponier är främst läckage av föroreningar som kan påverka övergödning 
och även försurning. Föroreningar som följer med lakvattnet och som påverkar miljön är 
växtnäringsämnen, oorganiska ämnen som salter och metaller och organiska miljöstörande 
ämnen. Växtnäringsämnena är de som har den största effekten på miljön. De ökar tillväxten i 
vattenområden och kan orsaka syrebrist och ammoniakbildning. Andra miljöeffekter från 
deponier är uppkomsten av växthusgaser som metangas och koldioxid, vilka påverkar 
växthuseffekten. Gasbildningen sker i huvudsak de första 10 till 25 åren. Många deponier har 
idag system som samlar upp metangasen som sedan utnyttjas som energi eller facklas av. 
 
Att deponera avfall mer kontrollerat är relativt nytt och det finns inga observationer på 
effekter efter en längre tid. I och med förbudet att deponera organiskt avfall kommer 
sammansättningen i deponierna ändras, vilket kan komma att påverka hur emissionerna från 
deponier kommer att se ut i framtiden. Deponering av avfall kommer alltid kräva 
efterbehandling och  risken för läckage finns alltid trots att kraven på att samla in och rena 
lakvattnet idag är hårda.42 43 44 
 
4.3 Biologisk behandling 
Biologisk behandling innebär kompostering eller rötning. Från dessa metoder utvinns energi 
och näring från lättnedbrytbart organiskt avfall som matrester och trädgårdsavfall. Idag 
behandlas ca 10 procent av hushållsavfallet i Sverige biologiskt. Ett nytt nationellt mål är satt 
till att 35 % av matavfallet ska behandlas biologiskt 2010.45 De två metoderna och dessas 
miljöpåverkan beskrivs nedan. 
 
Kompostering  
Kompostering innebär att organiskt avfall bryts ner under syrerika förhållanden med hjälp av 
mikroorganismer som svampar och bakterier. Den färdiga komposten innehåller 
näringsämnen som kväve, fosfor och kalium, och humusbildande substanser. Den färdiga 
komposten kan sedan användas som jordförbättringsmedel och gödningsmedel förutsatt att 
den uppfyller en viss kvalitet. Det finns olika typer av kompostering; öppen-, sluten- och 
reaktorkompostering samt hemkompostering. En form av öppen kompostering kan vara 
strängkompostering som innebär att materialet läggs öppet i strängar på en betong- eller 
asfaltsplan. Dessa vänds sedan med jämna mellanrum med hjälp av en traktor för att 
syresättas. Metoden kan vara lämplig för trädgårdsavfall men mer tveksam för hushållsavfall. 
Sluten kompostering fungerar som strängkompostering med skillnaden att den sker inomhus i 
till exempel stora hallar. Komposteringsförhållandena kan då kontrolleras bättre, vilket kan 
medföra kortare komposteringstider. Reaktorkompostering innebär att materialet som ska 
komposteras placeras i slutna reaktorer där de sedan förflyttas och behandlas. Kompostering i 
reaktor medför att behandlingen kan styras mer och komposteringstiden blir även här kortare. 
Hemkompostering  innebär att avfallsproducenten själv komposterar sitt organiska avfall i en 
kall- eller varmkompost. 
 
                                                 
42 RVFs hemsida, http://www.rvf.se/m4n?oid=857&_locale=1, 050921 
43 Naturvårdsverket (1996). Aktionsplan Avfall. s.50-52 
44 Dahlroth B (1998), s.151-163 
45 RVFs hemsida, http://www.rvf.se/m4n?oid=854&_locale=1, 050921 
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Beroende på hur avfallets sammansättning ser ut och beroende på vilken typ av kompostering 
som används kan vissa miljöproblem uppstå. Utsläpp kan bestå av lustgas och metan till 
luften, vilka är växthusgaser som påverkar växthuseffekten. Andra utsläpp till mark och 
vatten kan vara närsalter, metaller, smittämnen och organiskt material som kan ge upphov till 
övergödning, försurning och luktproblem. I slutna kompostsystem kan utsläppen minimeras. 
46 47 48 
 
Rötning 
Rötning fungerar i stort sätt som kompostering. Skillnaden är att nedbrytningen sker under 
anaeroba förhållanden, det vill säga syrefri miljö. Vid rötning bildas även biogas, vilket består 
till största delen av metan och koldioxid och som används vid energiframställning i form av 
värme eller fordonsgas. Rötning sker vanligtvis i en reaktor och innebär att det organiska 
materialet innesluts i en behållare, reaktor, där nedbrytningsprocessen får ske fritt från syre. 
När det organiska materialet är utrötat måste rötresten tas omhand. Rötresten kan användas 
som snabbverkande gödselmedel och ersätta konstgödsel i jordbruket om det uppfyller en viss 
kvalitet. 
 
Om rötningen sker helt slutet är miljöeffekterna minimala. En effekt kan vara problem med 
utsläpp av luktämnen även utsläpp av metan kan förekomma vid in- och utmatning av 
materialet samt vid efterlagringen. Utsläpp av metan och koldioxid kan också uppstå vid 
behandling och användning av biogasen, som erhålls från rötningsprocessen. Metan och 
koldioxid är växthusgaser som påverkar växthuseffekten. Om biogas ersätter fossila bränslen 
vid energiframställning eller som fordonsbränsle blir utsläppen av växthusgaser betydligt 
lägre, vilket då ger en positiv miljöaspekt.49 50 51 
 
4.4 Materialåtervinning  
Materialåtervinning innebär att material i restprodukter eller utsorterade avfallsfraktioner tas 
tillvara för tillverkning av nya produkter. Materialåtervinning är oftast miljömässigt och 
energimässigt bättre än förbränning om de återvunna materialen ersätter nya råvaror.  
 
Om det återvunna materialet inte ersätter samma nya material minskar fördelarna. En orsak är 
att det idag är något dyrare att ta tillvara utsorterat material för materialåtervinning jämfört 
med om materialet skulle förbrännas. Lönsamheten med materialåtervinning kan också 
kopplas ihop med hur miljöpåverkan ska värderas, vilket det idag inte finns något bra 
underlag för. 52 
 
5 Miljöpåverkanskategorier 
Oberoende behandlingsform av avfallet kommer miljön påverkas. 
Miljöpåverkanskategorierna som tas med i denna studie är; växthuseffekten, övergödning, 
försurning och fotooxidantbildning, vilka beskrivs i följande kapitel.  
 
                                                 
46 RVFs hemsida, http://www.rvf.se/m4n?oid=854&_locale=1  050921 
47 Naturvårdsverket (2003). Metoder för lagring, rötning och kompostering av avfall.  
48 Statens Offentliga Utredningar (2002). Skatt på avfall idag - s. 218 
49 RVFs hemsida. http://www.rvf.se/m4n?oid=854&_locale=1, 050921 
50 Naturvårdsverket (2003). Metoder för lagring, rötning och kompostering av avfall.   
51 Statens Offentliga Utredningar (2002). Skatt på avfall idag - s. 218-219 
52 Statens Offentliga Utredningar (2002) Skatt på avfall idag -. s. 219 & 307 
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5.1 Växthuseffekt 
Växthuseffekten är ett resultat av att vissa växthusgaser i atmosfären har förmåga att delvis 
absorbera den långvågiga värmeutstrålningen från jorden, vilket gör att värmen stannar kvar i 
atmosfären. Växthuseffekten är naturlig och en förutsättning för att liv ska kunna existera på 
jorden. Mänskliga aktiviteter, som till exempel utsläpp från förbränning, orsakar att halterna 
av växthusgaser i atmosfären ökar. Ökade halter växthusgaser i atmosfären ger upphov till 
temperaturhöjning med ett antal följdeffekter som ökad nederbörd, torka och stigande 
havsnivå med mera. Växthusgaser uppkommer mer eller mindre vid alla behandlingsformer 
av avfall. Växthusgaser som är aktuella i denna studie är; CO2, CH4, N2O, NOx, CO och 
NMVOC. De olika gaserna har olika atmosfärisk livslängd och absorbtionsegenskaper, vilket 
gör att de har olika stor påverkan. Detta måste tas hänsyn till när beräkningar görs gällande 
miljöpåverkan.53 54 
 
5.2 Eutrofiering 
Eutrofiering kan beskrivas som ett ökat tillskott av näringsämnen till ett system i vatten och 
mark. När för mycket näring tillförs mark och vattendrag ökar produktionen av biomassa. I 
skog och mark kan det leda till en förändrad artsammansättning och därmed förändringar i 
den biologiska mångfalden. Effekter i vattensystem är bland annat en ökning av mängden 
alger, vilket ger negativa effekter när de dör och ska brytas ned. Det krävs då mycket syre, 
vilket kan leda till syrefria bottnar som gör det svårt för djur och växter att överleva.55 Ämnen 
som bidrar till eutrofiering är NOx och NH3 till luft samt P, N-tot och COD till vatten. Bidrag 
från dessa ämnen tas med denna studie. NH3 avgår mer eller mindre vid alla 
avfallsbehandlingsmetoder. NOx bildas främst vid förbränning men även vid användandet av 
gasen som fås från rötning och deponering. Tillgängligt kväve och fosfor samt COD når den 
omgivande miljön främst i samband med biologisk behandling och deponering av organiskt 
material. 
 
5.3 Försurning 
Försurning innebär att mark och vattendrag har en högre koncentration av vätejoner det vill 
säga pH-värdet bli betydligt lägre än normalt. Vid ett lägre pH-värde ändras förutsättningarna 
för växt- och djurliv. Vissa arter får svårt att anpassa sig och kan till och med dö ut. 
Försurning kan även leda till urlakning av näringsämnen och utlösning av metaller som kan 
vara giftiga för människor, djur och växter. Ämnen som bidrar till försurning är NOx, SO2, 
NH3 och HCl. Vid förbränning av fossila ämnen men även av avfall uppkommer SO2 och 
NOx. Dessa föreningar omvandlas delvis i atmosfären till svavelsyra och salpetersyra som 
sedan i sin tur sönderdelas till vätejoner, nitratjoner och sulfatjoner. Dessa joner faller sedan 
ner till mark och vattendrag med nederbörden som då försuras. Användandet av biogas och 
deponigas ger också utsläpp av NOx. NH3 bildas i olika mängd vid biologisk behandling samt 
förbränning och bildas även i deponier. 56 57 58 
 

                                                 
53 Brandt N, Gröndahl F (2000). Miljöeffekter kompendium i miljöskydd- s.25-49 
54 Sundqvist J-O (2005). Utvärdering av miljökonsekvenser av svensk avfallspolitik – koncept s.11 
55 Brandt N, Gröndahl F (2000). Miljöeffekter kompendium i miljöskydd- s.65-77 
56 Brandt N, Gröndahl F (2000). Miljöeffekter kompendium i miljöskydd- s.79-107 
57 Sundqvist J-O, Baky A, Björklund A, m.fl.(1999) Bilaga 3 s.10 
58 Svenska naturskyddsföreningens hemsida, http://www.snf.se/verksamhet/forsurning/orsaker.htm, 051009 
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5.4 Fotooxidantbildning 
Med fotooxidantbildning menas oftast i dessa sammanhang bildandet av marknära ozon. Det 
marknära ozonet har effekter på växtlighet, djur och människors hälsa genom att bland annat 
skada växternas cellmembran och enzymer och hos människan irritera slemhinnor och lungor. 
Marknära ozon bildas genom reaktioner mellan solljus, kväveoxider( NOx) och flyktiga 
organiska ämnen (VOC). Bidragen till fotooxidantbildningen från avfallsbehandlingen 
kommer främst från deponering och förbränning.59 60 
 
6 Systemanalys & Livscykelanalys (LCA) 
Systemtänkande och livscykelanalysmetodik har tillämpas när miljöpåverkan och 
avfallsbehandling har studerats och utvärderas. Begreppen beskrivs kort i följande stycken.  
 
6.1 Systemanalys 
Systemanalys som metod används för att få en överblick över komplexa system, ofta med 
hjälp av matematiska eller statistiska modeller. Ett system är något som består av flera olika 
delar som på något sätt påverkar och/eller är beroende av varandra. Syftet med ett 
systemanalytiskt projekt kan vara att skapa en modell av ett system, för att därigenom skaffa 
sig en ökad förståelse för systemet och dess beteende eller att utnyttja modellen för att söka 
lösningen på ett problem. Resultatet av en systemanalytisk studie ska dock aldrig ses som ett 
fullständigt svar på en problemställning utan endast som en vägledning eller ett underlag för 
beslutsfattande. 
 
En variant av systemanalys är miljösystemanalys. Miljösystemanalys inkluderar ekologiska, 
tekniska och ekonomiska system, vilken kan användas som ett angreppssätt för 
miljöbedömning av olika mänskliga aktiviteter, processer och produkter. Syftet med 
miljösystemanalys är att studera hur system påverkar sin omgivning och miljö. En modell för 
miljösystemanalys är Livscykelanalys (LCA). 61 62 
 
6.2 Livscykelanalys (LCA) 
LCA kan sägas vara ett verktyg för att utvärdera en produkts eller process miljöpåverkan för 
hela dess livslängd, från vaggan till graven, vilket ger ett helhetsmässigt perspektiv. För att 
kunna jämföra olika processer och produkter med varandra objektivt har en standardiserad 
arbetsgång för LCA arbetats fram av International Standardisation Organisation (ISO). LCA 
delas in i fyra faser: definition av målsättning och omfattning, inventeringsanalys, 
miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat.63  
 
Livscykelperspektivet i detta sammanhang innefattar ett kärnsystem med dess uppströms- och 
nedströmssystem, se figur 3. Kärnsystemet är det egentliga systemet, uppströmsprocesser kan 
till exempel vara förbrukning av energiresurser i kärnsystemet, som energiförbrukning och 
miljöpåverkan vid framställning av det fordonsbränsle eller den el som förbrukas i 
avfallssystemet. Nedströmsprocesser kan på motsvarande sätt vara spridning av gödselmedel 
och utnyttjande av biogas som erhålls från avfallssystemet. 

                                                 
59 Brandt N, Gröndahl F (2000). Miljöeffekter kompendium i miljöskydd -s.55-59 
60 Sundqvist J-O, Baky A, Björklund A, m.fl. (1999). Systemanalys av energiutnyttjande från avfall- Bilaga 3  
61 Jönsson J (2005). Examensarbete 
62 Moberg Å, Finnveden G, Johansson J & Steen P  (1999). Miljösystemanalytiska verktyg- 
63 Lindahl M, Rydh C J, Tingström J (2000). En liten lärobok om livscykelanalys s.23, 27-28  
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Figur 3. Livscykelperspektivet innefattar kärnsystemet med dess uppströms och nedströms aktiviteter. 

  
Om flera olika system ska jämföras med varandra är det viktigt att systemen är likvärdiga. För 
att göra system jämförbara används i LCA begreppet funktionella enheter. En funktionell 
enhet är ett mått på den funktion som ett system uppfyller, och som ska användas som 
referens när man jämför olika system. Varje studerat avfallssystem uppfyller vissa funktioner. 
Till exempel kan en funktionell enhet hos ett avfallssystem omhänderta en viss mängd avfall 
på något sätt till exempel genom deponering eller genom förbränning. Samma funktioner 
måste därför uppfyllas av de system som jämförs. Detta krav uppfylls genom att man vidgar 
systemgränsen till att omfatta olika så kallade kompletterande system, se figur 4. 
 

 
 
Figur 4. Genom att vidga systemgränsen till att omfatta kompletterande system blir de olika systemen 
jämförbara. 
 
Jämförelse av två system blir möjlig genom att skapa ett kompletterande system. 
I figur 4 kan till exempel system 1 utgöras av förbränning som genererar förutom själva 
kvittbildningen (A) av avfallet även en viss mängd värme (B) om förbränningen sker i en 
värmepanna. System 2 kan representera en deponi som endast ger kvittbildning av avfallet 
(A). För att kunna jämföra de två systemen måste system 2 kompletteras med ett till system 
som kan skapa samma mängd värme som system 1 skapar.64 
 
Tidigare har systemanalyser av avfallshantering genomförts i några svenska kommuner med 
hjälp av datamodellen ORWARE. ORWARE är en materialflödesanalysmodell som beräknar 

                                                 
64 Sundqvist J-O, Baky A, m.fl. (2002). Hur skall hushållsavfallet tas om hand? - s. 21-22 
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energiomsättning, emissioner och kostnader för olika avfallshanteringssystem.65 I denna 
studie har Excel-applikationen WAMPS som tagits fram av IVL använts. WAMPS beskrivs 
närmare i kapitel 7. 
 
WAMPS inkluderar ett LCA- perspektiv där kompletterande system byggs upp för att kunna 
jämföra olika behandlingssätt. Det kompletterande systemet ger samma produkter som 
avfallssystemet, men utgår från jungfruliga råvaror. Nyttan som produkter från avfallet ger 
kan då värderas. Nettoemissioner kan beräknas enligt: 
 
Enetto = Eavfall – Ealt 
 
Enetto: Nettoemission (ton/år) 
Eavfall: Emission från avfallsprocess för att producera en viss mängd produkt. 
Ealt: Emission från alternativ jungfrulig produktion i kompletterande systemet av samma 
mängd. 
 
Denna beräkning kan ge nettoemissioner som blir negativa. Återvinningsmetoden ger då lägre 
emissioner eller energiförbrukning än motsvarande jungfrulig produktion. I alla scenarier som 
studeras kommer hänsyn tas till sluppna emissioner och sluppen energiförbrukning från 
fjärrvärme, elektricitet, biogas drivmedel, olika material som återvinns och gödselmedel (N- 
och P- gödselmedel). Sluppna emissioner är de emissionerna som uteblir när avfall används 
istället för jungfruligt material eller en annan energikälla.66 
 
Ett avfallssystem med dess kompletterande system kan se ut som i figur 5. 
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Figur 5. Avfallssystem och kompletterande system. 

 

                                                 
65 Sundqvist J-O, Baky A, m.fl. (2002). Hur skall hushållsavfallet tas om hand? - s.15 
66 Sundqvist J-O (2005). Utvärdering av miljökonsekvenser av svensk avfallspolitik – koncept s.8-9 
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7 WAMPS 
WAMPS, Waste Management Planing System, är precis som ORWARE en 
materialflödesanalysmodell som beräknar energiomsättning, emissioner och kostnader för 
olika avfallshanteringssystem i ett livscykelperspektiv. WAMPS har utvecklats utifrån 
ORWARE med syfte att vara enklare att använda och förstå. Då WAMPS är en enklare 
modell att använda är den samtidigt mindre flexibel och mer statisk än ORWARE. I 
ORWARE finns en större möjlighet att styra varje enskilt flöde medan i WAMPS har fler 
parametrar vägts samman, vilket också ger en mer generell utvärdering.67 
 
WAMPS kan vara ett hjälpmedel när bland annat avfallsplaner ska skapas. Syftet är att titta på 
effekterna av olika avfallshanteringssätt och olika scenarier för att hitta optimala lösningar för 
avfallshanteringen. Framförallt är WAMPS ett hjälpmedel för att titta på miljöeffekterna. 
Ekonomidelen är mer förenklad och ger mer en anvisning om de samhällsekonomiska 
kostnaderna. Det är inte meningen att WAMPS ska användas som ett verktyg för att beräkna 
miljöeffekter och ekonomiska effekter från olika avfallssystem utan för att kunna jämföra 
olika system.68 
 
WAMPS är uppbyggd av sju steg: 
Steg 1 Sammansättning av total avfallsmängd 
Steg 2 Källsortering 
Steg 3 Konfiguration av behandlingssystem 
Steg 4 Insamling  
Steg 5 Transporter 
Steg 6 Ekonomi 
Steg 7 Resultat 
 
Information om avfallsmängder, avfallsströmmar och dess sammansättning måste samlas in. 
Även uppgifter om transporter, behandlingsmetoder och kostnader måste tas fram. Ett 
referensscenario sätts upp, vilket oftast representerar hur situationen ser ut idag. Med hjälp av 
insamlade data och andra uppgifter som kan tänkas behövas skapas olika scenarier. Data som 
används för de olika scenarierna är platsspecifika för så mycket uppgifter som möjligt som 
går att få fram. I annat fall används data från andra studier eller uppskattade data. 
 
