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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka möjligheten att skapa en enkel modell att 
undersöka optimal hantering av avfall i Sverige. Den modellen skulle i så fall ingå som 
en del i ett regerings uppdrag om det är möjligt att sätta upp ett nationellt miljömål mot 
ökat effektivt användande av resursen som avfall utgör. Studien har utförts på uppdrag av 
Naturvårdsverket inom ramen för examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i 
kemiteknik på KTH.  
 
Inledande genomfördes ett antal intervjuer för att skapa en god bild av hur avfalls Sverige 
ser ut och inom vilka områden det finns potential för optimering. Sedan studerades 
artiklar, böcker och rapporter samt en stor mängd statistik som tillhandahölls från 
Naturvårdsverket samt RVF undersöktes. En bild av hur modellen skulle behöva se ut 
togs fram. Enkla försök genomfördes i excell med den statistik som fanns tillgänglig men 
brister i tillgänglig data. Tyvärr medförde bristande pålitlighet av data svårigheter att i 
denna enkla modell få fram relevant output.  
 
Svårigheter uppstod tidigt till på grund av bristen av tillgänglig data samt i brister på 
modellens utformning. Resultatet av studien är att modellen i den enkelhet som den var 
tänkt inte är lämplig för så pass avancerade studier och utan tillgängliga data.  
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Abstract  
The purpose of this study has been to look at the possibility of creating a simple model to 
examine the optimal way to handle the waste in Sweden. The model should in that case 
be a part of a commissioned by the Government to find out if it is possible to find a 
national environmental target towards a more effective use of the waste as a resource in 
Sweden. The study has been performed on demand of the Swedish Environmental 
Protection Agency within the program of Master of Science in Chemical Engineering at 
KTH.  
 
In the start up of the study some interviews were made to give an overview picture of 
how the Swedish waste was taken care of, and in which areas there are possibilities for 
optimization.  Also articles, books, reports and a large amount of statistics from the 
Swedish Environmental Protection Agency and RVF was studied. A picture of the model 
as created. Some simple attempts to use the model with available data was made in Excel. 
Unfortunately the insufficiency in the statistic data did result in difficulties to get relevant 
output from the model. 
 
Difficulties came up early in the study as a result of lack of available data and because of 
the simplified design of the model. The results of the study indicate that the model is too 
simple to fit the advanced studies needed by the Government and that the model needs 
more data in order to work properly 
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1. Inledning 
Varje Svensk invånare generar ungefär 467 kg hushållsavfall per år. På tio år har du och 
jag genererat ungefär fem ton avfall var. Det är för stora mängder material och energi för 
att inte utnyttjas maximalt. Idag förbränns ungefär hälften medan en tredjedel återvinns, 
en tiondel behandlas biologiskt och återstoden deponeras. Men varför har precis den här 
mixen uppkommit? Idag strävar samhället mot ökad materialåtervinning, men är det mest 
effektivt? När mängderna avfall är så stora som fem ton per person och decennium är 
avfall inte bara ett miljöproblem utan även en tillgång som måste tas tillvara på bästa sätt 
både ur miljö- och ur resurssynpunkt.  

1.1. Syfte  
Naturvårdsverket har uppmärksammat ett behov av att undersöka om det vore möjligt att 
styra avfallshanteringen mot ökad resurseffektivisering. Det slutgiltiga syftet med 
rapporten är att med hjälp av statistik, litteratur, muntliga källor och webben undersöka 
om det skulle kunna vara möjligt att införa ett nytt delmål för avfallshanteringen i 
Sverige. Ett delmål för ökad resurseffektivitet. Målet med själva studien är att kontrollera 
om det med relativt enkel modell baserad på excell går att avgöra om det går att styra 
avfallshanteringen i Sverige mot ökad resurseffektivitet. Studien har inte för avsikt att 
framhålla vilket delmål som vore lämpligt utan endast värdera om det är möjligt att göra 
en modell i vilken det går att utvärdera olika alternativa scenariers effektivitet.  

1.2. Avgränsningar 
Endast hushållsavfall har betraktats. Studiens målgrupp är Naturvårdsverket varför främst 
en kvalitativ studie varit av intresse. Statistik från årliga sammanställningar över 
mängder, energiutvinning samt miljöpåverkan har använts och begränsningen ligger till 
stor del i dessa datas osäkerhet.  
 
För att kunna studera Rapportens huvudsakliga frågeställning krävs en översiktlig studie 
av svensk avfallshanterings utveckling fram tills idag, eftersom området är brett så har 
endast en kvalitativ undersökning vart möjlig att genomföra med redan befintliga studier 
och material.  
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1.3. Bakgrund  
Avfall har gått från att ha betraktats som ett kvittblivnings problem till att ses som en 
resurs i allt större grad. I gårdagens samhälle var den stora frågan hur och var vi 
lämpligast skulle deponera avfallet. Medan vi idag möts av nya frågor om på vilket sätt vi 
bör återvinna gårdagens produkter på det för oss mest miljö och resurseffektivaste sättet. 
Det är inte bara en fråga om att göra sig av med ett avfall utan även en resurs som till stor 
del kan bli helt ovärderlig framöver. I ett land som Sverige då energiutvinning vid 
avfallsförbränning har så stor andel av den totala avfallsbehandlingen är det kanske lite 
extra viktigt att vara vaksam för hur resurseffektivt denna strategi är.  
 
Våren 2005 fick jag uppdrag inom ramen för mitt examensarbete för Naturvårdsverkets 
räkning genomföra en studie om hur resurseffektiv den Svenska avfallshanteringen i stort 
är. Den bakomliggande frågeställning som man sökte en enkel modell att kunna besvara 
var: Är det möjligt att skapa ett miljömål mot ökad resurseffektivitet för Svensk 
avfallshantering?  
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2. Metod 
Studiens syfte var att titta på om det är möjligt att ta fram ett lämpligt underlag till ett nytt 
miljödelmål för Svenskt hushållsavfall för en ökad resurseffektivisering. En stor del av 
studien underbyggs med hjälp av en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder är 
förståelseinriktade, de kräver lyhördhet och följsamhet gentemot dem man studerar. 
 
Inget anspråk görs på att studien skall vara heltäckande på något vis, snarare kvalitativ 
och generaliserande.  Inom ramen för projektets storlek ryms en intervjuserie av olika 
aktörer inom intresseområdet.  
 
För valet av själva frågeställningen fanns främst ett intresse i att försöka ge en 
heltäckande bild över avfallshanteringens problematik och mångsidiga komplexitet. En 
vilja att förena de miljötekniska aspekterna med marknadens efterfråga samt ett 
resursmaximerande av avfall. Ett försök till att se vart man kan finna den största nyttan 
för samtliga aktörer.   
 
Studien skall genomföras i två steg. Det första steget är för att ge en bild och djupare 
förståelse av avfallssystemet och dess uppbyggnad. Den kunskapen ska sedan användas i 
den senare och genomförande delen av studien.  
 
Den första delstudiens metod består av några selektivt utvalda interjuver. Intervjuernas 
syfte är endast att skapa en övergripande bild av hur ”Avfalls Sverige” ser ut och hur 
vissa utvalda aktörer ser på möjligheten att styra Svensk avfallshantering mot 
resurseffektivisering.  
 
Den metod som skall användas i den andra delen av studien, den genomförande delen, 
kan enklast illustreras enligt bilden nedan.  
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Fig. 1: modell för materialbalanser,  

 
Det hela bygger på en egen modell med olika materialbalanser. Meningen med modellen 
är att identifiera de totala materialströmmar som anges i bilden ovan och sedan föra in 
dem i systemet som de ser ut i dag och output i form av Elenergi, Värmeenergi, CO2-
ekvivalenter, mängd erhållen kompost och rötrest samt systemets kostnad. Efter detta är 
identifierat är det tänkt att modellen skall kunna användas för att hitta olika optimala 
scenarier för önskad output. I studien skall även en tillbakablick genomföras för att kunna 
se hur det totala Avfallssystemet effektiviserats från en tid till en annan.  
 
Outputen är att betrakta som positiv när det rör sig om en resurs i form av energi eller 
material. Metoden utgör delvis en modell för hur projektet utförts men även en modell för 
hur ett mera detaljrikt arbete i framtida projekt kan utformas.  
 