7.1 Miljöpåverkanskategorier i WAMPS 
Resultatet som ska utvärderas kommer att visas i olika miljöpåverkanskategorier där olika 
emissioner har klassificerats ihop. De olika miljöpåverkanskategorierna som tas upp i 
WAMPS är: 
 Växthuseffekt 
 Övergödning 
 Försurning 
 Fotooxidantbildning  

 
Fler kategorier brukar oftast tas med i samband med LCA. Att inte fler kategorier har tagits 
med beror bland annat på att det är svårt att göra relevanta bedömningar och fungerande 
modeller för flera andra aktuella miljöpåverkanskategorier. Kategorier som skulle kunna vara 

                                                 
67 Sundqvist J-O, samtal 050906 
68 Stenmarck Å (2005). WAMPS -manual 
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av intresse är effekter på biologiskt mångfald, ekotoxiska- och humantoxiska effekter. Alla 
bidrag från avfallshanteringen som påverkar en miljöpåverkanskatergori beräknas och vägs 
ihop. Emissioner som bidrar till växthuseffekten har räknats om till koldioxidekvivalenter och 
summerats, emissioner som bidrar till försurning har omräknats till svaveldioxidekvivalenter, 
bidrag till övergödning räknas om till syrgasekvivalenter och emissioner som påverkar 
fotooxidantbildning omräknas till etenekvivalenter. Ett kvantitativt mått på miljöeffekterna 
fås, vilket gör att de kan användas vid jämförelse. Resultatet presenteras i tabeller och 
diagram, vilket gör att en jämförelse, av de olika scenarierna och de olika 
avfallsbehandlingarna, enkelt kan göras. De olika miljöpåverkanskategorierna kan sedan 
införas i olika miljömål och utvärderas.69 
 
En mer detaljerad resultatlista av olika emissioner kan också ses i WAMPS. Emissioner, 
energiförbrukning och kostnader för respektive delmodell kan ses under fliken med 
detaljerade resultat i modellen.  
 
7.2 WAMPS uppbyggnad 
WAMPS är uppbyggd av olika modeller för avfallsbehandling. Modeller som används i denna 
studie är: 
 
Kompostering 
Komposteringsmodellen har delmodeller för hemkompost, öppen- och sluten kompost samt 
reaktorkompostering. Modellerna tar med energiförbrukning, emissioner till luft och vatten, 
transporter kopplade till komposteringsprocessen, sparad mängd gödningsmedel, P/N, och 
kostnader för processen. 
 
Indata i WAMPS för komposteringsmodellen är andelen av den mängd avfall som 
komposteras från den del av avfallet som behandlas genom biologisk behandling. Hur stor del 
av den komposterade mängden som går till varje delmodell, hemkompost, öppen-, sluten eller 
reaktorkompost väljs samt hur stor andel av den återstående komposten som ersätter 
gödselmedel fylls i. 
 
Rötning 
Modellen för rötning inkluderar även produktion av biogas. Modellen tar med 
energiförbrukning och biogasproduktion, emissioner till luft och vatten, transporter kopplade 
till rötningsprocessen, effekter av spridningen av rötresten, sparad mängd gödningsmedel, 
P/N, samt kostnader för processen. Modellen är uppdelad i två delmodeller, vilka är 
uppdelade efter vad den producerade biogasen används till, värme eller fordonsgas. 
 
Indata i WAMPS för rötningsmodellen är andel av den mängd avfall som rötas från den del av 
avfallet som behandlas genom biologisk behandling. Andel av biogasen som bli värme 
respektive fordonsgas fylls i. Även vilken typ av energikälla som ersätts av avfallssystemet 
kan väljas.* 
 

                                                 
69 Sundqvist J-O (2005). Utvärdering av miljökonsekvenser av svensk avfallspolitik – koncept s.10-11 
* I modellerna där energikälla som ersätts vid energiproduktion vid avfallsbehandlingen väljs, 
väljs denna gemensamt för alla modeller, vilket innebär att endast en ersatt energikälla kan 
väljas i de båda fallen; elproduktion respektive värmeproduktion 
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Förbränning 
Förbränningsmodellen tar med energiomsättning, emissioner till luft och vatten samt 
kostnader som hör till förbränningsprocessen. Effekter av deponering av aska och slagg som 
uppkommer vid förbränningen tas också med. 
 
Indata i WAMPS för förbränningsmodellen är andel av den resterande mängden  avfall som 
förbränns, efter utsortering till återvinning och biologisk behandling. Hur stor del av den 
producerade energin som går till el eller värme fylls också i. Även vilken typ av energikälla 
som ersätts vid energiproduktionen kan väljas.* 
 
Deponering 
Deponeringsmodellen inkluderar även produktion av deponigas. Modellen tar med 
energiomsättning och gasproduktion, emissioner till luft och vatten samt kostnader för 
deponeringsprocessen. Modellen tar hänsyn till effekter som är kopplade till olika 
tidsintervall, överskådlig tid (ca. ett sekel från det avfallet deponeras) samt tiden efter, dvs. 
oöverskådlig tid.  
 
Indata i WAMPS för deponeringsmodellen är andel av den resterande mängden avfall som 
deponeras, efter utsortering till återvinning och biologisk behandling. Hur stor del av den 
producerade deponigasen som går till el- respektive värmeproduktion fylls i. Hur stor andel av 
deponin som utgörs av ”traditionell” deponi eller består av bioceller kan väljas. Ett alternativ 
är även om avfallet endast läggs på hög. Hur stor gasåtervinningen är för respektive deponityp 
väljs också. Typ av energikälla som ersätts vid produktionen av el och värme kan också 
väljas.* 
 
Insamling 
Insamlingsmodellen tar med energiförbrukning, uppkomna emissioner till luft och vatten samt 
för kostnader för insamlingsprocessen. Insamlingsmodellen gäller för fordon som drivs med 
diesel. 
 
Indata i WAMPS för insamlingsmodellen är, antal stopp, antal hämtningar per år, 
medelavstånd mellan varje stopp, tidsåtgång vid varje stopp, medelhastighet under 
insamlingen och vidare transporter. Avstånd till omlastning eller behandling, vilken typ av bil 
som används, där valet är komprimerande sopbil, frontlastare, lastbil eller släpbil, bemanning 
i varje bil, medellast och den totala mängden avfall under ett år. Alla parametrar kan varieras 
för olika fraktioner som kan hämtas. Parametrarna kan också fördelas till småhus, 
flerfamiljshus och landsbygd samt återvinningsstationer, detta görs för varje fraktion. 
 
Transport 
Transportmodellen tar med energiförbrukning, emissioner till luft och vatten samt kostnader. 
Modellen avser längre transporter med lastbil eller släpbil som drivs med diesel. 
 
Indata i WAMPS för transportmodellen är medelavstånd till behandlare, medellast och om 
returen går full eller tom.  

                                                 
* I modellerna där energikälla som ersätts vid energiproduktion vid avfallsbehandlingen väljs, 
väljs denna gemensamt för alla modeller, vilket innebär att endast en ersatt energikälla kan 
väljas i de båda fallen; elproduktion respektive värmeproduktion 
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Återvinning 
Återvinningsmodellen tar med energiförbrukning, emissioner till luft och vatten samt 
kostnader för återvinningsprocessen. Modellen tar med effekter från återvinningsprocessen 
samt från jungfrulig produktionsprocess och består av olika delmodeller för de olika 
fraktionerna av producentansvarsmaterial som återvinns. 
 
Indata i WAMPS för återvinning är andel av varje fraktion som sorteras ut från 
grundsammansättningen. 
 
Farligt avfall och WEEE 
Modellerna för farligt avfall och WEEE omfattar blandat farligt avfall, bilbatterier, små 
batterier, samt WEEE. Dessa fraktioner hanteras som separata avfallsströmmar och respektive 
modell tar med energiförbrukning och emissioner till luft och vatten från de 
behandlingsmetoder och eventuella återvinningsprocesser som används för omhändertagandet 
av respektive fraktion.  
 
Indata i WAMPS är andel av varje fraktion som sorterats ut för att tas om hand från 
grundsammansättningen. 
 
Ersatt energikälla 
I modellen väljs vilken energikälla som ska ersättas då el eller värme produceras från 
avfallssystemet. Vid el-framställning väljs; biobränslen, vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, olja, 
kol naturgas eller svensk elmix. Och energikälla som kan ersättas vid värmeframställning är; 
olja, naturgas och biobränsle. Miljöeffekterna från de alternativa energikällorna inkluderar 
den direkta energiframställningen och tar inte med utvinningen av energislaget, till exempel 
tas inte brytning av uran med. 
 
Om specifik data gällande olika parametrar ska tas med i modellerna kan dessa bytas ut 
genom att gå in på de gömda beräkningsbladen. Det är dock inte avsikten med modellen då 
den ska fungera som ett lättarbetat verktyg och hjälpmedel. 
 
I WAMPS finns även en ekonomimodell, vilken inte ingår i denna studie och därför inte tas 
upp i denna rapport. 
 
7.3 Antaganden i WAMPS  
Ersättningsbränsle, el och värme 
El som ersätts vid avfallsförbränning räknas här som marginalel. I denna studie antas det 
utgöras av kolkondens för scenarierna gällande 1994 och 2004. Detta beror på att elnätet i de 
europeiska länderna är till stor del hoplänkade, vilket gör att kolkondens hamnar på 
marginalelen. Kolkondens är ett av de dyraste sätten att framställa el och därmed den metod 
som väljs sist vid elproduktion. I och med att elmarknaden styrs internationellt kommer 
variationen av Sveriges elförbrukning i slutändan påverka kolkondensproduktionen.70 På lång 
sikt kommer kolkondensen eventuellt fasas ut till förmån för billigare energiproduktion och 
enligt Vattenfalls energirapport 2002 kommer naturgas vara marginalprissättande på lång sikt. 
Därför har naturgas att valts som ersättningsbränsle för elproduktionen i scenarierna för 

                                                 
70 Sundqvist J-O, Baky A, Björklund A, m.fl. (1999). Systemanalys av energiutnyttjande från avfall- s.39 
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2014.71 I denna studie utgör biobränslen ersättningsbränslet för värme, då det antas vara det 
mest troliga.  
 
För att se hur valet av ersättningsbränsle påverkar resultatet har en känslighetsanalys gjorts 
där olika ersättningsbränslen jämförs. Se kapitel 13. 
 
Teknik 
WAMPS-modellen utgår i de flesta fall från dagens avfallshanteringssystem där utsläppsdata 
från dagens teknik används. Detta gör att utveckling inom tekniken inte tas hänsyn till i 
framtida scenario. Modellen avser konventionell förbränning och deponering. Förbränningen 
avser förbränning med roster samt med en rökgasrening som uppfyller EU-direktiven. 
Deponeringsmodellen kan till viss del anpassas efter utvecklingen och den specifika deponin 
genom att anpassa typ av deponi  samt gasåtervinningen.  
 
Tekniken som är aktuell i denna studie antas dock vara representativ för alla scenarier. 
Scenarierna sträcker sig tio år framåt, vilket anses som en relativt kort tidsperiod när det gäller 
teknikutvecklig. Studien utgår även från kända direktiv som inte kommer ge upphov till större 
teknikförändringar inom de behandlingsområden som är aktuella. 
 
8 Tidigare studier 
Tidigare studier, LCA och systemanalyser har gjorts där olika avfallsbehandlingsmetoder har 
jämförts. Dessa studier bekräftar till stor del avfallshierarkin och de har gett en generell 
riktlinje för många kommuners avfallshantering. Beroende på olika ”kommunspecifika” 
parametrar kan resultatet för en individuell kommun eller region sedan skilja sig åt. Det kan 
vara av intresse att ta del av tidigare studier för att kunna göra en bedömning av resultaten i 
denna studie, vilket även kan vara till hjälpa vid en utvärdering om hur WAMPS är som 
verktyg för utvärdering av avfallshanteringens miljöeffekter. Resultaten från tidigare studier 
sammanfattas bland annat i Naturvårdsverkets rapport 5177, ”Ett ekologiskt hållbart 
omhändertagande av avfall” och i Statens offentliga utredningar SOU 2002:9; ”Skatt på 
avfall idag- och i framtiden”. Sammanfattningarna grundar sig delvis på IVL: s rapporter; 
”Hur ska hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder” och 
”Syntes av systemanalyser av avfallshantering- miljöaspekter”. Slutsatserna i dessa rapporter 
överensstämmer till stor del och kan sammanfattas som: 
 Deponering bör undvikas för avfall som kan förbrännas, rötas, komposteras eller 

materialåtervinnas. Oavsett om avfallet förbränns med energiutvinning eller 
materialåtervinns minskas miljöpåverkan från avfallshanteringen jämfört med deponering. 
Det finns dock material som ännu inte är lämpliga för andra avfallsmetoder än deponering 
och som kommer behöva deponeras. 

 Rötning och förbränning av organiskt avfall kan anses ha lika förutsättningar miljömässigt 
medan förbränning av organiskt material är ett bättre alternativ än kompostering. Även 
rötning är bättre än kompostering när det gäller lätt nedbrytbart avfall.  

 Om kompostering sker öppen kan det alternativet inte ses som en åtgärd för att minska 
utsläppen av växthusgaser jämfört med förbränning då dessa båda behandlingsalternativ 
ger upphov till i stort sätt samma mängd utsläpp av växthusgaser. 

 Materialåtervinning är generellt bättre än förbränning och är mest lönsamt för icke 
förnybart material som plast och metall. En fördel med materialåtervinning är att det ger 
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en avfallshantering som nästan helt kan utesluta deponering och som ger ett mer slutet 
kretslopp av material och näringsämnen. 

 Materialåtervinning, rötning och förbränning bör inte ses som konkurrerande metoder utan 
mer som kompletterande avfallsbehandlingsmetoder. Det är svårt att säga vilken metod 
som är mest fördelaktig. Dessa metoder har både för och nackdelar och det beror även på 
vilken typ av avfall det gäller. 

Transporter har en mindre betydelse både miljö- och energimässigt. Påverkan kan dock bli 
större om hushållens privata transporter för att lämna utsorterat avfall tas med.72 73 74 75 
 
9  Regionerna NSR & Sysav 
I denna studie studeras avfallshanteringen och dess miljöeffekter i två regioner i Skåne, NSR, 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB och Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. Följande kapitel 
ger en inblick i de båda bolagen och dessas avfallshantering. 
 
9.1  NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB  
NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, innefattar 6 kommuner; Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. 
NSRs huvuduppgift är att behandla avfall och arbeta med återvinning. Arbetet innebär även 
försäljning av varor och tjänster för återbruk och återvinning.76 
 
 
 
 

                         
 

Figur 6. NSRs verksamhetsområde .                                           Figur 7. Skånes kommuner. 

 

                                                 
72 Statens Offentliga Utredningar (2002) Skatt på avfall idag-. s..307  
73 Sundqvist J-O, Baky A, m.fl. (2002) Hur skall hushållsavfallet tas om hand? - s 51- 
74 Sundqvist J-O m.fl. (2001) Syntes av systemanalyser av avfallshantering- miljöaspekter. s 69- 
75 Naturvårdsverket (2002). Ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall. s.57- 
76 NSRs hemsida, 050920 
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NSR arbetar på fyra olika nivåer när det gäller att ta hand om avfallet och avfallshanteringen 
prioriteras i ordningen: 
1. Avfallsminimering genom att tillhandahålla information och utbildning till privatpersoner 

och företag. 
2. Återanvändning genom att skapa en marknad för återanvända produkter såsom 

byggnadsmaterial, möbler och cyklar m.m. 
3. Återvinning av material i så stor omfattning som möjligt om det inte kan återanvändas. 

Material kan bli nya råvaror eller användas för utvinning av energi och näringsämnen. 
4. Miljösäker behandling av material som varken går att återanvända eller återvinna. 
 
En målsättning är även att så långt som möjligt ta hand om avfallet med biologisk behandling. 
 
Merparten av avfallet från regionen tas omhand på Filborna återvinningsanläggning i 
Helsingborg där avfallet sorteras och behandlas eller omlastas för vidare transport till annan 
behandlare. Fraktioner som sorteras ut av hushållen lämnas först till någon av kommunernas 
återvinningsgårdar eller återvinningsstationer innan de fortsätter till Filborna. Många hushåll i 
regionen har även fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial som hämtas av olika 
entreprenörer. 
 
NSR driver även anläggningar för returpapper, returplast, kompostering, biogasproduktion 
samt hantering av farligt avfall. På Filborna återvinningsanläggning utvinns deponigas som 
till största delen går till de två kraftvärmeverken på området som producerar el och 
fjärrvärme. Från utsorterat organiskt material som rötas utvinns biogas som sedan utnyttjas för 
framställning av fjärrvärme och fordonsbränsle. Filborna är Sveriges största biogasproducent 
med 25 procent av landets produktion77  
 
Ett pågående projekt är en satsning på att bygga ut biogasanläggningen med målet att 
fördubbla produktionen av biogas för att kunna ta hand om det organiska avfallet som ska 
samlas in i enlighet med målet om att 35 procent av det lättnedbrytbara biologiska avfall ska 
återvinnas genom biologisk behandling år 2010. Även plaståtervinningsanläggningen i 
Ängelholm har gjort investeringar för att kunna bygga ut och få ännu fler fraktioner.78  
 
9.2 Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag  
Sysav, Sydskånes Avfallsaktiebolag bildades 1974 och innefattar idag 14 kommuner; Burlöv, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, 
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad, varav Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla och 
Ystad är nytillkomna kommuner från 2004. Sysav huvuduppgift är att  
behandla avfall från regionens hushåll och verksamheter. Idag omfattas regionen av ca 
630000 invånare och cirka 6000 företag. Insamlingen och transporter av avfall sköts av 
kommunerna själva och av entreprenörer som anlitas av kommuner och verksamheter. 
 

                                                 
77 NSRs hemsida 050920 
78 Dyberg M (2005), Recycling, s.42-44 
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Figur 8. Sysavs verksamhetsområde.    Figur 9. Sysavs region i Skåne. 

 
 
Sysavs affärsidé är: 
“Att till kommuner och företag erbjuda en miljöriktig avfallshantering och återvinning med 
bästa utnyttjande av avfallets material och energiresurser.” 79 
 
Grunden för Sysavs verksamhet är, enligt årsredovisningen 2004; kretsloppstanken och att 
satsa på en kombination av metoder för att åstadkomma mesta möjliga återvinning. Idag 
kombineras materialåtervinning, förbränning med energiutvinning, en del biologisk 
behandling och ett minimum av deponering. Målet är att fortsätta öka återvinningen av 
material och energi samt hela tiden minska deponering.  
 
Avfallet i Sysavs region går till fyra olika anläggningar beroende på var det samlas in, 
Spillepeng i Malmö, Albäck i Trelleborg, Hedeskoga i Ystad samt till Måsalycke i St:Olof, 
Simrishamn. Vissa avfallsfraktioner omlastas för vidare transport till andra behandlare. 
Restavfallet från hushållsavfallet transporteras vidare till kraftvärmeverket i Malmö för att 
förbrännas och utnyttjas som energi i form av el och fjärrvärme. Fraktioner som sorteras ut av 
hushållen lämnas av dessa först till kommunernas återvinningscentraler eller 
återvinningsstationer innan de når avfallsanläggningarna. 
 
Sysav driver även anläggningar för behandling av el- och elektronikavfall, hantering av farligt 
avfall samt kompostering och biogasproduktion. Sedan 2003 har ett nytt 
avfallskraftvärmeverk i Malmö varit igång. Detta tillsammans med det gamla verket kan ta 
hand om 400 000 ton avfall per år och producera cirka 1 TWh energi. En stor del av 
värmeenergin utnyttjas som fjärrvärme. 40 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv 
kommer från avfallskraftvärmeverket, vilket kan värma upp 80 000 lägenheter.  
 
I år har Sysav beslutat och fått tillstånd av miljödomstolen om att bygga ut ännu en linje för 
förbränning för att kunna ta hand om ökade avfallsmängder. Den nya anläggningen kommer 
att vara klar år 2009 och totalt kommer 535 000 ton avfall kunna förbrännas. Den årliga 
avfallsmängden beräknas då totalt vara minst 425 000 ton.80 81 82 Den biologiska 

                                                 
79 Sysavs årsredovisning, http://www.sysav.se/upload/ovrigt/arsredov%202004.pdf, 050910 
80 Sysav. Kraftvärmeverket avfall blir el och värme http://www.sysav.se/upload/ovrigt/AKV%20stor%20sv.pdf  
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behandlingen ska också utökas. Sysav planerar att anlägga en egen biogasanläggning för att ta 
hand om organiska avfallet från bland annat restauranger, storkök och skolor i och med det 
nya målet för 2010 om 35 procent återvinning av lättnedbrytbart biologiskt avfall. Den nya 
anläggningen ska producera biogas och jordförbättringsmedel. Biogasanläggningen planeras 
vara klar vid årsskiftet 2007/2008.83 
 
10 Regionernas avfallshantering i framtiden 
 
10.1 NSR 
NSR hade för avsikt, efter införandet av förbudet att deponera organiskt avfall, att behandla 
restavfallet från hushållen i biocellsreaktorer (dvs. speciella celler på deponin), då det 
förutsattes att denna metod skulle räknas som biologisk behandling.84 Men i en dom av 
Miljööverdomstolen nyligen fastslogs att behandling i biocellsreaktor ska klassas som 
deponering.85 Detta har gjort att NSR måste lösa avfallsbehandlingen av hushållens restavfall 
på ett annat sätt. Idag 2005, behandlas restfraktioner av hushållsavfallet genom förbehandling 
där en grovfraktion förs till förbränning, och en finfraktion komposteras. Finfraktionen avses i 
en nära framtid, 2007, att pressas och rötas. Ett alternativ är även att det nedbrytbara 
materialet kommer rötas på ett annat sätt. Just nu pågår ett projekt om hur restavfallets 
innehåll av organiskt material skall rötas på bästa sätt. Från denna rötningsprocess kommer 
biogas utvinnas som sedan utnyttjas för framställning av fordonsgas. Rötresten som blir kvar 
kommer förmodligen gå till förbränning.86  
 
NSR planerar att bygga ut biogasanläggningen och då fördubbla kapaciteten. Att fördubbla 
kapaciteten på biogasanläggningen är ett steg i rätt riktning för att kunna ta hand om ökade 
mängder biologiskt avfall. I och med att återvinningsgraden av det biologiska avfallet 
förväntas öka kommer det organiska innehållet i restavfallet minska. Pressvätskan från 
restavfallet och det källsorterade organiska avfallet från hushållen kommer att rötas genom 
reaktorrötning i separata processer då renhetsgraden kommer att skilja de olika fraktionerna 
åt.  
 
Ökade mängder utsorterat organiskt avfall tillsammans med att avfallsmängderna antagligen 
kommer öka kan medföra att fler lösningar måste hittas för att kunna ta hand om allt avfall. 
Som det ser ut i dag kommer den kvarvarande restfraktionen efter utsortering av 
återvinningsbart material gå till förbränning och energiutvinning. Just nu diskuteras olika 
förslag på var denna förbränning ska ske, om ett eget kraftvärmeverk ska uppföras eller om 
den utsorterade rena bränslefraktionen ska förbrännas externt. 87  88 
 
Kommunerna i NSRs region håller på att införa fastighetsnära insamling av organiskt- och 
producentansvarsmaterial och en stor andel av hushållen har redan denna typ av insamling, 
vilket har resulterat i att mer producentansvarsmaterial återvinns. Som mål i avfallsplanerna 
                                                                                                                                                         
81 RVFs hemsida. http://www.rvf.se/m4n?oid=810&_locale=1  
82 Sysavs hemsida. http://www.sysav.se/Templates/Page.aspx?id=247 050920 
83 Sysavs hemsida http://www.sysav.se/Templates/Page.aspx?id=1850 050920 
84 Carlsson (2005). Examensarbete s.19 
85 RVFs hemsida. http://www.rvf.se/m4n?oid=950&_locale=1, 060116 
86 Meijer J-E (2006), mejl 060306 
87 Meijer J-E, mejl 051216 
88 Dyberg M (2005). Recycling s. 44 
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har NSR regionen satt att genom den fastighetsnära insamlingen samla in 50 procent av 
hushållens organiska avfall. 89 För att få en ytterligare ökad källsortering blir nästa steg att få 
fler hushåll att välja fastighetsnära insamling samt att motivera konsumenterna att återvinna 
ännu mer.  
 
10.2 Sysav 
För att kunna ta hand om ökade avfallsmängder och uppnå målet om biologisk behandling av 
det organiska avfallet kommer Sysav bygga ut sin förbränningsanläggning samt anlägga en 
egen biogasanläggning. Förbränningsanläggningen beräknas vara färdig till 2009 och kommer 
då ha en ökad kapacitet med ca 150 000 ton avfall jämfört med idag. Biogasanläggningen 
planeras vara färdig 2007/2008 och ha kapacitet för att uppnå målet om 35 % återvinning av 
det organiska avfallet.90 
 
I Sysavs regionala kretsloppsplan som sträcker sig till 2010 är målet att uppnå 35% 
återvinning av det organiska matavfallet uppsatt. Det innebär att 23 000 ton organiskt avfall 
ska samlas in. Till största delen uppskattas den mängden komma från restauranger och 
storkök. Organiskt matavfall från hushållen kommer även samlas in men hur stor andel det 
kommer att utgöra och hur många kommuner som kommer att införa insamling av den 
organiska fraktionen är svårt att säga i dagsläget.91 Just nu är det fem kommuner i Sysavs 
region som utför försök med insamling av organiskt avfall.92  
 
Organiskt avfall som sorteras ut och återvinns från hushållen har en lägre kvalitet än 
motsvarande fraktion som samlas in från restauranger och storkök, vilket resulterar i att den 
organiska fraktionen från hushållen måste förbehandlas. Den del som då sorteras bort går till 
energiutvinning i form av förbränning. Målet är att den utsorterade organiska fraktionen som 
uppfyller en viss kvalitet ska rötas med energiutvinning och användning av rötresten som 
följd. Den utvunna energin kommer antagligen att gå enbart till fordonsgas. 
 
En del av trädgårdsavfallet kan eventuellt komma att gå till energiutvinning i form av 
förbränning i framtiden. Det beror till stor del av hur marknaden kommer utvecklas för 
biobränslen. Uppskattningsvis kan 25 procent gå till förbränning om det visar sig vara mer 
lönsamt. Resterande mängd kommer som nu komposteras. Restavfallet som blir kvar efter 
återvinning och biologisk behandling kommer att förbrännas och utnyttjas som energi. 93 
 
Genom att bygga ut biogasanläggningen och utöka förbränningskapaciteten med ett utbyggt 
kraftvärmeverk har bolaget hittat en lösning för att ta hand om avfallet enligt uppsatta mål och 
styrmedel. För att nå högre upp mot målet om en hållbar avfallshantering med minskade 
miljöeffekter måste även materialåtervinningen öka. Detta måste till stor del ske med hjälp 
från konsumenterna. Idag fungerar inte systemet för insamling av producentansvarsmaterial 
helt tillfredsställande utan en utveckling för insamlandet av hushållsavfallet skulle behövas. 
Fastighetsnära insamling kan vara en lösning som verkar fungera bättre än insamling vid 
återvinningsstationer, ett system som skulle kunna utvecklas mer i Sysavs region.  
 
                                                 
89 Meijer J-E, mejl 060308 
90 Sysavs hemsida, 060116 
91 Åström J, Sysav, telefonsamtal  060116 
92 Olofsson T, Skurups kommun, telefonsamtal 060213 
93 Åström J, Sysav, telefonsamtal  060116 
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11 Scenarier 
För att utvärdera miljöeffekterna från regionernas avfallshantering sätts olika scenarier upp. 
Ett för tio år sedan, 1994, ett för ”dagsläget”, 2004,  och ett antal för framtiden, 2014. Flera 
scenarier sätts upp för 2014 eftersom det är av intresse att se eventuella skillnader på 
miljöeffekterna beroende på vilken avfallshantering som väljs. 
  
11.1  Scenario 1: 1994 
Avfallshanteringen för 10 år sedan. Producentansvaret hade precis införts och utsortering och 
återvinning hade inte kommit igång riktigt. Papper och glas hade sorterats ut under en längre 
tid, vilket gjorde att dessa fraktioner hade stor återvinningsgrad. Trädgårdsavfall togs också 
omhand och komposterades till stor del. En liten del av resterande avfall sorterades vid 
behandlingsanläggningarna. I NSRs region deponerades resterande hushållsavfall, vilket i 
stort sett var merparten av allt uppkommet hushållsavfall. I Sysavs region förbrändes största 
delen av hushållsavfallet samtidigt som en betydligt större mängd deponerades då jämfört 
med idag. Från deponierna utvanns en del deponigas som användes främst till 
värmeframställning. Värme utvanns även vid Sysavs värmeverk. 
 
11.2 Scenario 2: 2004 
Scenario 2 avser 2004 och får då representera ”dagens” avfallshantering. Lagar och styrmedel 
har bidragit till en minskad deponering, en ökad biologisk avfallsbehandling samt främst ökad 
materialåtervinning. Materialåtervinningen har ökat till störst del på grund av införandet av 
producentansvaret. 
 
Totala mängden avfall har ökat samtidigt som en större andel material har sorterats ut, vilket 
gör att en mindre andel avfall blir kvar som restavfall. Sysav förbränner allt restavfall medan 
NSR i stort sett deponerar allt sitt restavfall. Deponigas och biogas utvinns i större skala och 
utnyttjas till framställning av värme, el och fordonsgas. Vid förbränning av avfall har Sysav 
idag även ett kraftvärmeverk där energin kan utnyttjas både till framställning av värme och el. 
 
11.3 Scenario 3: 2014  
Detta scenario har formulerats för att ta hänsyn till de uppsatta mål och styrmedel som är 
kända idag för framtiden samt efter de båda avfallsbolagens planer för respektives 
avfallshantering i framtiden. Uppsatta mål och styrmedel är: 
 Förbud att deponera organiskt avfall efter 2005. 
 Nya krav på lämpligt insamlingssystem av producentansvar. 
 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas. 
 En höjd deponiskatt samt högre miljökrav på deponierna efter 2008. 

 
De uppsatta målen och styrmedlen kommer att hjälpa till att förändra avfallshanteringen. 
Materialåtervinningen tros öka vilket i detta scenario antas uppgå till några procent över de 
idag givna återvinningsmålen för nästan alla fraktioner. En större andel av hushållsavfallet 
kommer att behandlas genom biologiks behandling. Större fokus kommer då att ligga på 
rötning av det organiska materialet med energiframställning som ger fordonsgas. 
Energiutvinningen i övrigt antas utgöras av en större andel el än idag från förbränning och 
deponigas. Då både NSR och Sysav har planer för att bygga ut den biologiska behandlingen 
anses de klara målet med biologiks behandling. Sysav ska även bygga ut sitt kraftvärmeverk 
för att kunna ta emot en ökande avfallsmängd och för att klara de uppsatta målen.  
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Scenario 3 har att delats in i flera delscenarier för att kunna se eventuella skillnader på 
miljöeffekter för olika val av avfallshantering. 
 
Scenario 3a   
Scenario 3a är det som ligger närmast hur avfallshanteringen kommer att se ut i framtiden 
utifrån uppsatta politiska mål samt de båda bolagens planer på omhändertagandet av 
hushållsavfall. Uppgifter som gäller för båda regionerna är: 
 Ökning av avfallsmängder för alla fraktioner. 
 Utsortering av producentmaterial och organiskt avfall enligt uppsatta mål, nationella och 

regionala, för de flesta fraktionerna.  
 Insamling sker fastighetsnära för alla fraktioner, i villor till 85 % och i flerfamiljshus med 

90 %. Antal återvinningsstationer antas vara hälften i antal från 2004. Alla hushåll har 
fastighetsnära insamling av restavfall och organiskt avfall. 

 Energiutvinning från förbränning och deponigas ger 30 % el och resten fjärrvärme. All 
energi från biogasen går till fordonsbränsle. 

 
Avfallshantering enligt bolagens framtidsplaner: 

Sysav  
- Ökning av totala mängden hushållsavfall med 1% per år från 2004. 
- Behandling av det utsorterade organiska matavfallet kommer till största delen att 

rötas, en liten del går till förbränning.  
- Trädgårdsavfallet kommer till 75 % att komposteras öppet. 25% kommer 

förbrännas. 
- Hemkompostering antas fördubblas från 2004. 
- Restavfallet kommer förbrännas. Här antas att allt restavfall som går till 

förbränning även inkluderar fraktioner som inte är brännbara och det bör nämnas 
att en mindre mängd avfall ändå tillslut hamnar på deponi. 

NSR 
- Ökning av totala mängden hushållsavfall enligt NSRs egna framtidsplaner, vilket 

innebär en ökning på1,5 % per år från 2004. 
- Det utsorterade organiska matavfallet kommer rötas. 
- Trädgårdsavfallet komposteras öppet. 
- Hemkompostering antas fördubblas från 2004 
- Restavfallet pressas. Vätskan rötas och resten förbränns. Här antas att allt 

restavfall som går till förbränning även inkluderar fraktioner som inte är brännbara 
och det bör nämnas att en mindre mängd avfall ändå tillslut hamnar på deponi 

 
Scenario 3b.  
Detta scenario utgår från att ingen utveckling sker inom avfallshanteringen från idag. Det kan 
vara intressant att jämföra miljöpåverkan då ingen utveckling sker med miljöpåverkan som 
fås av de förändringar som mål och styrmedel nu försöker styra avfallshanteringen mot. 
Avfallshanteringen kommer därför att se ut som idag men med samma ökning av 
avfallsmängder som för scenario 3a. Samma utsortering till återvinning och insamling för 
regionerna gäller. NSRs behandling 2005 skiljer sig från 2004, därför används uppgifter från 
2005 för behandlingen i detta scenario. Uppgifter som gäller för båda regionerna är: 
 Ökning av avfallsmängder för alla fraktioner. 
 Utsortering av producentmaterial och organiskt avfall som för 2004.  
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 Insamling sker som 2004 fastighetsnära i vissa kommuner för vissa fraktioner samt vid 
återvinningsstationer och miljöstationer för producentansvarsmaterial. 

 Energiutvinningen från förbränning ger 10 % el och resten värme. Från deponigas tas 10% 
tillvara som el och resterande blir värme.  

 
Det som gäller för de olika regionerna i detta scenario: 

Sysav 
- Ökning av totala mängden hushållsavfall med 1% per år från 2004. 
- Trädgårdsavfall komposteras öppet 
- Hemkompostering som för 2004, vilket var 7,8 kg/invånare som  totalt ger 4900 

ton på ett år 
- Resterande avfall förbränns till största delen 99 %, 1 % deponeras. 
NSR 
- Ökning av totala mängden hushållsavfall enligt NSRs egna framtidsplaner, vilket 

innebär en ökning på1,5 % per år från 2004. 
- Organiska avfallet från hushållen rötas. Biogasen utnyttjas som värme till 90% och 

resten som fordonsgas. 
- Trädgårdsavfallet komposteras öppet. En liten del rötas tillsammans med det 

organiska avfallet. 
- Hemkompostering som för 2004, vilket var 7,8 kg/invånare som totalt ger 1740 

ton på ett år 
- Resterade avfall deponeras till 50 % och förbränns till 50 %. 

 
Scenario 3c 
Scenario 3c får representera ett drömscenario för avfallshanteringen. Ett scenario som detta 
kan vara intressant för att se om skillnaderna för miljön är påtagliga om avfallshanteringen 
skulle fungera näst intill perfekt på alla plan. Avfallsmängden antas fortfarande öka för att 
kunna göra en relevant jämförelse mellan framtidsscenarierna utifrån sättet att behandla och ta 
tillvara avfallet. Samma antaganden gäller för båda regionerna. Avfallsmängderna antas öka 
som i tidigare framtidsscenario för respektive region. 
 
 95 % utsortering och materialåtervinning av producentmaterial samt organiskt matavfall. 

Farligt avfall återvinns till 99%. 
 Insamling av alla fraktioner sker fastighetsnära för alla fastigheter. 
 Energiutvinning 30 % el och 70% fjärrvärme från förbränning. 100% av biogasen 

utnyttjas som fordonsgas. 
 Avfallsbehandlingen ser ut som: 

-    Organiska avfallet rötas till 100% 
- Trädgårdsavfallet komposteras slutet. 
- Hemkompost antas vara densamma som för de andra framtidsscenarierna. 
- En mindre mängd restavfall finns kvar som går till förbränning och utnyttjas som 

energi. Här antas att allt restavfall som går till förbränning även inkluderar 
fraktioner som inte är brännbara och det bör nämnas att en mindre mängd avfall 
ändå tillslut hamnar på deponi 
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Scenario 3d  
Scenario 3d belyser närmare på hur insamlingssystemet kan påverka miljöeffekterna, vilket är 
intressant för utvecklingen av den frågan för regionerna. Skillnaden från framtidsscenario 3a 
kommer vara att det inte kommer att vara fastighetsnära insamling utan endast insamling vid 
återvinningsstationer för producentmaterial, farligt avfall samt organiskt avfall. Säck- och 
kärlavfallet kommer fortfarande hämtas fastighetsnära medan skrot och WEEE lämnas av 
konsumenterna vid återvinningscentralerna. Då ingen fastighetsnära insamling sker behöver 
antal återvinningsstationer vara fler. I denna studie antas antalet återvinningsstationer vara 
50% mer än antalet var 2004. 
 