Modellen har utformats som arbetsmetod till studien för att finna ett underlag till svenskt 
miljömål. Statistik från myndigheter och tidigare rapporter samt vissa antaganden utgör 
källor för materialbalanserna. Vissa antaganden, både egna med motivationer och 
forskares vilka ofta är gjorda med väl underbyggd argumentation, används där ingen 
statistik finns att tillgå. Utöver statistiska och antagna data av olika slag, som betraktats 
med ovan modell i baktanken, har även lagar och styrmedel samt avfallsmarknaden 
analyserats för att kunna urskilja vilka förutsättningar det finns att skapa ett realistiskt 
delmål för ökad resurseffektivt användande av hushållsavfallet.  
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2.1. Studiens genomförande 
Studien har valts att genomföras i två skeden. Först har en förstudie genomförts i ett 
försök till att rama in problematiken och få grepp om frågeställningens vidd. Förstudien 
genomfördes med några inledande intervjuer där personer från en relativt snäv grupp har 
tillfrågats. Intervjuerna har haft som syfte att söka olika infallsvinklar på samma område. 
Intervju har även använts för att skaffa information om ren faktakunskap. Ett urval har 
givetvis gjorts genom egen selektivitet. Främst aktörer som påverkar det strategiska 
arbetet i avfalls frågor har intervjuats, dessa innefattar forskare, näringsliv och 
myndighetspersoner.  
 
Dessvärre har inte alla tillfrågade personer haft möjlighet att ställa upp och brister i 
förstudiens kvalitet ligger till viss del i att inte hela den tänkta referensgruppen kunde 
intervjuas. Personer som valdes ut till förstudien hade på något sätt en strategisk funktion 
eller roll i Sveriges avfallshanteringssystem. Personerna valdes ut i samråd med 
handledare på Naturvårdsverket. Intervjuerna återfinns som bilaga.  
 
En stor del material har studerats. Dels har rapporter, böcker, avhandlingar och artiklar 
undersökts. I några fall har Internet använts som kunskaps källa. Litteraturstudiens 
främsta syfte har vart att bredda min kunskapsbas och ge tillgång till data samt statisk av 
intresse för undersökningen.  
 
Vid de tillfällen som litteraturstudien inte kunnat ge tillräcklig information har varit 
möjlig har även muntliga källor använts. De muntliga källorna har varit de experter som 
har varit behjälpliga på Naturvårdsverket.  
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3. Metoder att behandla och tillvarata avfall  
En översiktlig genomgång av de behandlingsmetoder och återvinningsmetoder som finns 
för hushållsavfall samt på vilket sätt de lämpar sig för värdera specifika avfallsfraktioner 
kommer att skildras i detta kapitel. Det är främst själva behandlingsmetoden och dess 
miljöbelastning som kommer att presenteras, men även en kostnads bild i den mån det 
varit möjligt att studera det.   
 

3.1. Förbränning  
Den metod för avfallshantering som har ökat mest senaste år är förbränningen av avfall. 
Det finns flera bidragande orsaker till detta där en av dessa är förbudet att deponera 
organiskt och brännbart avfall. Ökningen av förbränning av avfall har även en ekonomisk 
förklaring, då det i dagsläget är den billigaste metoden att göra sig av med/behandla 
avfall. Att det är den billigaste metoden beror av att insamlingskostnaderna är lägre än för 
andra alternativ1.   
 
Förbränning av avfall tjänar främst två syften. Det ena är att tillvara ta energiinnehållet i 
soporna och det andra är att reducera dess volym. Ett ungefärligt värmeinnehåll i 
hushållsavfall är 14,2 MJ/kg2. Volymen reduceras med ungefär 90-95 % vid förbränning.  
 
År 2004 fanns 29 stycken förbränningsanläggningar i Sverige3. Ungefär 1,9 miljoner ton 
hushållsavfall förbränns årligen i dessa anläggningar vilket motsvarar i medeltal 216 kg 
hushållsavfall per person i Sverige. Av dessa anläggningar ger vissa enbart värme medan 
andra, kraftvärmeanläggningar, ger både värme och el. Enligt Naturvårdsverkets finns det 
planer på ytterligare utbyggnad av avfallsförbränning4. Utbyggnaden gäller i första hand 
redan befintliga anläggningar vars kapacitet skall utökas.  
 
Avfallsförbränningen är av samma tekniska karaktär som annan förbränning av fast 
bränsle. Den stora skillnaden ligger i att avfallet inte är ett homogent material och att 
utbränningen ofta tar längre tid än för rena bränslen. Avfallet innehåller också ofta mera 
miljöfarliga ämnen än konventionellt bränsle5. Detta ställer höga krav på rökgasreningen.  

 Förbränning av matavfall  
Matavfall är en ofta blöt fraktion av biobränsle. Hur mycket energi som kan tas ur 
matavfallet beror mycket på hur blöt den är. Värmevärdet ligger på ungefär 5 MJ/kg för 
mat- och trädgårdsavfall och TS-halten brukar ligga runt 30 procent vatten6. Andelen 
matavfall som kommer i osorterat hushållsavfall varierar naturligtvis beroende på dess 

                                                 
1 Rvf , ” Svensk Avfallshantering 2005 ”, Årsskrift från RVF 
2 Invertering och karakterisering av brännbart avfall i Norrköpingsregionen, Elisabet Åslund, 2000 
3 Rvf , ” Svensk Avfallshantering 2005 ”, Årsskrift från RVF  
4 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, Naturvårdsverket 2005 
5 Miljöskyddsteknik, del 2. Tilltryck 1998. ISBN 91-630-5730-1 
6Invertering och karakterisering av brännbart avfall i Norrköpingsregionen, Elisabet Åslund, 2000 
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härkomst, men en plockanalys studie i Lidköping visar på ungefär 33 % biologiskt avfall 
i hushållsavfallet7. 

 Förbränning av Plast  
Plast är i princip 100 % olja vilket medför att det vid förbränning avges fossilt koldioxid. 
Plast har samma energiinnehåll som eldningsolja8. Även de tillsatser som finns i plasten 
frigörs vid förbränning. Vissa av additiven destrueras till mindre beståndsdelar medan 
andra går en mer osäker framtid till mötes. En skatt på den fossila delen av avfallet som 
förbränns skall införas under år 2007. Syftet ligger främst i att man vill styra mot 
miljömässigt bättre metoder för plasten9.   

 Förbränning av Glas  
Att bränna glas ger inget tillskott ur energisynpunkt, det är snarast en energiförlust 
eftersom det kommer att uppta en mängd värmeenergi som enbart går förlorad samt att 
dess material går till spillo då det inte återvinns.  

 Förbränning av Metall  
Metaller som följer med in i förbränningen hamnar till stor del i bottenslagget och kan 
därifrån avskiljas för att sedan föras till återvinning. När det gäller den metallen som 
hamnar i flygaskan så blir det frågan om mera kemiska metoder för att separera ut 
metallerna. Aluminium brinner med ett relativt högt värmevärde vilket givetvis ger energi 
men processen att skapa framställa nytt aluminium är så mycket mera energikrävande än 
vinsten att det skapar en stor förlust i energi att bränna istället för att återvinna. 10.  
 
Vilken typ av metaller som återfinns i och efter förbränningsprocessen beror dels på hur 
väl avfallet sorterats och dels på vilket innehåll av metaller som produkterna har. 
Exempel på det sistnämnda är att man tidigare hade stora problem med kvicksilver som 
spreds ut i miljön vid förbränning. Idag har användningen av kvicksilver nästan helt 
fasats ut vilket också medfört att inte några större mängder uppkommer vid 
förbränningen. Det är också av stor vikt att poängtera att de moderna reningsteknikerna 
som de flesta anläggningar idag har gör att luftutsläppen av metaller är minimala11.  

 Förbränning av Papper/Kartong  
Papper och kartong är nästan till 100 % biologiska fibrer och vid förbränning kan de 
därför ses som biobränsle och ger således inte upphov till något fossilt koldioxid. Vissa 
tillsatta additiv kan finnas som ytbehandling, t ex lim, men vilka miljöeffekter dessa kan 
ge vid förbränning ligger utanför denna rapport. Andelen papper samt kartongavfall i 
hushållens avfall är ungefär 14 % respektive 10 %, således en fraktion tillsammans på 
ungefär 25 % 12. Papper har ett värmevärde på 4,28 MJ/kg 13 .  

                                                 
7Mattson C. (2004) Conditions and Constraints for Waste Management 
8 Materialinformationsblad, Plast och Kemibranscherna, oktober 2002 
9 ”en BRASkatt?-beskattning av avfall som förbränns” Statens offentliga utredningar, SOU 2005:23 
10 http://www.metallkretsen.se/fragorochsvar , 06-02-26 
11 Bilaga 4, intervju Björn Ejner, Naturvårdsverket,  05-09-19 
12 Mattson C. (2004), table 3, paper 3, Conditions and Constraints for Waste Management 
13 Nox-gruppens databas, naturvårdsverket 05-09-12 

http://www.metallkretsen.se/fragorochsvar
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 Miljöpåverkan vid förbränning 
De miljöbelastningar som förbränningen bidrar till är främst rökgasutsläppen och de 
askor, slagg och stoff som kvarstår efter eldningen. Förutom de ämnen och kemiska 
föreningar som det inhomogena bränslet innehåller så bildas också en mängd oxider vid 
förbränning.  
 
Rökgasresterna består av aska som ibland innehåller skadliga ämnen. Ungefär 3-5 
viktprocent av det som förbränns återstår som rökgasrester. Dessa behandlas som farligt 
avfall och deponeras under säkra former.  
 
Utsläppen till luft har minskat för varje år senaste två decennierna för de flesta 
miljöfarliga ämnena. Sedan 1980-talet har utsläppen reducerats med över 90 procent, 
men det bör nämnas att utsläppsnivån för NOx är relativt stabil. Man bör dock notera att 
mängden avfall som bränns har ökat så om man beräknar utsläppen per förbränt ton avfall 
så har även NOx utsläppen minskat. Även dioxinutsläppen till luft har reducerats kraftigt 
och 2004 uppgick de endast till 0,7g.  
 
Slagget i ugnen kan vara så stora mängder som 15-20 viktprocent av ingående avfall. 
Slaggen består till största del av något som kallas slaggrus vilket är ett grusliknande inert 
material, men det finns också en del metaller. Slagget går till deponering eller används 
som ersättning för naturgrus. De delar av metallen som är möjlig att ta tillvara går till 
återvinning.  
 
Som tidigare nämnts har dioxinutsläppen reducerats markant under de två sista 
årtiondenas tekniska utveckling. Likväl innehåller flygaskan från förbränningsprocessen 
stora mängder som hamnar på deponier. Årligen handlar det idag om ca 160g dioxin 14. 
Rent processtekniskt är det i slutskedet av avfallsförbränningen som man ännu har 
problem med dioxinbildning15. Det finns idag tekniska möjligheter att komma tillrätta 
med denna problematik; vilket medför att dioxinnivåerna framöver förväntas minska 
även i de askor som går till slutdeponering.  
 
Totala växthusgasutsläppen från hela avfallssektorn var 2 miljoner ton CO2-ekvivalenter 
vilket endast motsvara ca 3 procent av de totala utsläppen 16 (här inkluderas även 
metangasutsläpp från biologisk behandling). Den del av dessa 2 miljoner ton som 
härstammar från förbränningen är främst från den plastfraktion som eldas. Det har inte 
varit möjligt att finna någon exakt siffra på koldioxidutsläppen från enbart 
avfallsförbränningen.  
 
Hur stor del av hushållsavfallet som består av plastfraktion är svårt att fastställa eftersom 
det varierar, men från plockanalys genomförd av RVF uppskattas mjukplastförpackningar 
stå för ca: 30 vikt - %, hårdplastförpackningar står för ca 15 vikt - % och övrig plast 
ungefär 1,5 vikt- %17. Det är dock en del plast som sorteras ut och till 

                                                 
14 ”Strategi för hållbar avfallshantering”, Sveriges avfallsplan, naturvårdsverket 2005 
15 Bilaga 4 ”intervju Björn Ejner”, 05-09-19 
16 ”Strategi för hållbar avfallshantering”, Sveriges avfallsplan, naturvårdsverket 2005 
17 Rvf , ” Svensk Avfallshantering 2005 ”, Årsskrift från RVF 
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avfallsförbränningsanläggningarna kommer det avfall med ett plastinnehåll på ca 25-30 
vikt- %18. Det finns dock källor som talar om så låga halter som 14 vikt- % fossilt 
brännbart material som ankommer till förbränningsanläggningar19.  

 Energiåtervinning  
Från de Svenska avfallsanläggningar produceras varje år energi som värmer upp ungefär 
600 000 lägenheter och ger elenergi till drygt 100 000 hushåll. Idag svarar 
avfallsförbränningen för cirka 15 procent av fjärrvärmeproduktionen i landet20. Den 
mängd avfall som härstammar från hushållen vid förbränning är ungefär 60 procent.  
 

3.2. Biologisk behandling  
Biologisk behandling kan ses som en form av biologisk återvinning av mat och annat 
biologiskt avfall. Man tar tillvara energin genom den energirika gas som bildas, och 
näringsämnena kan tillgodogöras genom att dessa kan återföras till naturen efter färdig 
behandling. Det finns ett nationellt mål att 35 procent av matavfallet ska behandlas 
biologiskt 2010, vilket medför att denna behandlingsmetod är på framåtskridande.  
 
Mängden hushållsavfall som behandlas biologiskt ökar successivt varje år och år 2004 
behandlades 433 829 ton hushållsavfall. Produktionen av biogödsel uppgick till 211 078 
ton, kompost 136 284 ton och mängden utvunnen gas motsvarade 118 896 MWh21.  

 Rötning 
Rötning är en anaerob nedbrytning av organiskt avfall. Rent tekniskt sker rötningen i tre 
steg22:  
 

1. Organiska substanser som protein, fetter och cellulosa hydrolysers till lösliga och 
enklare föreningar. Exempelvis fettsyror, glukos m.fl.  

2. Olika mikroorganismer tar omhand de enklare föreningarna och bryter ned dem 
till organiska syror, främst ättiksyra men även koldioxid och vätgas. (detta steg 
kallas ibland det syra bildande steget) 

3. Produkterna från ovan steg utgör substrat för de metanbildande 
mikroorganismerna som omvandlar dem till metan och koldioxid. Med andra ord 
biogasen.  

 
Biogasen som erhålles innehåller ca 60-70 % metan och 30-40 % koldioxid, samt små 
mängder av svavelväte och svaveldioxid. Eftersom metan är en växthusgas och 
svavelväte/svaveldioxid miljöstörande gaser, är det av stor vikt att systemen är så slutna 
som möjligt23 .  
 

                                                 
18 Bilaga 4 ”intervju Björn Ejner”, 05-09-19 
19 ”Energimarkanden för avfall-på lång och kort sikt”, Profu, 2005-04-05 
20 http://www.rvf.se/m4n?oid=849&_locale=1, 2005-09-14 
21 Rvf, “Svensk Avfallshantering 2005”, Årsskrift från RVF 
22 Miljöskyddsteknik, del 2. Tilltryck 1998. ISBN 91-630-5730-1 
23 Miljöskyddsteknik, del 2. Tilltryck 1998. ISBN 91-630-5730-1 

http://www.rvf.se/m4n?oid=849&_locale=1
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Det är inte bara biogasen som kan användas vid rötning. Även den rest som kallas rötrest 
är användbar och kan tjäna som ersättning för konstgödsel. Viktigt att komma ihåg är att 
rötresten sammansättning styrs av vad man för in i rötningsprocessen24.  
  
Biogasen  
Biogasen har som ovan nämnts ett högt innehåll av metangas, vilket ger den ett stort 
energiinnehåll. Biogasen är ett miljövänligt och förnybart bränsle. Under 2004 
producerades 21 895 000 Nm3 biogas. Dess användningsområde är fordonsbränsle, 
uppvärmning och el-generering. Gasen kan användas i naturgasnätet även om den då 
kräver en uppgradering25.  
 