För att se indata till scenarierna se bilaga 1. 
 
12 Känslighetsanalys  
Olika parametrar i modellen kan påverka resultatet mer eller mindre. Hur de aktuella 
parametrarna påverkar resultatet kan därför studeras i en känslighetsanalys.  
 
12.1 Regionspecifika parametrar 
Vid insamlandet av data har flera antaganden gjorts för de regionspecifika parametrarna.  
Vissa av dessa skulle kunna påverka resultatet och skulle därför vara aktuella i en 
känslighetsanalys. En aktuell parameter skulle vara avstånd vid insamlingen av avfallet, 
därför att samma avstånd har använts i en region oberoende insamlingsplats. Insamling från 
landsbygden ger generellt längre körsträckor än från tätorterna, vilket gör att antagandet i 
denna studie kan påverka resultatet. En annan parameter skulle vara antal hämtningsställen 
därför att det har varit svårt att få fram data om detta, vilket lett till att flera antaganden gjorts 
för denna parameter. Efter att ha varierat dessa parametrar i WAMPS har slutsatsen tagits att 
ingen närmare känslighetsanalys behöver göras då de totala resultaten för alla 
påverkanskategorier inte påverkas nämnvärt av variationerna. 
 
12.2  Ersatt energikälla för el-framställning och värmeproduktion 
Hur användandet av olika energikällor i det kompletterande systemet påverkar resultaten av 
miljöpåverkan är av intresse att studera i en känslighetsanalys. 
 
12.2.1 El 
Enligt Vattenfalls energirapport 2002 kommer naturgas vara marginalprissättande på lång 
sikt, då kolkondensen eventuellt kommer fasas ut till förmån för billigare energiproduktion.94 
Naturgas har valts som ersatt energikälla för el-framställning i framtidsscenarierna i modellen. 
Det kan vara av intresse att se hur resultatet för framtidsscenariot som representerar 
verkligheten, scenario 3a, påverkas om marginalelen fortsätter att vara kolkondens, som det är 
i scenarierna för 1994 och 2004, i stället för naturgas. 
 
Det kan även vara av intresse att se hur resultatet för framtidsscenariot påverkas om 
marginalelen byts ut mot svensk elmix istället. Även svensk elmix skulle kunna vara ett 
alternativ som marginalel på lång sikt. Då WAMPS ger orimliga resultat för svensk elmix har 
bidraget från olja och biobränslen i den svenska elmixen tagits bort eftersom 
emissionsfaktorerna för dessa energislag troligtvis är felaktiga. Svensk elmix består till största 
delen av kärnkraft och vattenkraft, vilket gör att resultaten blir relevanta även utan bidraget 
                                                 
94 Vattenfall (2002). Energirapporten 2002, s.30 
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från olja och biobränsle. 95 Energikällor i svensk elmix samt i svensk elmix som används i 
denna studie ses i tabell 2 respektive tabell 3 nedan. 
 
Svensk elmix Andel i %

Biobränsle 6
Vattenkraft 46
Vindkraft 1
Kärnkraft 42
Olja 1
Naturgas 1
Kol 3                 

Svensk elmix Andel i %

Biobränsle 0
Vattenkraft 46
Vindkraft 1
Kärnkraft 42
Olja 0
Naturgas 1
Kol 3                 

Tabell 2. Svensk elmix. Tabell 3. Svensk elmix utan biobränsle och olja. 
Totalt uppnås inte 100% då andelarna från  kol 
och olja tagits bort. 

Resultat av känslighetsanalys för el 
Resultatet av känslighetsanalysen för ersatt energikälla vid framställning av el visas i figur 10. 
Scenario 1 och 2 representerar scenarierna för 1994 och 2004. De resterande scenarierna 
representerar scenario 3a, verklighetssceneriet i framtiden, där olika energikällor representerar 
marginalelen. I de diagram där en stapel inte syns ligger värdet nära noll och syns därför inte. 
Det är scenario 2 för växthuseffekten i Sysavs region och scenario 2 för fotooxidantbildning i 
Sysavs region. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 WAMPS, arbetsblad ”electricity values” 
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Figur 10. Resultat av känslighetsanalys för el för NSR och Sysav. Scenarierna för 1994 och 2004 representeras 
av scenario 1 och 2.  Resterande staplar representerar alla scenario 3a med olika energikällor som marginalel. 

 
Alla påverkanskategorier uppvisar samma trend i resultatet utifrån ersatt energikälla. 
Resultatet visar att val av ersatt energikälla ger en relevant skillnad för resultatet. Ju lägre 
värde en stapel i diagrammet har desto bättre är det att ersätta den energikällan. En negativ 
stapel innebär att sluppna emissioner fås. Sluppna emissioner innebär att emissioner uteblir på 
grund av att  energiframställningen i avfallssystemet och som annars skulle skett med hjälp av 
den ersatta energikällan ger lägre emissioner. 
 
Kärnkraft har tagits med som en stapel i diagrammen i figur 10 därför att det är en stor andel i 
svensk elmix och för att visa att det bidraget påverkar miljön mycket enligt denna modell. Det 
betyder att kärnkraft är den andel i svensk elmix som ger upphov till de stora negativa 
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emissionerna enligt WAMPS. Effekterna från kärnkraften i WAMPS borde inte bidra till så 
stora negativa emissioner då modellen inte inkluderar brytningen av uran utan endast 
inkluderar energiframställningsprocessen. Energiframställningsprocessen ger i sig relativt 
liten påverkan på miljön. Om brytningen av uran inkluderas i modellen är det rimligt att få 
stora negativa emissioner. Nu kan det utifrån resultatet antas att det eventuellt är något fel i 
WAMPS för kärnkraftsmodellen. 
  
Stapeln för svensk elmix ger det största negativa bidraget av emissioner i alla diagrammen i 
figur 10, vilket innebär att den energikällan är mest lönsam att ersätta utifrån ett 
miljöperspektiv enligt denna modell. Om naturgas är den energikälla som hamnar på 
marginalelen kommer vissa kategorier att få ökad miljöpåverkan. I Sysavs region kommer då 
påverkan öka när det gäller försurning och fotooxidantbildning och i NSRs region kommer 
eutrofieringen öka. Om kol hamnar på marginalelen är det endast eutrofieringen i NSRs 
region som kommer öka i framtiden om uppsatta mål inom avfallshanteringen nås. 
 
12.2.2 Värme 
Vid framställning av fjärrvärme finns flera alternativa bränslen att välja på för det 
kompletterande systemet i modellen. För att se hur resultatet i framtidsscenariot i denna studie 
påverkas beroende på ersatt bränsle har naturgas antagits istället för biobränslen. Naturgas är 
ett intressant alternativ då den internationella marknaden för naturgas ökar samt att det i södra 
Sverige redan finns ett naturgasnät. Planer på att anlägga ett naturgaseldat kraftverk i 
Göteborg visar också på intresset för framtida användning av naturgas.96 
 
Resultat av känslighetsanalys för värme 
Resultatet av känslighetsanalysen för ersatt energikälla vid framställning av värme visas i 
figur 11. Scenario 1 och 2 representerar scenarierna för 1994 och 2004. De resterande 
scenarierna representerar scenario 3a, verklighetssceneriet i framtiden, där olika energikällor 
ersätts vid framställningen av värme. Ju lägre värde stapeln i diagrammet har desto bättre är 
det att ersätta den energikällan. En negativ stapel innebär att sluppna emissioner fås. Sluppna 
emissioner fås när avfallssystemet producerar den energi som annars skulle framställts från 
den ersatta energikällan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Vattenfall (2002). Energirapporten 2002, s.20 s.30- 
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Figur 11. Resultat av känslighetsanalys för värme för NSR och Sysav. Scenarierna för 1994 och 2004 
representeras av scenario 1 och 2. Resterande staplar representerar alla scenario 3a med olika energikällor som 
ersätts vid framställning av värme. 

 
Resultaten påverkas mer eller mindre beroende på ersatt energikälla för värmeframställning.  
I relation till 2004, scenario 2, har val av ersatt energikälla inte någon större betydelse för den 
totala slutsatsen av resultatet för framtiden. Det vill säga om ökad miljöpåverkan fås i 
framtiden gäller det oavsett vilken energikälla som ersätts för alla påverkanskategorier. 
Samma sak gäller om miljöpåverkan minskar i förhållande till 2004. 
 
Däremot påverkar valet av ersatt bränsle hur stora skillnaderna blir i påverkan från 2004 till 
2014 för de olika kategorierna. Bidraget till försurning och eutrofiering skiljer sig marginellt 
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för båda regionerna när de två energikällorna jämförs. Större skillnad fås för påverkan på 
växthuseffekten och fotooxideringen. För att få den minsta påverkan på växthuseffekten är det 
bäst att ersätta naturgas medan det för fotooxidantbildning är bättre att ersätta biobränsle. 
 
13  Osäkerheter 
En svårighet när data om avfall ska sammanställas är att definitioner på avfall skiljer sig åt 
från olika kommuner och aktörer. Vilket slags avfall räknas till vad. Olika sätt att föra statistik 
kan medföra att det kan vara svårt att göra en sammanställning och jämförelse över ett större 
område där förhållandena varierar. Det kan lätt uppstå större osäkerheter. Vad statistiken 
grundar sig på, vad den omfattar och hur den tolkas kan spela stor roll för resultatet. 
Materialet kan gå olika vägar och det kan hända att vissa mängder räknas flera gånger. 
Hänsyn till bristerna måste tas vid användandet av statistik för olika analyser och hur 
resultaten tolkas. 
 
Denna studie grundar sig på tillgänglig avfallsstatistik samt många antaganden för de data 
som använts. Detta påverkar resultaten mer eller mindre och en känslighetsanalys har gjorts 
för de parametrar som antas kunna påverka resultatet mera. Resultaten bör endast ses som ett 
underlag för att bedöma miljöeffekterna från regionernas avfallshantering. 
 
Förutom osäkerheter från statistik och antaganden gällande indata finns andra parametrar som 
ger upphov till osäkerheter. Antaganden i WAMPS modellen utgår från dagens 
avfallshanteringssystem där data från dagens teknik används vid beräkning av emissioner och 
energiförbrukning.  Detta gör att utveckling inom tekniken för dess områden inte tas med i 
framtida scenario.  
 
Det finns fortfarande data som måste kontrolleras innan WAMPS modellen är helt 
fungerande. Detta bidrar till osäkerheter av resultatet trots att hänsyn tagits till de fel som är 
kända. 
 
14 Resultat  
I följande kapitel redovisas resultaten från WAMPS för de olika scenarierna för båda 
regionerna. Syftet är inte att jämföra de båda regionerna utan utvärdera utvecklingen för 
respektive region separat. De två regionerna är olika stora och behandlar olika mängder avfall, 
vilket bör observeras då resultatdiagrammen analyseras. En kort sammanfattning av vad 
scenarierna representerar ges innan resultaten redovisas: 
 
Scenario 1:   Representerar hur avfallshanteringen såg ut för 10 år sedan, 1994. 
Scenario 2:   Representerar hur avfallshanteringen såg ut 2004, ”dagens” avfallshantering. 
Scenario 3a: Avfallshanteringen som ligger närmast verkligheten om tio år, 2014.  
Scenario 3b: Avfallshanteringen 2014 med ökade avfallsmängder men med samma   
                    avfallshantering som regionerna har idag. 
Scenario 3c: Drömscenariot, en näst intill perfekt avfallshantering 2014 enligt uppsatta mål.  
Scenario 3d: Jämför hur insamlingssystemet påverkar miljöeffekterna. Fastighetsnära   
                    insamling och insamling endast vid återvinningsstationer för   
                    producentansvarsmaterial. I övrigt samma hantering som scenario 3a. 
 
De tre första scenarierna, 1, 2 och 3a representerar hur avfallshanteringen sett ut och 
antagligen kommer se ut i verkligheten om uppsatta mål nås. Övriga framtidsscenarier är 
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intressanta att ha med för att se eventuella skillnader i miljöpåverkan vid olika val av 
avfallshantering i framtiden. I följande redovisning av resultaten tas inte scenario 3d med i 
diagrammen då det visade sig att val av insamlingssystem inte gav någon relevant skillnad för 
den totala miljöpåverkan. Det bör dock nämnas att utformning av insamlingssystem kan bidra 
till en ökad återvinning och då indirekt påverka miljön. Detta diskuteras närmare i 
diskussionen i kapitel 15.3. 
 
För båda regionerna utgör transporterna endast en mindre del av den totala påverkan. En liten 
skillnad kunde ses i resultatet mellan olika insamlingssystem. Fastighetsnära insamling ger ett 
lite större bidrag av emissioner än vad insamling från endast återvinningsstationer ger. 
Nämnas bör att transporter som varje enskild invånare gjort med privat bil för att lämna avfall 
till återvinningsstationer och återvinningscentraler, när fastighetsnära insamling inte funnits, 
inte tagits med i denna studie. Tas denna faktor med förväntas utsläppen från transporterna 
vara mer lika i de båda scenarierna.  
 
Tolkningarna av resultaten utgår inte från ton ekvivalenter utan är en jämförelse mellan olika 
scenarier för respektive region. I dessa resultat tas inte återvinning av WEEE och farliga 
batterier med för något resultat då de ger orimliga bidrag till resultaten i förhållande till de 
respektive avfallsströmmarnas storlek, detta sågs främst för påverkan av försurningen, vilket 
beror på fel i WAMPS. Då dessa avfallsströmmar är små i förhållande till den totala mängden 
avfall som behandlas kan en relevant bedömning av miljöpåverkan ändå göras av resultaten.   
 
Resultaten nedan visar att återvinning generellt inte ger något större bidrag till miljöpåverkan 
varken positivt eller negativt enligt WAMPS modellen. Förväntade resultat är att återvinning 
ger upphov till minskad miljöpåverkan, vilket även tidigare studier har påvisat. Resultat där 
slutsatser dras om återvinning och dess miljöpåverkan kan därför inte ses som tillförlitliga. 
 
Den totala miljöpåverkan från 1994 till 2004 har minskat för samtliga påverkanskategorier 
medan miljöpåverkan fram till 2014 inte kommer minska för alla kategorier i de båda 
regionerna enligt resultaten från WAMPS. Miljöpåverkan av de olika kategorierna 
växthuseffekt, försurning, övergödning och fotooxidantbildning redovisas i mer detalj i 
följande delkapitel. 
 
Tabell 4 och tabell 5 ger först ett övergripande resultat i siffror, där ton ekvivalenter redovisas 
för varje påverkanskategori. Under varje rubrik för respektive påverkanskategori redovisas 
sedan resultaten i två olika typer av diagram. Diagrammen visar den totala påverkan samt 
vilka delar i avfallshanteringen som bidrar till miljöpåverkan för varje kategori. 
 
Kategori Enhet NSR 1 NSR 2 NSR 3a NSR 3b NSR 3c 
Växthuseffekt Ton CO2-

eqv 
131 176 86 050 -34 991 17 433 -11 128 

Försurning Ton SO2-eqv 1 340 467 463 535 310 
Eutrofiering Ton O2-eqv 11 937 4 381 5 735 6 092 3 684 
Fotooxidering Ton C2H4-

eqv 
418 592 48 628 -4 

Tabell 4. Totala miljöpåverkan för respektive kategori och scenario för NSRs region. 
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Kategori Enhet Sysav 1 Sysav 2 Sysav 
3a 

Sysav 3b Sysav 3c 

Växthuseffekt Ton CO2-
eqv 

167 966 1 056 -74 221 1 041 -21 976 

Försurning Ton SO2-eqv 1 979 981 1 326 1 089 811 
Eutrofiering Ton O2-eqv 20 904 16 445 15 501 18 266 9 297 
Fotooxidering Ton C2H4-

eqv 
833 -12 443 -17 145 

Tabell 5. Totala miljöpåverkan för respektive kategori  och scenario för Sysavs region. 
 
14.1 Växthuseffekt 
Diagram 2 och 3 nedan visar vilka bidrag som ger upphov till växthuseffekten för de båda 
regionerna.  
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Diagram 2. Bidrag till växthuseffekten i NSRs region.          Diagram 3. Bidrag till växthuseffekter i Sysavs region.  
     

Totalt sett påverkas växthuseffekten mest beroende på hur stor del av avfallet som deponeras 
eller förbränns i de båda regionerna. Deponering ger ett positivt bidrag till växthuseffekten. 
Att deponering påverkar växthuseffekten mer än förbränning beror på att metangas, som 
erhålls från deponering, har en högre potentiell växthuseffekt i atmosfären jämfört med 
koldioxid som är den främsta växthusgasen från förbränning samtidigt som 
energiframställning från förbränning ger stor sluppna emissioner, framförallt när el 
produceras. 
 
Förbränning av avfall ger, i alla scenarier utom  Sysavs scenario 1, en negativ nettoeffekt av 
emissioner som påverkar växthuseffekten. Detta beror på att den erhållna energin utnyttjas 
som både el och värme. Desto högre andel som går till el-framställning desto större negativa 
emissioner av växthusgaser erhålls, vilket beror på att sluppna emissioner fås då en annan 
energikälla, till exempel kol eller naturgas, inte behöver utnyttjas. 
 
Betydligt mindre betydelse för hur växthuseffekten påverkas har enligt dessa resultat 
biologisk behandling, återvinning och transporter. Trots den lilla påverkan från biologisk 
behandling ses i diagram 2 och 3 att rötning av avfallet ger minskad påverkan på 
växthuseffekten. Detta gäller om den utvunna biogasen utnyttjas som fordonsgas och då 
ersätter ett alternativt bränsle som ger upphov till större emissioner. 
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I diagram 2och 3 ses att miljöpåverkan från återvinningen ger ett litet positivt bidrag till 
växthuseffekten utom för scenario3c, drömscenariot för båda regionerna enligt WAMPS. Det 
positiva bidraget skulle i detta fall beror på att återvinning av plast och tidningar ger 
koldioxidutsläpp, vilket då resulterar i att emissioner från återvinningen totalt blir större än 
från motsvarande jungfrulig produktion. Det positiva bidraget från plaståtervinningen 
kommer från förbränningen av rejektet och från tidningsåtervinningen kommer det positiva 
bidraget främst från extern elkonsumtion enligt dessa resultat. 
 
I diagram 4 och 5 nedan redovisas den totala miljöpåverkan av växthuseffekten för de båda 
regionerna. I diagrammet för Sysav syns inte två staplar, scenario 2 och 3b, vilket beror på att 
värdet för dessa ligger nära noll och därför inte syns. 
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Diagram 4. Totala påverkan på växthuseffekten  i           Diagram 5. Totala påverkan på växthuseffekten i                                           
NSRs region.         Sysavs region. Scenario 2 och 3b:s värde ligger nära                                     
.                                                                                          noll och syns därför inte. 

  
Förhållandevis ser utvecklingen av miljöpåverkan av växthuseffekten lika ut för de båda 
regionerna. För scenarierna 1, 2 och 3a, vilka representerar verkligheten, minskar påverkan på 
växthuseffekten med tiden. Detta beror till största delen på att andelen avfall som deponeras 
minskar med tiden samtidigt som förbränning ökar tillsammans med att mängden restavfall 
som behandlas genom deponering eller förbränning totalt minskar med tiden. 
 