Av dessa användningsområden är det som fordonsbränsle mesta delen av biogasen går 
till, hela 45 % i dagens läge, och utvecklingen pekar mot att det kommer öka. Ett hinder 
som måste övervinnas först om marknaden ska kunna växa ordentligt är distributions 
möjligheterna. I stora delar av Sverige saknas det gasnät som är en del av möjligheten att 
lätt kunna tillgodose framtida bränslekunder med biogas. Det finns exempel där man lätt 
kunnat introducera biogas som ett alternativt bränsle på marknaden, ett exempel är 
Tyskland där man redan sedan tidigare haft färdiga gasnät. Att man av tradition använt 
gas (naturgas) som bränsle i tyskland har troligtvis också haft en positiv effekt vid 
införande av biogas.    
 
Rötresten  
Den rötrest som erhålles efter rötningsprocessen är ett bra och miljövänligt alternativ till 
konstgödsel. Rötresten har en kvävehalt på ungefär 80 % av motsvarande flytgödsel 
(biologiskt tillgängligt kväve). Den begränsning som finns i att använda rötrest som 
gödsel ligger främst i dess begränsning för transporter. Det är inte ekonomiskt eller för 
den delen miljömässigt försvarbart att transportera den mycket blöta rötresten mer än 
maximalt tre mil för att sprida den på åkern. Detta medför att den begränsade 
användningen ligger i att de områden där näringen skall återföras måste vara lokala26. Det 
bör tilläggas att det inte finns några större ekonomiska incitament till att använda 
rötresten som gödsel utan det drivande är att återföra näringsämnena på ett naturligt sätt 
till miljön.  

 Kompost  
I komposter sker till skillnad från rötningen nedbrytningen av det organiska materialet i 
aerob miljö. Processen drivs av mikroorganismer som bryter ned kolföreningar för att på 
så vis utvinna energi. Produkten är i stort sett värme (vilken inte går att ta till vara på), 
vatten, koldioxid och en humus- och näringsrik rest, kompost27.  
 

                                                 
24 http://www.jti.slu.se/publikat/notiser01/rotningprocess.htm, 05-09-19 
25 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, , bilaga ” biologisk behandling” , 
Naturvårdsverket 2005 
26 Bilaga 2 ” intervju med Simon Lundberg om biologisk avfallshantering”  
27 http://www.jti.slu.se/publikat/notiser01/rotningprocess.htm, 05-09-19 

http://www.jti.slu.se/publikat/notiser01/rotningprocess.htm
http://www.jti.slu.se/publikat/notiser01/rotningprocess.htm
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Den stor och småskaliga användningen av kompost har i stort sett varit oförändrad 
senaste åren. Det finns ingen tendens som pekar på att den kommer att öka eller minska. 
Produkten används främst som jordförbättringsmedel men har väldigt varierande kvalitet.  
 
När det gäller storskalig kompostering saknas ofta det miljömässiga incitamentet då dessa 
tenderar att ge upphov till stora metangas och lustgas utsläpp. Båda dessa är starka 
växthusgaser, metangas över 20 gånger och lustgas nästan 300 gånger så starka som 
koldioxid. Anledningen till de stora gasutsläppen är främst svårigheterna att sköta 
komposterna och att de oftast inte är täckta. Det billigaste alternativet har många gånger 
varit att tippa stora matrester på åkrar rakt under öppen himmel28. Denna metod att göra 
sig av med avfall har gett metangas utsläpp då komposteringen vid dålig skötsel lätt 
övergått i rötning  
 
För den småskaliga komposteringen så är siffrorna över hur utbredd den verkligen är lite 
osäkra.  

 Kostnader  
Att behandla avfall med biologisk behandling kostar i genomsnitt ungefär 300-600 kr per 
ton avfall, därtill tillkommer insamlingskostnaden. Något som gör konkurrensen med 
exempelvis förbränning svårare att motivera rent ekonomiskt. Varken komposten eller 
rötresten har något ekonomiskt värde. Rötresten har så hög vattenhalt att det blir 
ekonomiskt oförsvarbart att transportera den längre än tre mil29. Detta omöjliggör en 
större marknad för produkterna vid biologisk behandling i norra Sverige. 

 Energiutvinning 
Den gas som kan utvinnas ur rötningsprocessen är energirik, medan det vid kompostering 
endast erhålles värme och dessvärre inte av tillräcklig temperatur för att kunna ge något 
tillskott i energi. Ett ton matavfall med 60-70 % metaninnehåll ger ungefär 150 m3 biogas 
vilket motsvarar cirka 100 m3 metangas vilket ger 1 MWh energi. Detta exempel är 
mycket ungefärligt men ger en grovt uppskattad bild av vilka mängder energi som är 
möjliga att utvinna genom rötprocesser.  
 
År 2004 producerades 118 896 MWh från biogasen30.  

 Miljöaspekterna vid biologisk behandling 
Den viktigaste aspekten att beakta vid biologisk behandling är att undvika metangas 
utsläpp Metangas är en mera än 20 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Det är med 
andar ord viktigt att kontrollera att rötprocesserna är täta och att kompostering sköts 
noggrant så att det inte övergår i rötning31.  
 

                                                 
28 Bilaga 2 “intervju med Simon Lundberg om biologisk avfallshantering” 
29 Bilaga 2 Intervju Simon Lundberg, Naturvårdsverket, 2005-09-07 
30 Rvf, “Svensk Avfallshantering 2005”, Årsskrift från RVF 
31 Bilaga 2 Intervju Simon Lundberg, Naturvårdsverket, 2005-09-07 
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3.3. Materialåtervinning  
Materialåtervinning står över energiutvinning av avfall i EU:s avfallshierarki. Det är ur 
resurssynpunkt och i vissa fall även ur miljösynpunkt ett bättre alternativ än 
avfallsförbränning.  
  
Det finns ett flertal mål som strävar efter att öka materialåtervinningen idag. 
Återvinningsgraderna finns angivna i producentansvaret. Från januari 2005 Skall följande 
uppfyllas32:  
 

• Metallförpackningar (ej dryckesförpackningar): 70 % materialutnyttjande  
• Papp, papper, kartong och wellpapp: 65 % materialutnyttjande 
• Plast förpackningar (ej flaskor för konsumtionsfärdig dryck i PET): 70 % 

Återvinning minst 30 % materialutnyttjande 
• Glasförpackningar: 70 % materialutnyttjande 
• Dryckesförpackningar av PET: 90 % materialutnyttjande 
• Dryckesförpackningar av aluminium: 90 % materialutnyttjande  
• Förpackningar av trä: 70 % varav minst 15 % materialutnyttjande 
• Förpackningar av övrigt material: 30 % återvinning dock minst 15 % 

materialutnyttjande 
 
Vid återvinning är det viktigt att hålla isär begreppen. I stort kan man tala om fem sorters 
återvinning som anges här nedan:   

 
 

1. Återvinning av produkt, återanvändning eller återbruk. Detta kallas även ofta för 
primär återvinning och innebär att man använder samma vara flera gånger utan 
någon större bearbetning. Ett bra exempel på detta är hur man använder 
glasflaskor om igen efter rengöring33. 

 
2. Återvinning av material. Även kallat sekundär återvinning. Här bearbetas 

materialet genom upplösning, smältning och krossning m.fl. Goda exempel på 
detta är pappersåtervinning då man tidningarna sönderdelas och löses upp till 
massa, eller när, man smälter om metall34.  

 
 
3. Återvinning av material på molekylär nivå. Detta innebär att man bryter ner 

materialet till dess kemiska beståndsdelar och sedan kan använda dessa för att 
återskapa en ny materiel. Denna form av återvinning har ingen kommersiell 
betydelse ännu men det forskas mycket inom området och då främst för plaster 
och polymera material35.   

 

                                                 
32 Rvf, “Svensk Avfallshantering 2005”, Årsskrift från RVF 
33 Miljöskyddsteknik, del 2. Tilltryck 1998. ISBN 91-630-5730 
34 Miljöskyddsteknik, del 2. Tilltryck 1998. ISBN 91-630-5730 
35 Miljöskyddsteknik, del 2. Tilltryck 1998. ISBN 91-630-5730 
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4. Resursutnyttjande, eller nedgraderande av återvinning. Detta innebär att man 
använder materialet på områden där det ställs mindre kvalitetskrav än i 
materialflödet för produkten. Ett exempel på detta kan vara hur man använder 
PET-flaskor för att göra fyllning till jackor eller glaskross som fyllnadsmaterial 
för asfalt.  

 
 
5. Energiutvinning. Vilket är det samma som att förbränna avfallet och ta tillvara 

värmeenergin eller genom kraftvärme skapa elenergi.  

 Återvinning av glas 
Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförsämring. 2004 var 
återvinningsgraden 96 %36. Att återvinningsgraden är så pass hög beror både på en god 
insamling av det inhemska glaset men även att många även lägger privatimporterat glas i 
insamlingskärlen37.  
 
Utvecklingen för glasinsamlingen de senaste två decennier har varit mycket positiv och i 
tabell 1 nedan kan man avläsa att insamlingsgraden ökat från 17 % 1987 till dagens 96 %.  
 

År Insamlad volym Återvinningsgrad 

1987 22. 0 ton 17% 

1990 49 8 ton 38% 

1992 75.7 ton 58% 

1994 94.2 ton 56% 

1996 119.6 ton  72% 

1998 143.1 ton 84% 

2000 143.8 ton 86% 

2002 149.0 ton 84% 

2003 151.2 ton 92% 
 
Tabell 1, Återvinningsgrad glas 38 

 
Efter insamlingen sorteras glaset och krossas därefter och används antingen till råvara för 
nytt glas eller också till produkter som exempelvis glasfibrer till isolering. Ungefär 40 
procent av allt insamlat glas går till att tillverka nya glasflaskor och förpackningar, ca 40 
procent går till tillverkning av isolermaterial och resterande del exporteras39. 

                                                 
36 Rvf , ” Svensk Avfallshantering 2005 ”, Årsskrift från RVF 
37 Muntlig referens, Sanna Due, Naturvårdsverket, 2005-09-06 
38 Svensk GlasÅtervinning AB, ” Korta Fakta 2005” 
39 Svensk GlasÅtervinning AB, ” Korta Fakta 2005”  
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Begränsningar vid återvinning av glas är att mycket små fraktioner, bitar under 5 mm inte 
kan återvinnas. Dessa sorteras bort och hamnar på deponi.  
 
Vid insamlingen av glaset lägger många i porslin och andra keramiska material i 
behållarna, vilka dock enkelt sorteras bort maskinellt. Det är av stor vikt att inte dessa 
material finns med i processen då detta påverkar den negativt och ger sämre glaskvalitet. 
Vad avser kapsyler och lock av metall, så sorteras dessa ut med hjälp av magneter40.  
 
Energibesparing  
Används återvunnet glas som råvara för att tillverka nytt glas så kan man göra 
energibesparingar på upp till 20 procent jämfört med när jungfrulig råvara används. Det 
är också viktigt att poängtera att vid stor andel återvinning används även mindre nya 
råvaror, vilka till största del är sand, soda, kalk och färgmedel.   
 
En fungerande glasåtervinning är viktig av flera olika anledningar Vid glasproduktion 
med jungfruliga råvaror (sand, soda, kalksten, dolomit, och fältspat) avgår koldioxid till 
atmosfären dels från förbränningen av olja eller naturgas i smältugnarna, dels från de 
karbonathaltiga råmaterialen soda, kalksten och dolomit då dessa under smältprocessen 
reagerar med kvartssanden och omvandlas till glas. Krossglasråvara innehåller däremot 
inga karbonater och ger därför ett mycket begränsat tillskott av koldioxid till atmosfären 
vid omsmältning. Dessutom minskar energiförbrukningen med ca 20 %41 vilket också i 
motsvarande grad minskar koldioxidutsläppen från olje- eller gaseldade smältugnar 

 Återvinning av plast 
När man talar om plast återvinning är det lätt att likställa det med övrig 
materialåtervinning. I återvinnings sammanhang har dock plasten en särroll. Plast är ett 
samlingsnamn för ett flertal olika polymera material (för enkel beskrivning se faktaruta 
figur 2). Med anledning av att plast inte är en homogen materialgrupp skiljer sig både 
återvinningsmetoderna och -möjligheterna från andra avfallsgrupper.  
 

                                                 
40 http://www.ftiab.se , 2005-07-01 
41 Uppgift från Rexam (glastillverkare). Teoretiskt kan besparingen bli så hög som 28 %, men i praktiken 
uppnås inte 100 % verkningsgrad vid smältningen. 

http://www.ftiab.se/
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Faktaruta plast:  
 
Ett sätt att förklara skillnaderna mellan olika plaster är att färgsätta olika molekyler (eller 
helt riktigt, olika delar av molekylen). Kom nu ihåg att detta är en förenklad bild även 
som beskriver principen.  
 
Antag att vi beskriver molekyl delarna med färgade ringar som nedan (alltså olika färg 
för olika molekyler). Detta för att enkelt kunna visa på skillnaderna mellan två 
utseendemässigt likadana plaster.  
 
H-C-H = O 
 
H-C-Cl = O 
 
H-C-CH4 = O  
 
Detta skulle kunna åskådliggöra våra vanligaste plaster Polyeten (PE), Polypropen (PP) 
och Polyvinylklorid (PVC) enligt följande:  
 
PE :  OOOOOOOOOOOOOOOOO 
 
PP : OOOOOOOOOOOOOOOOO 
 
PVC :   OOOOOOOOOOOOOOOOO 
 
Något som enkelt åskådliggörs ovan är att plast inte är en homogen materialgrupp som 
exempelvis glas, vars största skillnad ligger i kulör. Olika plaster är helt enkelt till viss 
del uppbyggda av olika ämnen.  
 
Det är viktigt att veta att ovan är en förenklad bild av verkligheten och att plaster ( 
polymerer) oftast har en invecklad struktur och kan innehålla flertalet olika kemikalier 
som skiljer dem åt. Med andra ord kan två PE-plaster skilja sig åt genom de tillsatsmedel 
som inblandats i plasten för att åstadkomma vissa materialegenskaper.  
 
Figur 2, Faktaruta plast 

 
 
 
Man skiljer mellan två huvudtyper av plast - termoplast som tillverkas vid hög temperatur 
och stelnar när den kyls, och härdplast som stelnar vid tillverkningen och är tvärbunden. 
Termoplaster återanvänds idag i allt större skala. När det gäller härdplaster har man dock 
inte ännu hittat någon tillfredsställande metod att återvinna dessa. 
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Man kan dela upp plaståtervinning i fyra grupper varav tre är materialåtervinnande av 
olika slag enligt nedan: 
 
Primär återvinning 
Primär återvinning innebär återanvändning i produktionsanläggning. Denna typ av 
återvinning innebär att homogena icke förorenade polymera material kan bearbetas till 
liknande produkter. Ofta är det frågan om kassaktioner och spill från produktion av vara. 
Vid denna form av återvinning krävs sällan någon tvättning eller sortering. Denna form 
av återvinning är inte aktuell för hushållssoppor utan endast vid industriella processer42. 
 
Sekundär materialåtervinning 
Innebär att plastmaterialet samlas in, sorteras, rengörs, finfördelas och användes därefter 
för framställning av nya produkter. Denna typ av återvinning är vad man i normala fall 
menar med materialåtervinning för plast. För att uppnå en framgångsrik sekundär 
materialåtervinning är det synnerligen viktigt med en god insamling, sortering och 
tvättning. Det är därtill av stor vikt att plastråvarans materialegenskaper bestäms ( ex, 
smältindex samt hur pass homogent materialet är m.a.o. eventuell inblandning  av annan 
plast). 
 

Av de från hushållen insamlade förpackningarna består främst de hårda förpackningarna 
av PP eller högdensitets-PE, man kan även återvinna olika sträck och krympfilmer ( den 
återvinningen är ofta mindre komplicerad men insamlingen svårare). De hårda 
förpackningarna måste sorteras efter material och kulör, och svårigheter kan uppstå vid 
nedsmutsade fraktioner, vilket tyvärr är vanligt med hushållsavfall.  

 
Vid sekundär återvinning blir ofta den återvunna fraktionen mer eller mindre nedbruten. 
Materialet har ofta föroreningar och nedbrutna tillsatsämnen, vilket gör det mycket svårt 
att jämställa kvalitén med jungfruligt material. Det är också värt att nämna att man 
vanligtvis tillsätter så kallade kompatibilisatorer för att erhålla goda materialegenskaper 
hos det återvunna materialet43. 
 