Sysav hade redan 2004, scenario 2, uppnått betydligt minskade utsläpp av växthusgaser, vilket 
berodde på att i stort sett all direkt deponering av hushållsavfall hade upphört tillsammans 
med att både el och värme utvanns vid avfallsförbränningen. NSR hade fortfarande stora 
utsläpp av växthusgaser 2004, scenario 2, på grund av att en stor del av avfallet fortfarande 
deponerades. 
 
Scenario 3c, drömscenariot, förväntades ge minsta påverkan på växthuseffekten, vilket dessa 
resultat inte visar på för någon region. Det beror på att en betydligt mindre mängd avfall 
förbränns i scenario 3c som då resulterar i ett mindre negativt bidrag av växthusgaser. En 
större mängd avfall som förbränns ger i detta fall en större andel energi som kan ersätta el-
framställning med en annan energikälla och sluppna emissioner fås. 
 
Genom att jämföra scenario 3a och 3b ses att det för båda regionerna skulle ge en betydande 
minskning av påverkan på växthuseffekten om avfallshanteringen skulle uppnå uppsatta mål 
enligt dessa resultat. 
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14.2 Försurning 
Diagram 6 och 7 nedan visar vilka bidrag som ger upphov till försurning för de båda 
regionerna 
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Diagram 6. Bidrag till försurningen i NSRs region.       Diagram 7. Bidrag till försurningen i Sysavs region. 

 
Enligt dessa resultat påverkas försurning i huvudsak av deponering och förbränning. Påverkan 
från deponeringen sker genom utsläpp av NH3/NH4 till vatten och utsläpp av NOx som 
uppkommer vid förbränningen av deponigasen. Emissioner från förbränningen som påverkar 
försurningen är främst NH3/NH4 till vatten men även mindre bidrag av NOx och HCl 
påverkar. Förbränning ger även upphov till emissioner av SO2 som är en förening som också 
påverkar försurning. I detta sammanhang ger dessa emissioner inget positivt bidrag till 
försurning på grund av sluppna emissioner från värmeframställning. 
 
Resultaten i diagram 6 och 7 visar även att kompostering bidrar till försurningen, vilket främst 
beror på att komposteringsprocessen ger upphov till emissioner av NH3 till luften. Öppen 
kompost ger upphov till större utsläpp än sluten kompost. Rötning av avfallet ger minskad 
påverkan på försurningen om biogasen används till fordonsgas, vilket då ger sluppna 
emissioner.  
 
Diagram 6 och 7 visar även att det generellt lönar sig med materialåtervinning. Ju större andel 
av avfallet som återvinns desto mindre blir miljöpåverkan. I scenario 1 ger återvinning ett 
marginellt bidrag till försurningen, vilket beror på att återvinningen av främst papper men 
även av stål ger SO2 emissioner från den externa elanvändningen i återvinningsprocessen. 
 
Transporter bidrar endast marginellt i förhållande till de andra källorna till försurningen. Men 
det går att se i diagram 6 och 7 att när fastighetsnära insamling sker i större skala fås ett större 
bidrag till försurningen från insamlingen och transporterna. 
 
I diagram 8 och 9 nedan redovisas den totala miljöpåverkan av försurning för de båda 
regionerna.  
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Diagram 8. Totala påverkan på försurningen  i Diagram 9. Totala påverkan på försurningen  i                 
NSRs region.       Sysavs region. 

 
I diagram 8 och 9 ses en stor skillnad mellan första scenariot (1994) och de andra scenarierna 
i båda regionerna, vilket beror på att mängden restavfall var mer 1994 och att mängden avfall 
som deponerades var mycket större. Den stora skillnaden fås även på grund av att deponierna 
1994 utgjordes av ”traditionella” deponier, vilket ger mycket större utsläpp av NH3/NH4 till 
vatten än om avfallet deponeras i celler. Detta gav en större skillnad för NSR som fortfarande 
deponerade en stor mängd avfall 2004. Sysav förbrände i stort sett allt restavfall 2004, vilket 
gav mindre utsläpp av försurande utsläpp än om avfallet skulle deponeras. 
 
För NSR kommer påverkan av försurningen vara relativt konstant om 2004, scenario 2, 
jämförs med 2014, scenario 3a, om de uppsatta målen nås. För Sysav kommer påverkan på 
försurningen öka enligt dessa resultat. Det beror till stor del på att naturgas antas ersättas vid 
framställning av el från energin som produceras vid förbränning 2014. Det ger en större 
mängd emissioner än om ersättningsbränslet skulle vara kol, vilket det antas vara 2004. Det 
betyder att det ger en mindre miljöpåverkan att ersätta kol istället för naturgas vid förbränning 
av avfall. Om den ersatta energikällan skulle vara kol även i framtiden skulle påverkan på 
försurningen minska från 2004, se känslighetsanalys kapitel 12. I Sysavs region kommer även 
en större andel avfall behandlas med kompostering 2014, vilket kommer bidra med 
emissioner som påverkar försurningen. 
 
Att scenario 3c, drömscenariot, har mindre påverkan på försurningen beror på att en mindre 
mängd restavfall förbränns och att en större mängd avfall behandlas biologiskt genom rötning 
samt att återvinning ger upphov till större negativa emissioner för båda regionerna. I Sysavs 
region minskar även emissionerna på grund av att en mindre mängd biologiskt avfall 
komposteras i scenario 3c än i scenario 3a. 
 
14.3 Eutrofiering 
Diagram 10 och 11 nedan visar vilka bidrag som ger upphov till eutrofiering för de båda 
regionerna.  
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Diagram 10. Bidrag till eutrofieringen i NSRs region.       Diagram 11. Bidrag till  eutrofieringen i Sysavs region.  

 
De stora bidragen till eutrofiering kommer från emissioner i samband med deponering och 
förbränning för båda regionerna. Från dessa processer är det främst utsläpp av NH3/NH4 till 
vatten från båda processerna som påverkar övergödningen. Även NOx från förbränning av 
deponigasen samt COD och BOD från deponering ger stora bidrag till övergödningen. NOx 
uppkommer vid förbränning av avfall men när sluppna emissioner från sparad energi tas med 
ger NOx emissionerna inget bidrag till övergödningen i denna studie.  
 
I diagram 10 och 11 ses att även kompostering ger upphov till eutrofiering. Det är främst 
emissioner av NH3 till luften men även utsläpp av COD och BOD som påverkar 
eutrofieringen. Vid rötning fås negativa emissioner, vilket gäller när biogasen används som 
fordonsbränsle. Sluppna emissioner fås då fordonsgasen ersätter ett alternativt bränsle som 
ger upphov till NOx utsläpp. För att minska påverkan på eutrofieringen bör därför det 
organiska avfallet behandlas genom rötning istället för genom kompostering. 
 
En mycket liten andel av påverkan på eutrofiering kommer från transporterna och främst när 
fastighetsnära insamling sker i större omfattning. I diagrammen ses i stort sett inget bidrag 
från återvinning.  
 
I diagram 12 och 13 nedan redovisas den totala miljöpåverkan av eutrofiering för de båda 
regionerna. 
 

WEEE

Bilbatterier (ackumulatorer)

Farliga batterier (Hg och Cd)

Farligt avfall

Återvinning

Deponi

Förbränning

Rötning

Kompostering

Insamling och kompost



 
 

45

Eutrofiering NSR

0
2 000

4 000
6 000

8 000
10 000

12 000
14 000

to
n 

O
2-

eq
v

Eutrofiering Sysav

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

to
n 

O
2-

eq
v

 
Diagram 12. Totala påverkan på eutrofieringen i         Diagram 13. Totala påverkan på eutrofieringen i            
NSRs region.             Sysavs region. 

 
Avfallshanteringen i första scenariot för NSR påverkar eutrofieringen betydligt mer än i de 
andra fallen. Det berodde på att 1994 deponerades en större mängd restavfall i ”traditionella” 
deponier. ”Traditionella” deponier, ger mycket större utsläpp av  NH3/NH4 till vatten än om 
avfallet deponeras i bioceller. 
 
Om avfallshanteringen i framtiden styrs mot uppsatta mål kommer eutrofiering att öka i NSRs 
region, vilket ses i diagram 12, scenario 3a. Det beror bland annat på att restavfallet förbränns 
istället för deponeras. Förbränning ger upphov till mer utsläpp av eutrofierande ämnen, bland 
annat ger förbränning högre emissioner av NH3/NH4 till vatten än vad deponering gör. Hur 
stora emissioner som fås från förbränning beror även på vilken energikälla som ersätts vid el-
framställning, från den producerade energin från förbränning. Om naturgas eller kolkondens 
ersätts kommer eutrofieringen öka i framtiden. Om istället svensk elmix skulle hamna på 
marginalelen skulle eutrofieringen minska 2014 jämfört med 2004, se känslighetsanalys 
kapitel 12. 
 
Om drömscenariot, 3c skulle uppnås för NSRs region skulle eutrofieringen minska något, 
vilket beror på att en mindre mängd avfall förbränns och att en större andel av det biologiska 
avfallet rötas med utvinning av fordonsgas. 
 
Diagram 13 visar att utvecklingen för avfallshanteringen i Sysavs region har lett till och 
kommer leda till en minskad eutrofiering om de uppsatta målen nås. Det beror i första hand på 
att en mindre mängd avfall förbränns med tiden. För Sysav ger drömscenariot, 3c, en betydligt 
mindre påverkan på eutrofieringen, vilket beror på att minskade mängder restavfall förbränns 
samt att en större mängd  biologiskt avfall tas omhand och rötas istället för att komposteras. 
 
Om avfallshanteringen skulle fortsätta se ut som den gör idag i framtiden skulle eutrofieringen 
öka i båda regionerna på grund av att avfallsmängderna ökar. Det ses genom att jämföra 
scenario 2 och 3b i diagram 12 och 13. 
 
14.4 Fotooxidantbildning 
Diagram 14 och 15 nedan visar vilka bidrag som ger upphov till fotooxidantbildning för de 
båda regionerna.  
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Diagram 14. Bidrag till fotooxidantbildning i         Diagram 15. Bidrag till fotooxidantbildning i Sysavs regio. 
NSRs region.     

 
Fotooxidantbildning påverkas enligt dessa resultat till stor del av deponering, förbränning och 
transporter som i de flesta fall ger upphov till ökade emissioner. Rötning påverkar också de 
totala emissionerna men med stora negativa bidrag, vilket ger en minskad påverkan av 
fotooxidantbildning. Från deponering uppkommer främst NMVOC från processen samt NOx 
och CO när deponigasen förbränns. Förbränning ger utsläpp av NOx och CO. Rötning ger 
stora negativa emissioner när biogasen används till fordonsgas på grund av sluppna 
emissioner när ett alternativt bränsle inte används. 
 
Om förbränning ger positiva eller negativa bidrag till fotooxidantbildning beror enligt denna 
modell på vilken energikälla för el-framställningen som ersätts samt hur stor andel av den 
producerade energin som utnyttjas till både el och värme. Emissioner som påverkar 
fotooxidantbildning fås när naturgas ersätts vid el-framställningen, se känslighetsanalys i 
kapitel 12. Negativa emissioner fås när till exempel kol ersätts vid el-framställningen 
samtidigt som både el och värme utvinns. Om endast värme utvinns när kol ersätts fås istället 
positiva bidrag av emissioner. Ju större andel energi som utnyttjas till el när kol ersätts desto 
mindre emissioner.  
 
Framtidsscenarierna 3a, 3c och 3d för båda regionerna ersätter naturgas vid el-framställning 
av energin som produceras vid förbränning av avfall och ger därför upphov till emissioner 
som påverkar fotooxidantbildning. Förbränningen i Sysavs scenario 1 påverkar också 
fotooxidantbildning då den framställda energin endast utnyttjas till fjärrvärme. Scenario 2 och 
3b för Sysav ger negativa emissioner från förbränning när kol ersätts vid el-framställningen 
samtidigt som den producerade energin både går till el och värme. 
 
Diagram 14 och 15 påvisar också att återvinning bidrar till fotooxidantbildning i denna studie. 
Positiva bidrag fås bland annat när en stor andel plast återvinns. De positiva emissionerna är 
då främst CO som uppkommer när rejektet fån plaståtervinningen förbränns. Bidrag fås även 
från utsläpp av NMVOC och CO som uppkommer från återvinningsprocessen av tidningar 
och pappersförpackningar i denna studie. 
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För fotooxidantbildning får insamlingssystemet betydelse. I de scenarier med fastighetsnära 
insamling utgör insamling och transporter en betydande del av miljöpåverkan. Detta ses 
tydligt när scenario 3a och 3d jämförs. Från transporterna uppkommer emissioner i form av 
NOx.  
 
I diagram 16 och 17 nedan redovisas den totala miljöpåverkan av fotooxidantbildning för de 
båda regionerna. I diagrammet för NSR syns inte stapeln för scenario 3c, vilket beror på att 
värdet för denna ligger nära noll och därför inte syns. 
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Diagram 16. Totala påverkan på eutrofieringen i              Diagram 17. Totala påverkan på eutrofieringen i            
NSRs region. Värdet för scenario 3c syns inte på      Sysavs region                                              
grund av att det ligger nära noll.  

 
Påverkan av fotooxidantbildning skiljer sig en hel del åt både mellan de olika regionerna och 
även mellan de olika scenarierna. 
 
Scenario 2 för NSR får större miljöpåverkan än scenario 1 därför att mer deponigas tas tillvara 
och förbränns. Samma sak gäller för scenario 3b. Om de uppsatta målen nås till 2014 kommer 
påverkan minska betydligt för NSRs region, vilket ses i scenario 3a. Det beror till stor del på 
att en större mängd avfall kommer behandlas biologiskt genom rötning, där biogasen utnyttjas 
till fordonsgas och då ersätter ett alternativt bränsle och ger sluppna emissioner. Ett bidrag till 
att emissionerna minskar beror även på att restavfallet kommer förbrännas istället för att 
deponeras. Förbränningen ger totalt upphov till mindre emissioner än deponeringen enligt 
dessa resultat.  
 
För Sysavs region har påverkan av fotooxidantbildning minskat mycket från 1994 till 2004, 
scenario 1 och 2. Det beror främst på att i stort sett all deponering upphört samt att en större 
andel av den producerade energin från förbränning går till el-framställning. Om de uppsatta 
målen för avfallshantering nås och naturgas är den energikälla som ersätts, när el framställs 
från den producerade energin från förbränning, kommer fotooxidantbildning öka i Sysavs 
region enligt dessa resultat. Högre emissioner från transporterna bidrar också till en större 
påverkan av fotooxidantbildning. 
 
Scenario 3c, drömscenariot, för båda regionerna får totalt en lite mindre påverkan av 
fotooxidantbildning än scenario 3a, vilket beror på att en större mängd avfall behandlas 
biologiskt genom rötning.  
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14.5  Sammanfattning av resultaten 
De uppsatta målen för 2014 kommer styra avfallshanteringen i de båda regionerna mot samma 
typ av behandling. Utifrån hur lagar och mål har styrt och kommer styra avfallshanteringen 
har resultaten i form av miljöpåverkan för olika kategorier erhållits genom simulering i 
WAMPS. WAMPs modellen har en del osäkerheter som gör att vissa resultat inte kan ses som 
helt tillförlitliga. Resultaten borde dock ge en relativt riktig bild av hur miljöeffekterna av 
avfallshanteringens utveckling ser ut och kommer att se ut. Riktigheten av resultaten har 
bland annat utvärderats utifrån tidigare studier, vilka ger en indikation på att resultaten i 
WAMPS ger en verklig bild av miljöpåverkan. 
 
De felaktigeter som finns i resultaten bidrar till att en helt riktig utvärdering av hur effekterna 
från de olika behandlingsformerna förhåller sig till varandra inte kan göras. Däremot 
uppkommer samma fel i alla scenarier, vilket gör att en jämförelse av de olika scenarierna ger 
en rimlig utvärdering.  
 
Hänsyn har tagits till de redan kända fel som finns i modellen men då helt oväntade resultat 
erhålls för till exempel återvinning finns det anledning att kontrollera data som WAMPS 
grundar sig på innan ett sant resultat kan fås. Hur miljöpåverkan påverkats och kommer se ut i 
framtiden sammanfattas utifrån givna resultat som erhållits i denna studie. De två regionerna 
jämförs inte utan en jämförelse görs för de olika scenarierna för varje region. 
 
 Utsläpp av växthusgaser har minskat och kommer minska främst på grund av minskad 

direkt deponering av avfallet samt att en större andel el framställs från energin som 
produceras vid förbränning. 

 
 Bidraget till försurningen har minskat mellan 1994 och 2004 till stor del på grund av 

minskad deponering samt att deponierna utvecklats till bioceller istället för mer 
”traditionella” deponier. Om bidraget till försurning kommer minska eller öka beror till 
största delen på hur stora sluppna emissioner som fås beror på vilken energikälla som 
ersätts vid el-framställning från den producerade energin från förbränning. Ersätts kol 
minskar påverkan, ersätts naturgas ökar försurningen. 

 
 Påverkan på eutrofieringen har minskat på grund av minskad mängd restavfall som 

förbränts och deponerats. I framtiden bidrar NSRs region till ökad eutrofiering på grund 
av ökad förbränning. Sysavs region minskar påverkan då en mindre mängd restavfall 
förbränns 

 
 Minskad deponering har minskat fotooxidantbildning i Sysavs region mellan 1994 och 

2004 medan övergången till bioceller och ökad förbränning av deponigasen har lett till 
ökad påverkan i NSRs region. NSRs region kommer minska påverkan i framtiden främst 
på grund av att en större andel avfall kommer rötas. För Sysavs region kommer påverkan 
av fotooxidantbildning i framtiden beror till stor del på vilken energikälla som ersätts vid 
el-framställning från den producerade energin från förbränning. Ersätts kol minskar 
påverkan, ersätts naturgas ökar försurningen. 

 
De lagar och förordningar som styrt avfallshanteringen fram till idag har minskat 
miljöpåverkan från i stort sett alla miljöpåverkanskategorier. Producentansvaret har lett till 
minskade mängder restavfall samtidigt som deponiskatt och förbud lett till minskade mängder 
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avfall som deponerats. Mål och styrmedel för framtiden har både för och nackdelar för 
miljöpåverkan. Hur de påverkar de olika påverkanskategorierna diskuteras i kommande 
diskussionskapitel. 
 
15 Diskussion 
Diskussionen tar upp datainsamling, WAMPS och resultaten. 
 
15.1 Datainsamling 
Det finns idag brister i avfallsstatistiken, vilket gör det svårt att ta fram relevant information 
som baseras på insamlad data från statistik sammanställd utifrån olika ramar och definitioner. 
Det kan mycket lätt uppstå feltolkning av data, vilket kan resultera i felaktiga resultat. För att 
kunna få fram mer relevanta uppgifter om avfallsmängder, utsorterade fraktioner och 
behandling m.m. måste normer sättas upp hur redovisningen av dessa uppgifter ska ske. 
Uppgifterna måste sedan lämnas av alla inblandade parter, kommuner, enskilda verksamheter, 
industrier med flera så att de kan registreras.  
 