Tertiär återvinning  
Innebär att man i stort sett återvinner de så kallade monomererna (mindre beståndsdelar i 
plasten/polymeren) i plasten eller andra kemiska ämnen. Denna metod befinner sig ännu 
till större del ännu på forskningsstadiet. Det ställs goda förhoppningar inför framtiden att 
denna typ av återvinning ska bli kommersiellt möjlig för plaster då det skulle innebära att 
man fick tillbaka råvarorna och på så vis åter skulle kunna skapa nya varor av samma 
kvalitet som skapas från jungfrulig råvara. Eftersom metoden ännu bara kommit till ett 
fåtal pilotanläggningar så saknar metoden ännu storskalig betydelse44. 
 
Det finns också ett beslut om att metoden inte skall användas i Sverige som återvinning 
på grund av att det man får fram är olja, vilket skapar en rädsla för att den i sin tur skall 
användas för att förbränning istället för som nytt material i ny plastprodukt.  

                                                 
42 Introduktion till polymerteknologi, KTH, 2002 
43 Introduktion till polymerteknologi, KTH, 2002 
44 Introduktion till polymerteknologi, KTH, 2002 
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Ett alternativt användningsområde till den oljan som man kan få fram genom kemisk 
återvinning är att göra diesel. Visserligen ett fossilt bränsle som i dag saknar större värde 
och är svårt att miljömässigt motivera men som i framtiden med eventuell brist på olja 
kan bli en möjlig metod att tillvarata plaster som ny oljekälla45.   

 
Kvartenär återvinning 
Är det samma som energiutvinning. Med andra ord förbränning av plasten och ta tillvara 
på dess fossila energiinnehåll. Detta tas upp ovan i stycket om förbränning. 
 
Återvinning av hushållsplast 
Egentligen är det svårt att generalisera plast i grupper eftersom varje egen tillverkares 
enskilda material skiljer sig åt även om dess beståndsdelar är de samma och de får samma 
kommersiella namn. Idag ligger dock fokus till stor del på att återvinna HDPE 
(högdensitetspolyeten) och PP (polypropropen). Denna form av materialåtervinning 
kräver finsortering, något som idag ofta sköts för hand. Dessutom är det just sorteringen 
som är den begränsande faktorn för hur bra det återvunna materialet blir. Ju mera 
homogent materialet är desto bättre blir produkten.  

 
De utsorterade fraktionerna kan om de är mycket rena och av god kvalitet 
materialåtervinnas till regranulat och utgöra nyråvara till olika plast produkter. Den större 
delen av hushållsavfallet är dock ej så pass rent, och får istället återvinnas till exempelvis 
plank och pallklossar där man ibland blandar upp plastmaterialet med sågspån för att 
uppnå bättre materialegenskaper. 46 
 
För att optimera återvinningen av plaster är det av stor vikt att den sorteras efter grupp. 
Det finns idag ett märkningssystem (se bild nedan) som kan användas. Tyvärr används 
inte märkningen på alla plastmaterial, vilket försvårar för återvinnings möjlighet.  

 
 
 

 
 
 

Figur 3, återvinnings märkning, 47 

 
 
 
Additiv 
Additiv är det som tillsätts en plast för att uppnå vissa specifika egenskaper. Mjukgörare 
är troligtvis de mest omtalade. Mjukgörare tillsätts för att plasten ska bli hanterbara. 
Mjukgörare har fått dåligt rykte från de så kallade ftalaterna som har negativ inverkan på 

                                                 
45 Bilaga 1 “Intervju av Emma Strömberg och Francisco Vilaplana doktorander på intuitionen för fibrer och 
polymerteknologi” 
46 www.plastkretsen.se/plastatervinning/vadhander.html, 20050630 
47 Introduktion till polymerteknologi, KTH,2002 

http://www.plastkretsen.se/plastatervinning/vadhander.html
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miljön. Men det är värt att nämna att alla mjukgörare inte är giftiga. Idag kan man till 
exempel tillsätta epoxiserad sojabönsolja som mjukgörare. Andra additiv kan vara 
exempelvis antistatmedel, antioxidanter, flamskyddsmedel och många fler. Det är viktigt 
med en medvetenhet om dessa tillsatser då deras kemi utöver själva polymeren påverkar 
återvinnings möjlighet och eventuella miljöeffekter 
 
Miljöaspekterna vid plaståtervinning  
Plast tillverkas till största del av olja och det är helt avgörande för vilka miljöaspekter 
som bör betraktas vid återvinning. Det kan enkelt konstateras att man minimerar 
koldioxidutsläppen gentemot energiutvinning genom att materialet återanvänds igen. Vid 
tillsatser av stabilisatorer och homogeniserare kan ibland en negativ tillförsel av 
kemikalier ske till miljön. Många av de tillsatser som blandas i plaster släpps ut som 
diffusa emissioner under plastens livsfas48 som produkt, då finns ingen möjlighet till 
rening, varför ett helhetsperspektiv av miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv är viktigt 
vid återvunna plastvaror. 
 
Ekonomiska aspekterna på plaståtervinning 
Olja är en ändlig resurs och idag räknar man med att de största fyndigheterna redan är 
funna och att oljepriset successivt kommer att stiga vilket kan komma att påverka 
plastens värde som materialresurs.  

 Återvinning av metaller  
Precis som med glas så kan metall återvinnas hur många gånger som helst utan 
kvalitetsförlust. Efter insamlingen sorteras förpackningarna i en återvinningsanläggning. 
Metallerna sorteras med magnet där stålet och aluminium skiljs från varandra. Efter 
sortering smälts metallerna ned till ny metall, och används på nytt på samma vis som 
jungfruligt material. Insamlingen är den begränsande faktorn för metallåtervinningen49.  
 
Miljöaspekter vid metallåtervinning 
Metaller finns helt naturligt i jordskorpan, den består exempelvis till 6 procent av järn 
och aluminium utgör över 8 procent, men de är likväl begränsade resurser. De största 
miljömässiga besparingarna görs dock troligtvis i energibesparingarna genom 
återvinning. För stål handlar det om att spara cirka 75 procent av energin mot 
nyproduktion och för aluminium hela 95 procent50.   
 
Ekonomiska och energi aspekter  
Många svenska stålverk använder idag metallförpackningar och järnskrot som råvara51. 
Stål är världens mest använda metall. Cirka sex procent av jordskorpan består av järn, 
men det är en begränsad resurs. Vid omsmältning av insamlade stålförpackningar sparas 
75 procent av energin som behövs för att framställa stål från järnmalm. Därför har 

                                                 
48 Bilaga 1 “Intervju av Emma Strömberg och Francisco Vilaplana doktorander på intuitionen för fibrer och 
polymerteknologi” 
49 http://www.metallkretsen.se, 2006-03-23 
50 http://www.metallkretsen.se, 2006-03-23  
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återvinning av stål blivit allt viktigare. Nedsmält stål blir till nytt stål. Insamlade kapsyler 
blir till järnvägsräls och armeringsjärn som bland annat används till broar. 
 
Aluminium smälts ned, tappas i flytande form och gjuts till exempelvis valsblock och 
motordelar eller blir till nya fiskbullsburkar. Metallen kan användas om och om igen och 
hela 95 procent av energin sparas vilket innebär stora pengar för marknaden. Det finns 
också ett ekonomiskt värde i att inte behöva bryta nya metaller.  

 Återvinning av pappersmaterial  
Idag finns ungefär 6400 stycken insamlingsbehållare för pappersinsamling i Sverige52. 
Därtill finns ett tusental insamlingskärl i fastighetsnära insamling. Kärlen töms med 
lastbil, vilken rymmer cirka fem ton returkartong. Efter tömning körs förpackningarna 
iväg till sorteringsanläggning där skräp sorteras bort och kvalitén kontrolleras. Sedan 
pressas materialet samman till balar om 500 kg som vidare transporteras med lastbil 
alternativt med tåg. Allt insamlat returkartongsmaterial levereras till Fiskeby Board och 
Örebro Kartongbruk där kvalitets test genomförs genom slumpvisa borrprover från 
utvalda balar. Sedan får entreprenören betala efter vilken kvalité materialet har53.  
 