I och med att EU gett ut en ny förordning om avfallsstatistik (Europaparlamentets och Rådets 
Förordning nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik) kommer mer struktur 
bildas i statistikdjungeln. Förordningen innebär att medlemsländerna vartannat år ska 
rapportera in en rad uppgifter till EU om uppkommet och behandlat avfall. De uppgifter som 
ska rapporteras är betydligt mer detaljerade än den avfallsstatistik vi tagit fram tidigare i 
Sverige. Syftet är att övervaka hur genomförandet av avfallspolitiken följs, så som maximal 
återvinning och säkert bortskaffande. Förbättrad avfallsstatistik behövs även ur ett nationellt 
perspektiv, exempelvis kommer resultaten av den svenska avfallspolitiken att behöva följas 
upp, i kombination med att den nationella avfallsplaneringen behöver förstärkas.97 
 
Eftersom data inte finns på nationell nivå ännu så grundar sig data i denna studie på uppgifter 
från avfallsbolag och kommuner. Även denna data har brister, men mycket tid har lagts ner på 
att hitta all dokumenterad data för att sedan sammanställa den till ett så bra och tillförlitligt 
underlag som är möjligt. Utvärderingen av resultatet utgår från en jämförelse av de olika 
scenarierna. Detta gör att insamlad och sammanställd data ger en relevant grund för att 
utvärdera miljöpåverkan utifrån olika lösningar på avfallshanteringen eftersom samma 
antaganden gällt för motsvarande uppgift för en region så långt det varit möjligt. 
 
15.2 WAMPS 
Syftet med WAMPS är att vara en lättanvänd miljösystemmodell. Modellen utgår från 
ORWARE med skillnaden att WAMPS är mer lättarbetad och lättare att förstå. Då WAMPS 
utgår från ett livscykelperspektiv ger modellen en bra helhetssyn av hur de olika 
avfallshanteringsalternativen förhåller sig till varandra. Om utgångspunkten för användningen 
av WAMPS är att få en första bild av situationen och för att jämföra olika lösningar är 
modellen ett bra hjälpmedel. Finns större ambitioner är WAMPS kanske inte rätt verktyg. Det 
är viktigt att inte värdera resultaten för högt då modellen är relativt generell och att indata 
baseras på en del antaganden. Resultatet av en systemanalytisk studie ska aldrig ses som ett 
fullständigt svar på en problemställning utan endast som en vägledning eller ett underlag för 
beslutsfattande. 
 
                                                 
97 http://www.smed.se/, 050919 
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Modellen är lätt att förstå och sätta sig in i och ger resultat som är lätta att tolka och förstå. 
För att underlätta användandet ytterligare kommer manualen som tagits fram parallellt med 
modellen bli en detaljerad beskrivning av hur WAMPS är uppbyggd och ska användas. 
Genom att titta på de mer detaljerade resultaten kan man lätt se hur varje behandlingsform och 
utsorterad fraktion påverkar miljöpåverkanskategorierna. Då modellen är uppbyggd i Excel är 
det lätt att gå in på de gömda bladen för att se ytterligare detaljerad information. Det är även 
lätt att anpassa modellen till specifik data genom att gå in och ändra befintlig data på de 
gömda beräkningsbladen, vilket dock i första hand inte är avsikten med modellen då den ska 
fungera som ett lättarbetat verktyg och hjälpmedel.  
 
Nackdelen med att modellen är utformad i Excel är att den kräver mycket jobb att uppdatera 
om så skulle bli aktuellt. Det är lätt att fel uppstår i koden vid en uppdatering då data ofta 
måste ändras på många ställen. Att modellen är uppbyggd i Excel medför en risk för att tappa 
kontrollen över data då de är lätta att byta ut och inte helt går att skydda. 
 
Data som WAMPS är uppbyggd på grundar sig till stor del på uppgifter från ORWARE. 
Dessa uppgifter är inte helt aktuella men borde dock ge relevanta resultat. En del data har 
förnyats och är mer representativa för dagsläget. Hur representativa data, som modellen 
bygger på, är beror även på hur avfallssituationen ser ut i det land som modellen används. Att 
uppdatera dessa data skulle kunna bli aktuellt framöver. Det bör då nämnas att det krävs 
väldigt mycket tid och arbete att uppdatera och sammanställa nya data att grunda resultaten 
på.  
 
En fortsatt utveckling av WAMPS skulle vara av intresse. Genom att forma om WAMPS i ett 
annat program kan en stabilare och säkrare modell fås. Antal miljöpåverkanskategorier skulle 
kunna utökas förutsatt att bra analyser finns för att värdera miljöpåverkan. Markanvändning 
och toxicitet är kategorier som tagits upp som alternativ under denna fas av utvecklandet. För 
att kunna anpassa scenarierna bättre till den specifika situationen kan fler ”valparametrar” 
läggas in till. Till exempel förbränning i villapannor, typ av rökgasrening och val av bränsle 
för drift av fordon. Ekonomidelen har inte utvärderats i denna studie men den är nu endast 
förenklad och skulle kunna utvecklas vidare.  
 
Om tanken med modellen fortfarande ska vara ett enkelt redskap som ska vara lätt att fylla i 
måste val kunna göras om man vill fylla i mer detaljerade data eller hålla sig till de mer 
generella. Ju fler val det finns desto mer arbete måste läggas på att samla in relevant data. Vill 
man ha en mer flexibel och då även mer komplicerad modell kan ORWARE eller 
motsvarande användas. 
 
Det finns fortfarande en del data som måste kontrolleras innan WAMPS modellen är helt 
fungerande. Detta bidrar till osäkerheter av resultatet trots att hänsyn tagits till de kännbara fel 
som finns. Hur återvinningen påverkar resultatet kan till exempel diskuteras. Resultaten säger 
att återvinning generellt inte ger något större bidrag till miljöpåverkan varken positivt eller 
negativt. Ett förväntat resultat är att återvinning ger upphov till en totalt minskad 
miljöpåverkan. Till exempel visar andra studier att materialåtervinning är generellt bättre än 
förbränning, vilket inte resultaten i denna studie säger. En slutsats som måste dras är därför att 
resultaten som fås med WAMPS idag inte är helt tillförlitliga och att data som modellen 
baseras på måste kontrolleras. 
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15.3 Resultat 
Svensk avfallspolitik har styrt avfallshanteringen mot minskad påverkan på miljön för i stort 
sett alla aktuella påverkanskategorier, för de båda studerade regionerna, fram till 2004. För att 
få en fortsatt minskad miljöpåverkan från avfallshanteringen i framtiden krävs att 
avfallshanteringen förändras då avfallsmängderna kommer öka, enligt resultaten från 
WAMPS. Uppsatta mål för framtiden styr avfallshantering i rätt riktning men enligt resultaten 
i denna studie räcker inte de uppsatta målen, för 2014, riktigt till för att minska miljöpåverkan 
från alla påverkanskategorier.  
 
Växthuseffekten kommer för båda regionerna att minska till 2014, om uppsatta mål nås, och 
även ge upphov till negativa emissioner på grund av sluppna emissioner när producerad 
energi från förbränning utnyttjas som både värme och el. Enligt resultaten i denna studie 
skulle det stora bidraget av negativa emissioner tala för att förbränning av avfall, när energin 
utnyttjas maximalt, är den bästa lösningen av avfallsbehandling för att minska påverkan på 
växthuseffekten. Förbudet att deponera organiskt avfall tillsammans med en ökad deponiskatt 
styr avfallshanteringen mot biologisk behandling men även mot en ökad förbränning av 
restavfallet. Skulle en skatt på fossila bränslen genomföras och målet med att styra 
förbränningen till kraftvärmeproduktion nås skulle minskade effekter av växthuseffekten 
uppnås.  
 
Diskussioner finns om förbränning eller återvinning är det bästa alternativet för 
omhändertagning av avfall. Vissa material kanske ger en minskad miljöpåverkan vid 
materialåtervinning medan andra kan löna sig att förbränna. Flera tidigare studier säger dock 
att materialåtervinning allmänt är ett bättre alternativ än förbränning. Enligt resultaten i denna 
studie ger återvinning generellt varken positiva eller negativa bidrag av betydelse för 
växthuseffekten eller någon av de andra påverkanskategorierna. Ett förväntat resultat är dock 
att återvinning av vissa materialslag ska ge större utslag i WAMPS. Till exempel borde större 
sluppna emissioner fås vis återvinning av metaller och glas. Detta kan beror på fel i WAMPS 
och tas upp mera under WAMPS diskussionen tidigare i kapitlet.  
 
En ökad återvinning ger dock upphov till ett mer slutet kretslopp av material och 
näringsämnen, vilket ingår i det nationella miljökvalitetsmålet, god bebyggd miljö. En positiv 
effekt av en ökad återvinning är även att en mindre mängd restavfall uppkommer och kan då i 
vissa fall minska miljöpåverkan som uppkommer från förbränning och deponering. 
 
Lagar och mål har hittills ökat återvinningen och styrt bort en stor del av avfallsbehandlingen 
från deponering. Detta har bidragit till en stor minskning av utsläpp av försurande ämnen. 
Men resultaten säger att försurningen i framtiden kommer vara relativt konstant för NSRs 
region och öka för Sysavs region. Detta beror till stor del på vilken energikälla som ersätts vid 
framställning av el från energin som produceras från förbränning. Resultatet beror därför till 
stor del på de antaganden som kan göras idag, vilket gör att resultaten endast kan ses som en 
vägledning till omfattningen av förväntade effekter.  
 
Även eutrofieringen har minskat som följd av utvecklingen av avfallshanteringen för båda 
regionerna fram till 2004. För att generellt uppnå en minskad eutrofiering i framtiden måste 
avfallshanteringen styras mot en minskad mängd restavfall som förbränns. En minskad 
förbränning fås då en högre återvinningsgrad nås tillsammans med en ökad biologisk 
behandling, vilket resulterar i en mindre mängd restavfall. Om politiska styrmedel kan 
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stimulera till ytterligare en ökning av återvinning samt till att en större mängd biologiskt 
avfall sorteras ut för att sedan rötas med fordonsgasframställning, än vad målen för 2014 når, 
kan påverkan på försurningen och eutrofieringen minska.  
 
Om målet att återvinna 35 procent av matavfallet genom biologisk behandling till 2010 nås 
och även stimulerar till en fortsatt ökad återvinning av det organiska avfallet gynnas alla 
påverkanskategorier. Rötning är ett bättre alternativ än kompostering och en minskad 
påverkan på miljön fås när det organiska avfallet rötas och biogasen utnyttjas som fordonsgas.  
 
För att uppnå en ökad återvinningsgrad måste källsorteringen från konsumenterna påverkas. 
Politiska styrmedel tillsammans med en utveckling av insamlingssystemet av avfall kan vara 
en lösning. Ett bättre fungerande insamlingssystem skulle underlättar och motiverar 
konsumenterna till en ökad sortering och återvinning. Tillgängligheten av insamlingsplats är 
en avgörande faktor för att uppnå en hög källsorteringsgrad i hushållen och ett alternativ 
skulle därför kunna vara fastighetsnära insamling som har den fördelen att privatpersoner inte 
behöver åka iväg med sitt utsorterade avfall vilket gör det lättare och bekvämare att sortera. 
Studier visar idag att där fastighetsnära insamling sker är utsorteringsgraden högre av 
producentmaterial. 98 I BRAS- utredningen föreslås fastighetsnära insamling för att främja 
ökad återvinning, vilket tas upp i kapitel 3. För att få en riktig bild över hur den fastighetsnära 
insamlingen påverkar miljö måste dock en kompletterande studie göras.  
 
I denna studie jämfördes uppkomsten av emissioner från insamlingen och transporterna vid 
fastighetsnära insamling och när det endast sker insamling vid återvinningsstationerna. 
Resultatet visade då att fastighetsnära insamling ger ett större bidrag till miljöeffekterna för 
alla kategorier. Detta ger inte en helt korrekt slutsats eftersom  transporter som varje enskild 
invånare gjort med privat bil för att lämna avfall till återvinningsstationer och 
återvinningscentraler, när fastighetsnära insamling inte funnits, inte tagits med. Tas denna 
faktor med förväntas utsläppen från transporterna vara mer lika i de båda situationerna. Om 
emissionerna från de båda systemen visar sig vara jämförbara skulle ett fastighetsnära 
insamlingssystem bidra till minskade miljöeffekter då det leder till ökad utsortering och 
återvinning. 
 
Ett styrmedel för att nå en ökad utsortering av material och minska avfallsmängderna skulle 
även kunna vara viktbaserad avfallstaxa. Ett insamlingssystem med viktbaserad taxa har visat 
ge en mindre mängd restavfall i de kommuner som inför det. 99 
 
Att öka återvinningsgraden för att uppnå en, vad vi nu anser, perfekt avfallshantering 
framställs nästan enbart utifrån ett positivt perspektiv. Men kan det ge upphov till några 
negativa effekter? Kan en för hög återvinningsgrad till exempel ge upphov till brist på 
material som genom förbränning producerar energi? Om så är fallet måste någon annan 
energikälla utnyttjas, vilken då skulle kunna vara ett sämre alternativ för miljön. Och vad 
händer när inget organiskt material längre kommer finnas i deponierna? Ämnen som binds 
upp av det organiska materialet kan då istället urlakas och eventuellt påverka miljön negativt. 
Fler frågor kan säkert ställas men en slutsats är att mer kunskap behövs och en ständig 
                                                 
98 RVF(2005) Trender och variationer i hushållsavfallets sammansättning. 
99 Domeij, Vukicevic, Lagerkvist (2004) Utvärdering av hushållens källsortering i sex kommuner, Luleå 
Universitet 
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utveckling är nödvändig för att hitta det mest lämpliga sättet att ta tillvara på uppkommet 
avfall. 
 
För att göra en grundligare utvärdering av hur återvinning och olika behandlingsmetoder 
påverkar miljön kan det även vara intressant att väga in faktorer som till exempel lokalisering 
av bostäder. Denna studie tittar på två relativt folktäta regioner som då generellt visar att de 
uppsatta målen för framtidens avfallshantering är positiva för miljön. I en region som är 
relativt folktät med flera tätorter inom korta avstånd kan en samordnad avfallshantering vara 
den bästa lösningen utifrån ett miljöperspektiv. En region med en större glesbyggs kanske 
behöver en annan lösning för att uppnå en optimal avfallshantering som värnar om miljön. 
Mål och styrmedel som leder till en likformig avfallshantering för alla regioner kanske inte 
alltid är den rätta lösningen? 
 
Oavsett hur bostadssituationen ser ut så räcker det inte att endast sätta in åtgärder i 
avfallsledet för att nå en ekologisk hållbar avfallshantering som grundar sig på de nationella 
miljökvalitetsmålen och avfallshierarkin. Varje individ måste också vara med och hjälpa till. 
Miljöpåverkan av avfallet och dess behandling beror till stor del på vilka varor som 
produceras och hur de används och tas om hand när de uppfyllt sitt syfte. Ett medvetet 
tänkande i vår konsumtion av produkter är en nödvändighet. En lika viktig åtgärd är att redan 
vid produktionen av varor tänka på framtida omhändertagande av det avfall som uppkommer. 
För att kunna få en lönsam avfallshantering med utökad materialåtervinning måste det ske en 
förändring av rutiner, tekniker och produkter.  
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Bilaga 1: Indata till WAMPS 
Denna bilaga redovisar vilken data som samlats in till WAMPS modellen och vilka 
antaganden som gjorts i samband med använda data.  
 
A1. Insamling av data 
Data har hämtats från års- och miljörapporter samt sammanställd statistik från de aktuella 
avfallsbolagen och materialbolagen. Data gällande insamling och transport har inhämtats från 
kommunerna via deras hemsidor samt genom telefonkontakt. Vissa antaganden har tagits för 
en del platsspecifik data då det inte varit helt lätt att få att få tag i alla nödvändiga uppgifter. 
Definitioner av hushållsavfall och vad det inkluderar är inte alltid helt tydligt i olika källor. 
Otydligheter finns också om vad vissa uppgifter inkluderar, såsom avfall från hushållen eller 
totala mängden av ett avfallsslag som samlats in i regionen. Data från olika 
sammanställningar har inte alltid stämt överens, vilket kan bero på att olika material räknas 
som olika fraktioner i olika sammanställningar. För att kunna göra en så relevant jämförelse 
som möjligt mellan olika år i en region har samma antaganden gällt för motsvarande uppgift 
för en region så långt det varit möjligt.  
 
1994 var Sysavs region inte densamma som idag. 2004 utökades Sysavs avfallsbolag med fem 
kommuner. Data från dessa kommuner tas med i scenarierna för 1994 för att få jämförbara 
resultat. De nya kommunerna tillhörde före 2004 två andra avfallsbolag Ökrab och Assy. 
Ökrab bestod av Simrishamn och Tomelilla och Assy av Sjöbo, Skurup och Ystad.  
 
Utsorterade fraktioner för respektive region och år kan ses i tabell A1 nedan. 
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Region Sysav 1994 Sysav 2004 Sysav 2014  NSR 1994 NSR 2004 NSR 2014
Namn på avfallsström HH-avfall  HH-avfall  HH-avfall  HH-avfall  HH-avfall  HH-avfall 

  
Total mängd (ton) 248 898 272 442 300 946 95 632 114 919 131 341
Avrundat till  250 000 270 000 300 000 95 000 110 000 130 000
       
Fraktion ton ton ton ton ton ton 
Plastförpackningar (hård) 923  862
Plastförpackningar (mjuk)  377
Blandad plast 30 
Gummi  
Pappersförpackningar 4406 304 4201
Tidningspapper, magasin m.m. 31 929 39500 11618 14590
Annat papper (well) 344 1002
Metallförpackningar (aluminium) 1033 10 268
Metallförpackningar (stål) 1033 10 268
Metall skrot  997 5552 473 1187
Glasförpackningar 5 793 11211 3524 4425
Annat glas  
Organiskt avfall (köksavfall) 23000  3880 14750
Trädgårdsavfall 15 298 10975 13200 16978 25775
Annat nedbrytningsbart avfall 
(hemkompost) 

2 350 4903 9636 856 1739 3568

Trä 4 345 4406  
El- och elektroniskt avfall (WEEE)  3 836 3501 1770 3041 3348
Farliga batterier (Cd, Hg, Pb) 10 48 114
Bilbatterier (ackumulatorer) 434 435  224
Olja, färg, lösningsmedel m.m.  381 756  
Icke farliga batterier 70 153 0 
Kläder, skor, textilier, läder 62 20 40
Annat farligt avfall  105 132 166 3707 4308
Annat brännbart avfall, (rest + grov) 183 156 182763 63259 57 795
Icke brännbart avfall 1) 0  
Annat (möbler, loppis) 133 760  222

  
1) Aska, jord, mineralavfall   
Tabell A 1. Utsorterade fraktioner för respektive region och år.  
 