På pappersbruket löses balarna upp i pulper eller en tunna där roterande vatten 
sönderdelar förpackningarna i pappersfibrer. Fibrerna förs ut på en vira - en duk med små 
hål - där vattnet rinner av och går sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman 
med andra fiberlager av olika kvalitet. Kartongen torkas och bestryks till sist med en 
blandning av krita/lera och bindemedel. 
Den färdiga kartongen rullas sedan upp på stora rullar som levereras till företag som 
tillverkar nya förpackningar54.  
 
Papper och kartong har den begränsningen att naturliga fibrer i princip slits ut efter ett 
antal gångers återvinnig. Kvalitén på den återvunna produkten blir lite sämre för varje 
gång den återvinns och generellt gäller det att den efter ungefär sju gångers återvinning 
inte längre ger någon duglig produkt. 
 
Miljöaspekter vid pappersåtervinning 
Det finns en energibesparing att göra vid återvinning av papper och det är där som den 
stora miljövinsten kan göras samt besparing av skog, vilken dock är en förnybar resurs. 
Om det skulle tillsättas kemikalier eller om materialet innehåller kemikalier som kan 
frigöras i en återvinningsprocess så kan det också ha en negativ miljöpåverkan.  

 Miljöaspekter vid materialåtervinning  
Materialåtervinning framställs ofta ha en låg miljöpåverkan, det är dock viktigt att inte 
generalisera detta som en evig sanning. För att säkerställa god kvalitet hos den återvunna 
produkten krävs ofta stora mängder tillsatser av kemikalier som exempelvis 

                                                 
52 http://www.sopor.nu/materialatervinning; 2006-03-20 
53 http://www.sopor.nu/materialatervinning; 2006-03-20 
54 http://www.returkartong.se/, 2005-09-20 
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homogeniserar och stabiliserar materialet. Dessa tillsatser kan beroende på dess karaktär 
och medföra olika typ av påverkan på miljön.  
 
Det finns en viss osäkerhet i vilka utsläpp själva återvinningsprocessen kan ge upphov till 
vad gäller exempelvis plaståtervinning55. Det finns ett uttryckt behov av uppföljning av 
miljöpåverkan vid materialåtervinning från naturvårdsverket56.  
Ett område där man idag tittar på vilka skadeverkningar materialåtervinning kan få för 
miljön, är vid återvinning för anläggningsändamål. Det finns stora risker för övergödning 
och spridning av farliga ämnen till mark och vatten vid återvinning för anläggning av 
vägar, golfbanor bullervallar med flera. Naturvårdsverket arbetar med att utforma en 
vägledning för denna typ av återvinning57 

Övrigt om materialåtervinning  
Det finns även etiska aspekter att ta i att betrakta vad gäller återvinnig. För metaller är det 
viktigt att vara medveten om att man vid återvinning slipper problem med brytningen ur 
gruvor inte bara ur ekologisk synvinkel men också på grund av de ibland mycket svåra 
arbetsmiljöförhållanden som ofta finns58. 
 
Det skall inte glömmas bort att en stor del av den återvinning som idag görs på vårt avfall 
faktiskt sker i andra länder och ibland under dåliga miljö- och arbetsförhållanden. Att 
inget farligt avfall passerar EU: s gränser regleras av Baselkonventionen, som är en 
global konvention59. Dock är det inte bara det som vi i Sverige klassar som farligt avfall 
som ger upphov till skadeverkan på miljön och människors hälsa, ta bara exemplet med 
en vanlig kompost som vid dålig skötsel kan bli en utsläppskälla av växthusgasen metan.  
 

3.4. Deponering 
Med deponering menas upplagring på en plats för avfall. Lagring av avfall som ska 
återvinnas inom tre år räknas inte som deponering utan mellanlagring. Deponerad mängd 
hushållsavfall har i det närmaste halverats från 1994 till idag60. Även om det sker en 
minskning av deponering så kommer det för vissa avfallsslag även i framtiden att vara det 
bästa alternativet, som exempelvis kvicksilver haltigt avfall61. Eftersom det numera råder 
förbud mot deponering av både organiskt och brännbart material vilket är en större del av 
allt hushållsavfall som omfattas av studien, så kommer deponering inte att beröras så 
detaljerat.  

                                                 
55 Bilaga “Intervju av Emma Strömberg och Francisco Vilaplana doktorander på intuitionen för fibrer och 
polymerteknologi” 
56 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, s 26, Naturvårdsverket 2005 
57 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, s 26, Naturvårdsverket 2005 
58 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, s 31, Naturvårdsverket 2005 
59 Muntlig källa, Margareta Appelberg, Naturvårdsverket, 2006 
60 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, Naturvårdsverket 2005 
61 www.naturvardsverket.se , 2006-03-23 
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 Miljöpåverkan från deponier 
Det finns ett flertal miljörisker med deponering. Vad gäller luftutsläppen är det främst vid 
bränder på deponier samt då rötprocesser av organiskt material ger upphov till utsläpp. 
Vid bränder så kan en mängd miljöstörande och skadliga ämnen frigöras, det kan liknas 
vid den avfallsförbränning som skedde före dagens avancerade miljöteknik. Metan 
utsläpp sker då organiskt material börjar röta på deponier och saknas ett system för 
uppsamling av gasen så sker ett utsläpp direkt till atmosfären av den starka 
växthusgasen62. 
 
Deponier som inte uppfyller de moderna kraven på miljösäkerhet är även en risk för 
föroreningar av grundvattnen samt övergödning och markläckage av skadliga ämnen.  
 
 

                                                 
62 Muntlig källa, Simon Lundberg, Naturvårdsverket 2005-09-07 
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4. Lagar och mål 
Avfall per definition ges av miljöbalken i kapitel 15, “Med avfall avses varje föremål, 
ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med 
eller avser eller är skyldig att göra sig av med”63. Eftersom denna rapport enbart kommer 
att beröra hushållsavfall är även den definitionen av stor vikt, ”med hushållsavfall avses 
avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet” 64 
 
De senaste tio till femton åren har varit minst sagt turbulenta inom avfallsområdet. Dels 
har det skett ett teknikskifte som skapat nya möjligheter och dels har inträdet i 
Europeiska unionen medfört vissa förändringar. Den förstämda omständigheten har 
skapat möjligheter att skärpa miljömålen och gränsvärden för utsläpp i samband med 
olika behandlingsalternativ för avfall. Inträdet i EU har till stor del inneburit att 
beslutandet vad gäller miljöfrågorna till stor del har förflyttats från Sverige till Bryssel.   
 
I detta kapitel kommer en redogörelse över de lagar och styrmedel som har varit och är 
pådrivande i utvecklingen av avfallshanteringen för hushållsavfallet. Syftet med att ställa 
upp alla lagar och mål i kapitlet är att åskådliggöra inom vilka ramar det är möjligt att 
påverka avfallshanteringen, alltså inom vilka lagar och mål man måste hålla sig om man 
söker det mest resurseffektiva avfallssystemet. 
 
Deponeringsskatten/förbudet  
År 2000 infördes en skatt på 250kr per ton avfall som gick till deponi. Denna avgift har 
därefter höjts och är idag över 400 kr per ton. Utöver detta har man även infört förbud att 
deponera allt brännbart och organiskt avfall65.  
 
Miljöbalken 
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari, 1999 som en förening av regler från femton tidigare 
miljölagar. Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Den bildar en 
övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan. För att miljöbalkens mål ska kunna 
uppnås ska dess regler tillämpas så att  

• människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,  

• värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  
• den biologiska mångfalden bevaras,  
• mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, 
och  

• återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.  

                                                 
63 Miljöbalken kap 15 §1 
64 Miljöbalken kap 15 §2 
65 Rvf , ” Svensk Avfallshantering 2005 ”, Årsskrift från RVF 
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Sammantaget innebär miljöbalken i många fall att bestämmelser som ingick i tidigare 
miljölagstiftning nu har fått en ny och vidare tillämpning66. 

Miljöbalken lägger en större tyngd vid mål- och resultatstyrning än tidigare 
miljölagstiftning. Den innebär att prövning och tillsyn av verksamheter och åtgärder i 
fortsättningen måste beakta de miljöpolitiska målen. Tillstånds- och tillsynsarbetet ska 
styras av de nationella målen67.  
Regeringens förordningar och myndigheternas föreskrifter på miljöområdet styrs inte 
bara av balkens övergripande syften och hänsynsregler utan också av andra miljömål som 
inte återfinns i lagtexten.  