Referenser till tabell A1: 
*  Ökrab Årsrapport 1994.  Assy Miljörapport 1994. Sysav Statistik 1994.  
** Bryman Aina, Sysav. www.ftiab.se 050920 
*** Åström Jenny, Sysav 
**** Jerslind Mats, Meijer Jan-Erik, Vukicevic Sanita. NSR. Miljörapport, Filborna för år 1994 
***** Jerslind Mats, Meijer Jan-Erik, Vukicevic Sanita. NSR. Miljörapport, Filborna för år 2004 
****** Meijer Jan-Erik 
__________________________________________________________________________ 
Data har uppskattats för totala mängden avfall för Sysav 2014. Då mängden avfall under 
perioden 1994 till 2004 ökade med 1 % per år antas samma ökning ske fram till 2014. 
Mängden hemkompost har antagits utifrån RVFs skrift Svensk Avfallshantering 2005 och 
antal invånare i regionerna. Svensk Avfallshantering 2005s uppgifter säger att 7,77 kg 
organiskt material/invånare hemkomposterades i Sverige 2004. För 1994 antogs att hälften av 
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mängden hemkomposterades och för 2014 att dubbelt så mycket organiska avfall från 
hushållen hemkomposterades. 
 
A2. Sammansättning av hushållsavfallet 
Totala sammansättningen på hushållsavfallet har sammanställts utifrån RVFs rapport (2005) 
”Trender och variationer i hushållsavfallets sammansättning” tillsammans med platsspecifik 
data av utsorterade mängder producentansvar och andra fraktioner från NSRs region 2004. 
Den totala sammansättningen fås genom att lägga till de utsorterade fraktionerna till 
sammansättningen av restavfallet. Sammansättningen har sedan antagits gälla för båda 
regionerna och för alla scenarier då ökningen av alla fraktioner antas vara lika.  
 
En osäkerhet kan vara att restavfallets innehåll antagits utifrån en generell sammansättning. 
För att få ett så riktigt resultat som möjligt måste regelbundna plockanalyser göras i det 
område som studien berör. Sammansättningen kan variera från olika år och även inom 
regionerna. Detta beror bland annat på konsumenternas vanor och konsumerande samt val av 
produkter, vilket ger upphov till olika avfallssammansättningar. Antagandena i denna studie 
borde dock vara relativt riktiga då sammansättningen generellt inte ändrats nämnvärt under de 
senaste åren. Då data om olika fraktioner av farligt avfall varit bristfälliga bör i detta fall 
uppgifter om totalt farligt avfall användas istället. I WAMPS utgörs det farliga avfallet av tre 
fraktioner, farliga batterier, bilbatterier och olja, färg, lösningsmedel m.m. Den totala andelen 
farligt avfall delas därför upp mellan de tre fraktionerna i modellen. Sammansättningen som 
antagits i denna studie kan ses i tabell A2 nedan. 
 
Fraktion % 
Plastförpackningar (hård) 2,3 
Plastförpackningar (mjuk) 4,1 
Blandad plast (+ frigolit) 0,7 
Gummi 0,0 
Pappersförpackningar 7,0 
Tidningspapper, magasin m.m. 15,8 
Annat papper (well) 0,9 
Metallförpackningar (aluminium) 0,6 
Metallförpackningar (stål) 0,6 
Metall skrot 1,7 
Glasförpackningar 4,7 
Annat glas 0,2 
Organiskt avfall (köksavfall) 29,5 
Trädgårdsavfall 15,8 
Trä 0,1 
El- och elektroniskt avfall (WEEE)  3,2 
Farliga batterier (Cd, Hg, Pb) 1,2 
Bilbatterier (ackumulatorer) 1,2 
Olja, färg, lösningsmedel m.m. 1,2 
Icke farliga batterier, småbatterier 0 
Kläder, skor, textilier, läder 3,9 
Annat brännbart avfall +blöjor 5,1 
Icke brännbart avfall  0,0 
Annat  2,0 

 
Totalt farligt avfall 3,6 

Tabell A 2. Sammanställning av totala sammansättningen av hushållsavfallet 2004. 



 
 

4

 
A3. Återvinning 
Andelen återvunnet material är den mängd utsorterat material från den totala mängden i 
sammansättningen av avfallet. Platsspecifik data har använts för 1994 och 2004, vilken har 
samlats in från avfallsbolagens miljörapporter, sammanställd statistik samt viss statistik från 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vid sammanställandet av återvinningsmaterial har 
vissa antaganden gjorts utifrån uppgifter från kontakter på materialbolagen. Metall samlas in 
som en fraktion bestående av stål och aluminium. Exakta siffror om hur dessa sedan är 
fördelade finns inte tillgängligt men uppskattningsvis är andelarna lika stora av stål och 
aluminium från hushållsavfallet.100 Glas samlas in i två fraktioner färgat och ofärgat. 1994 var 
30 procent av det insamlade glaset ofärgat, 2004 var 40 procent ofärgat och 2014 kan det 
tänkas att 45 procent av totala mängden insamlat glas är ofärgat. 101 
 
För NSRs scenarier för 2014 har uppskattade siffror på avfallsmängder från bolaget använts 
för fraktionerna WEEE och nedbrytningsbart avfall. I övrigt för scenarierna gällande 2014 
antas att utsortering och återvinning av producentmaterialen ligger några procent över dagens 
mål för de flesta fraktioner eller vad som anses rimligt. Då indata för farligt avfall i många fall 
varit bristfälliga har återvinningsgraden utgått från avfallsbolagens uppgifter om total mängd 
insamlat farligt avfall. Siffrorna för 2004 skiljer sig betydligt för NSR och Sysav, vilket kan 
bero på att sammansättningen av det totala avfallet skiljer sig åt eller på bristfällig data. För 
2014 har återvinningsgraden satts till 98% för farligt avfall Andel återvunnet material i 
regionerna för olika år ses i tabell A3 och A4 nedan.   
 
Region och år Sysav 1994 Sysav 2004 Sysav 2014 Sysav 2014 Sysav 2014 

Fraktion   Scenario 3a & 3d  Scenario 3b Scenario 3c
 % % % % % 
Plast      
Plastförpackningar (hårda) 0 15 80 15 95 
Plastförpackningar (mjuka) 0 0 30 0 95 
Papper     0 
Pappersförpackningar 0 23 60 23 95 
Tidningar, magasin m.m. 81 92 85 92 95 
Metall      
Metallförpackningar (aluminium) 0 60 60 60 95 
Metallförpackningar (stål) 0 60 75 60 95 
Metall (skrot) 0 60 75 60 95 
Glas      
Glasförpackningar 50 88 95 88 95 
Nedbrytningsbart avfall      
Organiskt avfall (köksavfall) 0 0 35 0 98 
Trädgårdsavfall 39 26 95 26 98 
Annat nedbrytningsbart avfall 
(hemkompost) 

3 6 11 6 98 

El- och elektronikavfall (WEEE) 49 40 80 40 98 
Farligt avfall 10 15 98 15 98 

Tabell A 3  Andel utsorterat och återvunnet material för Sysavs region respektive år och scenario. (Sysav 1994 
inkluderar Ökrab och Assy) 

                                                 
100 Görling Tord, 051004 
101 Johansson Per, 051215 
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Region och år NSR 1994 NSR 2004 NSR 2014 NSR 2014 NSR 2014 

Fraktion   Scenario 3a & 3d  Scenario 3b Scenario 3c
 % % %  % 
Plast      
Plastförpackningar (hårda) 1 32 80 32 95 
Plastförpackningar (mjuka) 0 8 30 8 95 
Papper      
Pappersförpackningar 10 64 60 64 95 
Tidningar, magasin m.m. 77 80 85 80 95 
Metall      
Metallförpackningar (aluminium) 2 37 60 37 95 
Metallförpackningar (stål) 2 37 75 37 95 
Metall (skrot) 28 59 75 59 95 
Glas      
Glasförpackningar 79 82 95 82 95 
Nedbrytningsbart avfall      
Organiskt avfall (köksavfall) 0 22 38 22 98 
Trädgårdsavfall 87 94 95 94 98 
Annat nedbrytningsbart avfall 
(hemkompost) 

3 5 9 5 98 

El- och elektronikavfall (WEEE) 58 83 80 83 98 
Farligt avfall 10 90 98 90 98 

Tabell A 4 Andel utsorterat och återvunnet material för NSRs region respektive år och scenario.  

 
A4. Behandling 
Behandling an hushållsavfallet delas upp i återvinning, biologisk behandling, förbränning och 
deponering. Till återvinning räknas producentansvarsmaterial, farlig avfall och fraktioner som 
kläder och skor. Biologisk behandling innefattar kompostering och rötning. Vid deponering 
och förbränning utvinns energi i form av el, värme och vid rötning utvinns energi som värme 
eller fordonsgas. 
 
Platsspecifik data har använts för 1994 och 2004, vilket har sammanställts från 
avfallsbolagens miljörapporter och statistik. Behandling av avfall för 2014 har antagits utifrån 
uppsatta politiska mål samt avfallsbolagens framtida planer för regionernas avfallshantering. 
 
Grovavfallet, 2004, har i båda regionerna efter insamling sorterats i fraktionerna återvinning, 
deponering och förbränning. På NSRs anläggning har även en del restavfall sorterats. För 
NSR baseras data om hur stor del som går var vid sorteringen på allt inkommet avfall och är 
därför inte helt representativt för hushållsavfallet men får stå till grund för antagandet 
gällande hur stora delar som går till deponi respektive återvinning. Detta antagande kommer 
inte att påverka resultatet nämnvärt då mängderna är så pass små.  Hur avfallet behandlats och 
antas kommer behandlas kan ses i tabell A5 och A6 nedan. År 2005 har tagits med för NSR 
då det representerar hur behandlingen sker idag i scenario 3b. Övriga indata för NSR i 
scenario 3b tas från data gällande 2004.  
 
 
 
 



 
 

6

Region och år Sysav 1994 Sysav 2004 Sysav 2014 Sysav 2014 Sysav 2014
Behandling   Scenario 3a & 3d Scenario 3b Scenario 3c

 % % % % % 
Återvinning 17 25 33 25 40 

      
Biologisk behandling 7 6 20 6 43 
Kompostering 100 100 72 100 34 
Rötning 0 0 28 0 66 

  
Rest 76 69 47 69 17 
Förbränning 74 99 100 99 100 
Deponering 26 1 0 1 0 

Tabell A 5  Behandling av avfallet för Sysav för respektive år och scenario. (Sysav 1994 inkluderar Ökrab och 
Assy) 

Region och år NSR 1994 NSR 2004 NSR 2014 NSR 2014 NSR 2014 
Behandling   Scenario 3a & 3d Scenario 3b Scenario 3c

 % % % % % 
Återvinning 19 31 33 29 41 

      
Biologisk behandling 15 23 46 40 50 
Kompostering 100 85 22 82 20 
Rötning 0 15 78 18 80 

      
Rest 66 47 21 30 9 
Förbränning 0 0,4 100 50 100 
Deponering 100 99,6 0 50 0 

Tabell A 6  Behandling av avfallet för NSR för respektive år och scenario.  

 
Kompostering delas upp i olika typer, öppen-, sluten- och reaktorkompostering samt 
hemkompost. Hur fördelningen av dessa alternativ ser ut för respektive region och tidpunkt 
kan ses i tabell A7 och A8 Komposten som blir kvar kommer i framtiden, 2014, att ersätta 
gödselmedel i jordbruket. För 1994 och 2004 ersätts inte gödselmedlet i jordbruket. 
 
Region och År Sysav 1994 Sysav 2004 Sysav 2014 Sysav 2014 Sysav 2014 
Kompostering   Scenario 3a & 3d Scenario 3b Scenario 3c 

 % % % % % 
Hemkompostering 13 31 22 31 31 
Öppen 87 69 78 69 0 
Sluten 0 0 0 0 69 
Reaktor 0 0 0 0 0 

Tabell A 7 Fördelning av komposteringsalternativ för Sysav för varje år och scenario. 

 
Region och År NSR 1994 NSR 2004 NSR 2014 NSR 2014 NSR 2014 
Kompostering   Scenario 3a & 3d Scenario 3b Scenario 3c 

 % % % % % 
Hemkompostering 6 8 12 4 12 
Öppen 94 76 88 54 0 
Sluten 0 16 0 42 88 
Reaktor 0 0 0 0 0 

Tabell A 8 Fördelning av komposteringsalternativ för NSR för varje år och scenario. 
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Hur den framställda energin från avfallet utnyttjats kan ses i tabell A9 och A10 nedan. 
 
Region och År Sysav 1994 Sysav 2004 Sysav 2014 Sysav 2014 Sysav 2014 

   Scenario 3a & 3d Scenario 3b Scenario 3c
 % % % % % 

Deponigas     
Värme 94 90 70 90 70 
El 6 10 30 10 30 
Biogas       
Värme - - 0 - 0 
Fordonsgas - - 100 - 100 
Förbränning      
Värme 100 88 70 88 70 
El 0 12 30 12 30 

Tabell A 9 Fördelning av framställd energi från olika behandlingsformer för Sysav för varje år och scenario. 

 
Region och År NSR 1994 NSR 2004 NSR 2014 NSR 2014 NSR 2014 

   Scenario 3a & 3d Scenario 3b Scenario 3c
 % % % % % 

Deponigas     
Värme 88 90 70 90 70 
El 12 10 30 10 30 
Biogas       
Värme - 90 0 90 0 
Fordonsgas - 10 100 10 100 
Förbränning      
Värme - 88 70 88 70 
El - 12 30 12 30 

Tabell A 10 Fördelning av framställd energi från olika behandlingsformer för Sysav för varje år och scenario. 

 
Utvinningen av deponigas varierar beroende på vilken typ av deponi som används. 2004 antas 
en större andel deponigas tas tillvara jämfört med 1994. 2004 deponerades merparten av allt 
avfall i biocellsreaktorer. 1994 deponerades en del avfall i bioceller och en del i mer 
traditionella deponier. I denna studie antas all deponi 1994 vara traditionell deponering med 
en gasåtervinning på 30 procent och 2004 deponerades hushållsavfallet i bioceller med en 
gasåtervinningsgrad på 50 procent. I scenarierna för 2014 antas att inget avfall går direkt till 
deponering.  
 
Ersättningsbränsle för el är för 1994 och 2004 kolkondens och för 2014 naturgas. 
Ersättningsbränsle för värme kommer vara biobränslen i alla scenarier. Valet av 
ersättningsbränslen diskuteras i stycke 3.3 Antaganden i WAMPS. 
 
A5. Insamling och transporter 
Insamling och transporter av hushållsavfall avser i denna studie insamlandet från hushållen 
till omlastning samt fortsatta transporter till olika behandlingsanläggningar. Transporter för 
vidare distribution till olika uppköpare i landet eller utomlands tas inte med. Inte heller 
transporter som varje enskild invånare gjort med privat bil för att lämna avfall till 
återvinningsstationer och återvinningscentraler tas med. 
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För insamling och transporter spelar geografiskt läge och typ av bostad roll. Även 
bostadsområdets utseende har betydelse då avstånden mellan stoppen och medelhastighet 
under insamlingen tas med i WAMPS modellen. Typ av bostad får betydelse när antal 
hämtningsställen ska bestämmas. Villahushåll har generellt ett eget kärl medan flerfamiljshus 
har ett gemensamt för fler hushåll. Hur insamlingen sker påverkar också val av fordonstyp 
som används vid insamlingen samt vilken bemanning som krävs. För utsorterat material är det 
relevant att titta på om insamling sker fastighetsnära eller vid återvinningsstationer. 
Uppdelning har gjorts enligt följande: 
 Villahushåll i tätorterna 
 Hushåll i flerfamiljshus 
 Villahushåll på landsbygden 
 Återvinningsstationer och miljöstationer 

 
Insamlingen har sett lite annorlunda ut under de studerade åren: 
 1994 - Fastighetsnära insamling av restavfall. Återvinning av glas och tidningar samlades 

in vid återvinningsstationer eller fastighetsnära. WEEE lämnades inte av hushållen utan 
sorterades ut på avfallsanläggningarna. Skrotet hämtades med grovsoporna. Farligt avfall 
lämnades vid befintliga miljöstationer 

 2004 - Fastighetsnära insamling av restavfall och producentansvarsavfall i en del 
kommuner, främst från flerfamiljshus men i NSRs region även från villor. Större delen av 
producentansvarsmaterialet samlades in vid återvinningsstationer i Sysavs region. Både 
WEEE och skrot lämnades av konsumenterna till återvinningscentralerna och det farliga 
avfallet samlades in på miljöstationerna. 

 2014 – Antagit att insamling sker till största delen fastighetsnära för alla fraktioner i alla 
kommuner. 

 
A5.1 Invånare och boende 
Antal hushåll i villor och flerfamiljshus fås från SCBs hemsida. Utifrån SCBs statistik bodde 
1990 och 2000 i genomsnitt 12,7 % av Skånes befolkning utanför tätorterna. Denna 
information ligger till grund för beräkningen av antal hushåll på landsbygden och i tätorterna i 
de två regionerna.102 Flerfamiljshus antas ha 25 hushåll i en fastighet.103 Fördelningen av antal 
hushåll och invånare i de olika bostadstyperna för respektive region och år kan ses i tabell 
A11 respektive tabell A12. 
 
Antal hushåll i: Villor i tätort Flerfamiljshus Villor på landsbygden Totalt 

     
Sysav 1994 101097 172466 14707 288270 
Sysav 2004 105963 181956 15415 303334 
Sysav 2014 111049 191964 16155 319168 

     
NSR 1994 44270 51716 6440 102426 
NSR 2004 46009 54901 6693 107603 
NSR 2014 47803 58305 6954 113062 

Tabell A 11 Fördelning av antal hushåll i de olika bostadstyperna för varje region och tid.  
 
 

                                                 
102 SCBs hemsida, http://www.scb.se/templates/Publikation____99261.asp 050905 
103 Sundqvist J-O, Baky A, m.fl. (2002). Bilaga 1 s.6 
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Antal invånare i: Villor i tätort Flerfamiljshus Villor på landsbygden Totalt 
Sysav 1994 205994 351414 29967 587375 
Sysav 2004 220448 378545 32070 631063 
Sysav 2014 224841 385442 32120 642404 

     
NSR 1994 92489 108045 13455 213989 
NSR 2004 95674 114165 13918 223757 
NSR 2014 102273 121301 14271 237845 

Tabell A 12. Fördelning av antal invånare i de olika bostadstyperna för varje region och tid. 
 
A5.2 Antal stopp/hämtningsställen 
Uppgifter om antal abonnemang, hämtningsställen samt fastighetsnära insamling har 
inhämtats från respektive kommun.104 I många fall har antal hämtningsställen uppskattats av 
kontaktpersonerna på kommunerna, speciellt för år 1994 då data från den tiden inte finns 
kvar. Antal hämtningsställen har i många fall fått motsvaras av antal 
sophämtningsabonnemang för de flesta kommunerna. När inga uppgifter har kunnats fås har 
antal hämtningsställen uppskattats utifrån ökningen av antal hushåll under samma 
tidsintervall, vilket borde vara rimligt. För Lunds kommun har inga uppgifter fåtts fram och 
antal stopp har då antagits utifrån ett stopp per villahushåll och ett stopp per 25 
flerfamiljshushåll. Antal hämtningsställen har sedan fördelats över de olika bostadstyperna; 
villor i tätorten, flerfamiljshus samt villor på landsbygden.  
 
1994 återvanns tidningar och glas. Hur dessa fraktioner samlades in varierar i de olika 
kommunerna och inga exakta uppgifter finns om detta. Ett system som de flesta kommuner 
verkade ha var återvinningsstationer tillsammans med någon form av fastighetsnära 
insamling, vilken bland annat sköttes av idrottsföreningar. I denna studie antas endast 
insamling från återvinningsstationerna för dessa fraktioner i Sysavs region då stora 
osäkerheter finns om insamlingssystemet. I NSRs region 1994 hade alla kommuner någon 
form av fastighetsnära insamling av tidningar och glas, därför antas fastighetsnära insamling 
för samtliga hushåll samt att det fanns en del återvinningsstationer. Skrot , elektronik och 
nedbrytningsbart avfall lämnades av konsumenterna direkt till återvinningscentralerna medan 
det farliga avfallet lämnades till miljöstationer. 
 
2004 hämtades producentansvarsmaterial och nedbrytningsbart avfall både fastighetsnära och 
vid återvinningsstationer och återvinningscentraler i flera kommuner. Ett medelvärde har 
använts för andel fastighetsnära hämtningställen av producentansvarsmaterial för 2004. I 
Sysavs region samma år hade endast Lund till viss del infört fastighetsnära insamling från 
villor, vilket ligger till grund för antal fastighetsnära hämtningsställen från villor gällande 
producentansvarsmaterial. Skrot och WEEE lämnades direkt till återvinningscentralerna 
medan farligt avfall lämnades till miljöstationerna.  
 
2014 varierar antal fastighetsnära hämtningsställen för olika fraktioner i de olika scenarierna. 
I scenario 3a antas 85 procent av villorna och 95 procent av flerfamiljshusen ha fastighetsnära 
insamling av alla fraktioner. Scenario 3b uppfyller samma villkor som för 2004, i scenario 3c 
har alla fastigheter fastighetsnära insamling för alla fraktioner och för scenario 3d hämtas alla 
fraktioner utom säck och kärlavfall vid miljö- och återvinningsstationer.  
 
                                                 
104 Kommuninformation 
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Uppgifter om antal återvinningsstationer och miljöstationer för Sysavs region 1994 antas vara 
samma som för 2004 då uppgifter saknas. För framtidsscenariot 3a antas antal miljö- och 
återvinningsstationer vara hälften av antalet 2004 då fastighetsnära insamling sker i större 
skala. För scenario 3d är det rimligt med ett större antal återvinningsstationer och antas därför 
vara 50 % fler än för 2004. Antal miljöstationerna i scenario 3d antas i vara densamma som 
för 2004. Antal hämtningsställen fastighetsnära  kan ses i tabell A13 och A14. Antal 
återvinningsstationer och miljöstationer kan ses i tabell A15 och A16. 
 
Typ av bostad  Villor i tätort Flerfamiljshus Landsbygd 
Sysav 1994    
Restavfall 95412 6981 13963 
Sysav 2004    
Restavfall 107948 7899 18167 
Nedbrytningsbart avfall 21590 - 3160 
Producentansvarsmaterial (ej WEEE) 3644 267 533 
Sysav 2014     
Scenario 3a     
Restavfall & org. avfall 124140 9083 18167 
Övriga fraktioner 105519 8175 15442 
Scenario 3b  
Restavfall 107948 7899 18167 
Nedbrytningsbart avfall 21590 - 3160 
Producentansvarsmaterial (ej WEEE) 3644 267 533 
Scenario 3c    
Alla fraktioner 124140 9083 18167 
Scenario 3d    
Restavfall  124140 9083 18167 
Tabell A 13 Antal fastighetsnära hämtningsställen i Sysavs region för varje år och scenario. 
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Typ av bostad Villor i tätort Flerfamiljshus Landsbygd 
NSR 1994    
Restavfall 44134 2102 6305 
Producentansvarsmaterial 44134 2102 6305 
NSR 2004     
Restavfall 48107 2291 6872 
Nedbrytningsbart avfall 28191 1260 3780 
Producentansvarsmaterial (ej WEEE) 28191 1260 4027 
NSR 2014     
Scenario 3a     
Restavfall & org.avfall 52436 2497 2497 
Övriga fraktioner 44571 2247 6367 
Scenario 3b  
Restavfall 48107 2291 6872 
Nedbrytningsbart avfall 28191 1260 3780 
Producentansvarsmaterial (ej WEEE) 28191 1260 4027 
Scenario 3c    
Alla fraktioner 52436 2497 7491 
Scenario 3d    
Restavfall  52436 2497 2497 

Tabell A 14 Antal fastighetsnära hämtningsställen i NSRs region för varje år och scenario. 
 
Region och År Sysav 1994 Sysav 2004 Sysav 2014 Sysav 2014 Sysav 2014 Sysav 2014

   Scenario 3a Scenario 3b Scenario 3c Scenario 3d
 % % % % % % 

ÅV-stationer 253 253 125 253 - 380
Miljöstationer  32 43 20 43 - 43
Tabell A 15 Antal miljö- och återvinningsstationer i Sysavs region för varje år och scenario. 
 
Region och År NSR 1994 NSR 2004 NSR 2014 NSR 2014 Sysav 2014 NSR 2014 

   Scenario 3a Scenario 3b Scenario 3c Scenario 3d
 % % % % % % 

ÅV-stationer 91 74 37 74 - 111
Miljöstationer  13 8 4 8 - 8

Tabell A 16 Antal miljö- och återvinningsstationer i NSRs region för varje år och scenario. 

 
A5.3 Antal insamlingar 
Antal insamlingar innebär antal tömningar per år av ett kärl fastighetsnära eller vid 
återvinningsstationer eller miljöbodar. Information om hämtningsrutiner har inhämtats från 
kommunernas hemsidor. Antalet tömningar av kärlen vid återvinningsstationerna kommer 
vara densamma i alla scenarier då antal återvinningsstationer anpassas efter andel hushåll med 
fastighetsnära insamling istället för antal tömningar. Den generella insamlingsfrekvensen kan 
ses i tabell A17 för hushållen och tabell A18 för återvinningsstationerna.  
 
Insamlingsfrekvensen representerar en rimlig sammanställning då antal insamlingar varierar 
för olika områden i de olika regionerna samt mellan olika fastigheter och återvinningskärl. 
Avfall från miljöstationerna antas hämtas en gång i månaden. Då skrot, WEEE och farligt 
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avfall hämtas antas det endast ske en gång per månad. Detta gäller även skrot och WEEE för 
scenario 3d.  
 
Region 
 

Fastighetsnära, 
villor 

Fastighetsnära, flerfamiljshus Trädgårdsavfall 
villor 

 (ggr/år) (ggr/år) (ggr/år) 
Sysav 26 52 20 
NSR 26 52 20 
Tabell A 17  Antal tömningar per år för fastighetsnära insamling för alla scenarier. 
Fraktion Återvinningsstationer   Återvinningsstationer 
 (ggr/år) (ggr/år) 
  Scenario 3d 
Plast 26 52 
Tidningar 26 52 
Pappersförpackningar 48 52 
Metall 12 52 
Glas 26 52 

Tabell A 18 Antal tömningar  vid återvinningsstationerna varje år. (Återvinningsstationer gäller alla scenarier 
utom 3d) 

 
A5.3 Medelavstånd insamling och längre transport 
Medelavståndet mellan insamlingsområdena och omlastning eller behandling har uppskattats 
med hjälp av kartfunktionen på www.eniro.se. Ett medelavstånd har använts för sträckan från 
insamling till en omlastningsstation eller behandlingsanläggning oavsett tätort eller 
landsbygd. Ett mer exakt avstånd har angivits för de längre transporterna, vilka går från 
omlastningsstationerna och till vidare behandling i regionerna eller annan plats i Sverige. 
Samma medelavstånd har sedan använts för alla scenarier. Uppgifter om vart olika material 
transporteras för omlastning och behandling har inhämtats från kommunkontakter samt 
kontakter på materialbolagen, avfallsbolagen samt entreprenörer.105  Uppgifter om 
medelavstånd kan ses i tabell A19. 
 

NSR  Insamling 
(km) 

Kommun till- Transport 
(km) 

Vidare till- 

Fraktion    
Restavfall 30 Helsingborg - 
Nedbrytningsbart avfall 10 ÅVG - 
Plast (1994) 75 Lomma 220 Lanna(Värnamo) 
Plast (hård & mjuk 2004) 25 Ängelholm  160 Lanna(Värnamo) 
Tidningar 30 Helsingborg 130 Hyltebruk 
Pappersförpackningar 30 Helsingborg 400 Norrköping (Fiskeby bruk) 
Metall (Al) 30 Helsingborg  640 Halmstad och sedan vidare till 

Smedjebacken  
Metall (Stål) 30 Helsingborg  190 Halmstad och sedan vidare till Älmhult 
Skrot (stål) 30 Helsingborg 190 Halmstad och sedan vidare till Älmhult 
Glas 30 Helsingborg 390 Hammar 
Farligt avfall 30 Helsingborg 260 Halmstad & Kumla (SAKAB) bl.a. 
WEEE 30 Helsingborg 190 Bräkne Hoby, Halmstad, Kumla, Landskrona

                                                 
105 Kommunkontakter. Jerslind M, NSR. Bryman A, Sysav. Görling T, Metallkretsen. Johansson P, 
Sv.Glasåtervinning. Jönsson T, Sydåtervinning. Lindqvist  E, Pressretur. Olsson D, Plastkretsen Sjöstrand, 
Ekdahls Åkeri 
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Sysav Insamling 
(km) 

Kommun till Transpor
t (km) 

Vidare till- 

Restavfall 20 Avfallsanl. 50 Malmö 
Nedbrytningsbart avfall 20 Avfallsanl. - 
Plast, hård, mjuk 25 Malmö, 

Tomelilla 
220 Lanna (Värnamo) 

Tidningar 35 Malmö 190 Hylte bruk 
Pappersförpackningar 35 Malmö 460 Norrköping (Fiskeby bruk) 
Metall (Al) 35 Malmö 700 Halmstad och sedan vidare till 

Smedjebacken 
Metall (Stål) 35 Malmö 250 Halmstad och sedan vidare till Älmhult 
Skrot (stål) 35 Malmö - exp. bl.a. utomlands 
Glas 30 Malmö, Skurup 460 Hammar 
Farligt avfall 35 Malmö 490 Kumla (SAKAB) 
WEEE 35 Malmö 400 Skickas till olika återvinningsföretag i 

regionen bl.a. Västerås, Bräkne Hoby 

Tabell A 19 Uppskattade medelavstånd för båda regionerna till omlastning och behandling. 

 
A5.4 Medelhastighet, medelavstånd & medeltid vid insamling och transport 
En del indata är densamma för alla fraktioner; medelhastighet vid insamling och längre 
transporter, medelavstånd mellan insamlingsstoppen och medeltiden vid varje tömning. Dessa 
data har erhållits från tidigare studier, 106 kommuner och uppskattningar. Medelavståndet 
mellan återvinningsstationer är väldigt varierande beroende på hur bostadsområdena ser ut i 
olika regioner. Ett rimligt avstånd har därför uppskattats. Annan data för 
återvinningsstationerna för dessa parametrar har antagits vara lika som för småhus. 
Data kan ses i tabell A20. 
 
Insamling av hushållsavfall Småhus Flerfamiljshus Glesbygd ÅV-stationer 

    
Medelavstånd mellan stopp (km) 0,1 0,05 0,35 5 
Medelhastighet vid insamling (km/h) 25 15 15 25 
Medeltid vid varje stopp (h)  0,015 0,015 0,015 0,015 
Medelhastighet vid transport (km/h) 75 75 75 75 

Tabell A 20 Data för insamling av hushållsavfall. 

 
A5.5 Fordon 
I denna studie finns fyra alternativ vid val av bil för insamling och transport av 
hushållsavfallet: 
 ”Vanlig” sopbil 
 Frontlastare 
 Lastbil 
 Lastbil med släp 

 
Vilka bilar som används vid insamling av hushållsavfallets olika fraktioner varierar. Till 
största delen används frontlastare när insamling sker från återvinningsstationer och 
producentmaterial fastighetsnära. ”Vanlig” sopbil används vid insamling av restavfall och 
biologiskt avfall. I de fall där WEEE, farligt avfall och skrot samlas in hämtas de fraktionerna 
med lastbil. I nästan alla fall sker längre transporter med släpbil. 
                                                 
106 Sundqvist J-O, Baky A, m.fl. (2002) Bilaga 1 s.6 
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Beroende av insamlingsområde bemannas bilen av en eller två personer. Generellt bemannas 
bilarna med två personer i tätorter vid insamling vid flerfamiljshus och en person i övriga fall. 
Detta antagande gäller insamling och transporter av alla fraktioner av hushållsavfall. 107 
 
Bilarnas normallast vid insamling och vidare transport beror av vilken fraktion som hämtas. 
Väl underbyggd data saknas till stor del för hur stora normallasterna är. I de flesta fall har 
någon uppgift om vikterna erhållits från aktuella entreprenörer. För uppgifter om fordonstyp 
och normallast för insamling och längre transport av respektive fraktion kan ses i tabell A21. 
 
I denna studie antas bilarna vara likvärdiga för de olika åren när det gäller bemanning och 
storlek på lasterna. En skillnad är att 1994 drevs alla bilar med diesel, 2004 drevs vissa med 
fordonsgas och 2014 antas alla bilar drivas på fordonsgas. Detta tas inte hänsyn till i denna 
studie.  
 

Kortare transporter/ insamling Längre transporter 

Fraktion Typ av bil Normallast (ton) Typ av bil Normallast (ton) 
 

Restavfall sopbil 4,5 släpbil 32 
Nedbrytningsbart avfall sopbil 4,5 släpbil 32 
Plast, hård frontlastare 2 släpbil 10 
Plast, mjuk frontlastare 2 släpbil 10 
Tidningar frontlastare 9 släpbil 35 
Pappersförpackningar frontlastare 6 släpbil 25 
Metallförpackningar frontlastare 0,8 lastbil 5 
Glas frontlastare 10 släpbil 37 
Skrot lastbil 16  släpbil 24  
Farligt avfall lastbil 3 släpbil 24 
WEEE lastbil 16 släpbil 24 

Tabell A 21  Fordonstyp och normallast för respektive fraktion.108 

 

                                                 
107 Kommunkontakter 
108 Sundqvist J-O, Baky A, m.fl. (2002) Bilaga 1. Bjuvenhed A, IL-Recycling. Härlin J, Stena Technoworls AB. 
Jönsson T, Sydåtervinning. Sjöstrand P, Ekdahls Åkeri.  
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Jönsson Tony, Sydåtervinning 040-380805, telefonsamtal 051012 

Lindqvist Emilie, Pressretur, tel: 08-56614490, telefonsamtal 051010 

Meijer Jan-Erik, NSR. jan-erik.meijer@nsr.se 

Olsson Dennis, Plastkretsen, tel:08-56614455, telefonsamtal 051011 

Sjöstrand Patrik, Ekdahls Åkeri, tel:040-6806250, telefonsamtal 051011 

Vukicevic Sanita , NSR. sanita.vukicevic@nsr.se  

Åström Jenny, Sysav. jenny.astrom@sysav.se 
 
 
 
 



 
 

16

Material från personliga kontakter 
Jerslind Mats, NSR. Statistik över hushållsavfallet 1990-2004, excel-dokument 

Meijer Jan-Erik, NSR.(2006) Planering behandling av hushållsavfall,  excel-dokument 

Meijer Jan-Erik, NSR (1995) Kommun statistik, excel-dokument 

Meijer Jan-Erik, NSR  Nyckeltal för NSRs ägarkommuner 2003-2004 Hushållsavfall, excel-

dokument  

Vukicevic Sanita, NSR (2004) Hushållens farliga avfall, stencil 

Vukicevic Sanita, NSR (1994) Källsortering i Kommunerna, stencil 

Vukicevic Sanita, NSR (1994) Hushållens miljöfarliga avfall 1994, stencil 
 
Kommuninformation  (Internet och personliga kontakter) 
Bjuv kommun: 
www.bjuv.se 
Andersson Jeanette, tel:042-85000, telefonsamtal 051104  

Burlöv kommun 
www.burlov.se 
Fagerström Britt Marie, tel: 040-341538, telefonsamtal 060130  
Nilsson Lena, Ragn-Sells, tel:040-288420, telefonsamtal 051104 
 
Båstad kommun 
www.bastad.se 
Ström Tommy, tommy.strom@bastad.se, mejl 051103  
 
Helsingborg kommun 
www.helsingborg.se 
Skoglund Linda, linda.skoglund@helsingborg.se, mejl 051117  
 
Höganäs kommun 
www.hoganas.se 
Ling Kaj tel:042-337500, telefonsamtal 060126  
 
Kävlinge kommun: 
www.kavlinge.se 
Johansson Mikael. Mikael.johansson@kavling.se, mejl 051107 
 
Lomma kommun: 
www.lomma.se 
Olin Johnny, tel:040-6411191, telefonsamtal 060221 
Tregert Christian, tel:040-6934306, telefonsamtal 051106 
 
Lunds kommun: 
www.lund.se 
Wilhelmsson Göthe Anna, tel:046-355396, telefonsamtal 051216  
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Malmö kommun: 
www.malmo.se 
Fagerström Britt Marie, tel: 040-341538, telefonsamtal 060130  
Nilsson Lena, Ragn-Sells, tel:040-288420, telefonsamtal 051104 
Tregert Christian, tel:040-6934306, telefonsamtal 051106   
 
Simrishamn kommun 
www.simrishamn.se 
Videborg Jan, Ragn-Sells, tel:0416-511020, telefonsamtal 051007  
 
Sjöbo kommun 
www.sjobo.se 
Olofsson Kjell Åke, tel:041-627129, telefonsamtal 051117  
Videborg Jan, Ragn-Sells, tel:0416-511020, telefonsamtal 051007  
 
Skurups kommun 
www.skurup.se 
Karlsson Mats, SITA, tel:041-732216, telefonsamtal 051103  
Olofsson Tommy, tel:041-1536128, telefonsamtal 051103 
 
Staffanstorps kommun 
www.staffanstorp.se 
Nilsson Lena, Ragn-Sells, tel:040-288420, telefonsamtal 051104 
 
Svedala kommun 
www.svedala.se 
Karlsson Lars, tel: 046-251235, telefonsamtal 060306 
Nilsson Lena, Ragn-Sells, tel:040-288420, telefonsamtal 051104 
 
Tomelilla kommun 
www.tomelilla.se 
Videborg Jan, Ragn-Sells, tel:0416-511020, telefonsamtal 051007  
 
Trelleborg kommun 
www.trelleborg.se 
Tilly Sven, tel:0410-733002, telefonsamtal 051006  
 
Vellininge kommun 
www.vellinge.se 
Nilsson Lena, Ragn-Sells, tel:040-288420, telefonsamtal 051104 
 
Ystad kommun 
www.ystad.se 
Westberg Britt, tel: 041-577100, telefonsamtal 051106  
 
Åstorp kommun 
www.nsr.se 
Ibsonius Petra, tel:042-107570, telefonsamtal 051117  
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Jerslind Mats, NSR. mats.jerslind@nsr.se, mejl 060207 
 
Ängelholm kommun 
www.angelholm.se 
Lyeklint Ulf, SITA .ulf.lyeklint@sita.se , mejl 05110 
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