4.1. Miljömålen 
Miljöbalken är Sveriges första samlade miljölagstiftning, vårt främsta juridiska redskap 
för att uppnå miljömålen. Målen är vägledande för hur miljöbalken ska tillämpas. Dessa 
två hantverk fungerar i symbios med varandra.  
 
1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 olika områden. De beskriver mål 
för Sveriges miljö-, natur- och kulturresursutveckling som är ekologiskt hållbar på lång 
sikt. Ett Miljöråd har inrättats av regeringen för att ansvara för uppföljning av 
miljökvalitetsmålen.  

Arbetet med de femton miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden. En 
ekologiskt hållbar utveckling ska68: 

• främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden,  
• ta tillvara de kulturhistoriska värdena,  
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga,  
• trygga en god hushållning med naturresurserna.  

Strävan med miljömålen är att vi till nästa generation skall ha löst de stora 
miljöproblemen. Det innebär att alla viktiga åtgärder skall vara genomförda i Sverige till 
år 2020, och 2050 när det gäller klimatmålet. Här är det viktigt att vara medveten om att 
naturen inte återhämtar sig i samma stund som åtgärderna genomföres.  

För att målet att lösa miljöproblemen inom en generation krävs ett samarbete mellan 
samhället olika aktörer, både nationellt och internationellt. Även den tekniska 
utvecklingen kommer att kunna vara en viktig faktor i problemlösningen.  

För hushållsavfallets nuvarande och framtida behandlingsförfarande är det främst tre av 
de femton miljömålen som berörs: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 

                                                 
66 http://www.naturvardsverket.se/,2005-09-28 
67 http://www.naturvardsverket.se/,2005-09-28 
68 http://www.naturvardsverket.se/ , 2005-09-30 
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• God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 
Det övergripande målet är att medelvärdet av utsläppen av koldioxid i Sverige under åren 
2008-2012 vara minst fyra procent lägre än 1990. 
 
Avfallssektorns totala bidrag till växthusgaser uppskattas till omkring tre procent idag, 
eller 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen som härstammar från avfallssektorn 
kommer mestadels från nedbrytbart avfall som deponerats och ger metangas utsläpp. Men 
utsläppen härrör även från förbränning av plast, avfallstransporter, kompostering och 
andra metangasutsläpp vid biologisk avfallsbehandling 69   
 
Nedbrytning av avfall som deponeras ger upphov till metangas utsläpp vilka motsvarar ca 
3 % av landets totala utsläpp av växthusgaser. Förbränning av plast och transporter, 
framför allt vid insamling av avfall, ger upphov till koldioxidutsläpp av fossilt ursprung70.  

 Giftfri miljö 
Målet är att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats och utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. I 
avfallshanteringen finns stora mängder både hälso- och miljö skadliga ämnen. Det kan 
vara frågan om ämnen som kommer från hanteringen av det som klassas som farligt 
avfall och därav ligger utan för den här studien, men det är även ämnen som kan 
uppkomma vid avfallshanteringen som exempelvis dioxider som bildas vid förbränning71.  
Utsläpp av de skadliga kemikalierna och metallerna sker via förbränning och från 
lakvatten på de deponier som avfall lagras. Även om utsläppen från avfallssektorn idag är 
relativt låga så utgör hanteringen av många farliga ämnen en stor risk och för att kunna 
avgifta kretsloppet så krävs en identifiering av alla skadliga avfall72. 

 God bebyggd miljö 
Själva avfallshanteringen är placerad under miljömålet god bebyggd miljö. Här finns 
även frågor som planering, kulturhistoria, buller med mera. Avfallshanteringen ligger 
under god bebyggd miljö för att det är en infrastrukturfråga och är kopplad till den 
bebyggda miljön73.  
 
Dagens avfallshantering medför ett resursslöseri då material och energi inte tillvaratages 
vid deponering. Näringsämnen i matavfall och övrigt biobränsle förs ut ur kretsloppet 
genom att deponeras eller förbrännas74.  
 
Energianvändningen beräknas öka mellan 20-40 % till år 203075, samtidigt som en 
förväntad stigande konsumtion troligtvis medför ökade avfallsmängder. Ökade energi- 

                                                 
69 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, s 14, Naturvårdsverket 2005 
70 Hämtat ur rapporten Naturvårdsverket 2001, ”Ett Ekologiskt Hållbart Omhändertagande Av Avfallet” 
71 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, s 14-15, Naturvårdsverket 2005 
72 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, s 14-15, Naturvårdsverket 2005 
73 http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal15.php#bygg_5 , 2006-03-23 
74 Hämtat ur rapporten Naturvårdsverket 2001, ”Ett Ekologiskt Hållbart Omhändertagande Av Avfallet” 
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och material flöden medför ökad miljö och hälsopåverkan. Denna studie syftar till att se 
om det vore möjligt att utöka detta mål för att skapa en strävan mot bättre tillvaratagande 
av avfall som både material resurs och energikälla.    
 
Delmålen  
För att göra arbetet med miljömålen mera konkret antog riksdagen år 2001-2002 ett 
flertal delmål på väg mot miljömålen. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv. 
Vissa av delmålen utgör en del av hela miljömålet och andra är ett “steg på vägen” fram 
till miljömålet. Nya delmål utvecklas efter hand. Eftersom studiens huvudlinje är att 
granska avfallssystemet så läggs fokus på att studera delmålen inom god bebyggd miljö.  
De delmålen som har ställts till miljömålet God bebyggd miljö och direkt avser 
avfallsområdet är: 

• Delmål 4: År 2010 skall uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton 
per år och andelen återanvänt material utgöra minst 15 procent av 
ballastanvändningen.  

• Delmål 5: Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med minst 
50 Procent till 2005 räknat från 1994 års nivå samtidigt som den totala mängden 
genererat avfall inte ökar.  

• Delmål 6: Samtliga avfalls deponier har senast 2008 uppnått en enhetlig standard 
och uppfyller högt ställda miljökrav enligt EU:s beslutande direktiv om 
deponering av avfall.  

• Delmål 9: Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet 
avser källsorterat avfall till såväl hemkompostering som central behandling. 

• Delmål 10: Senats år 2010 skall matavfallet och därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrin m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser 
sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av 
sådan kvalitet som det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.  

Inledande till Delmålen har man även fastställt att den totala mängden avfall inte ska ökas 
och att den resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt 
som påverkan av miljön ska vara så lite som möjligt76. Man har däremot inte fastställt på 
vilket sätt man vill att denna maximala resursutnyttjande ska ske och om det skulle gå att 
sträva mot ett konkret mål. Det är den frågan som blir denna studies själva kärna.  

Deponeringsförbudet 
Ett av delmålen under miljömålet God bebyggd är att deponeringen ska minska med 50 
% mellan 1994 och 2005. För att styra från deponering mot andra alternativ har en skatt 
på deponering införts från år 2000. Idag är skatten 378 kr per ton och med den förväntas 

                                                                                                                                                 
75 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, s 12, Naturvårdsverket 2005 
76 http://miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php , 2005-09-30 
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öka med ytterligare 65 kr per ton till 2006. Vilket kommer att ge en kostnad för 
deponering på 443 kr per ton.  
 
År 2002 infördes även ett förbud mot att deponera brännbart avfall och 2005 mot att 
deponera organiskt avfall som ytterligare styrmedel från deponering. Det skall dock 
tilläggas att på grund av att det ännu råder underkapacitet att ta emot det avfallet så ges 
fortfarande dispens till att deponera dessa två avfallsfraktioner. 2005 har medgivna 
dispenser för organiskt avfall uppgått till nära 700 000 ton avfall77. Hur stor mängd som 
verkligen deponeras är dock lite osäker så man misstänker att inte alla söker dispens för 
det avfall som deponeras78. Av det avfall som deponerades med dispens härrör 99000 ton 
från hushållen.  
 
Målen tolkas som en eftersträvan att minska radikalt på deponeringen och styra mot 
andra mer hållbara behandlingsmetoder för avfallet.  
 
Producentansvaren  
Producentansvararen bygger på att producenterna själva ska tilldelas det fysiska och 
ekonomiska ansvaret för insamling och hantering av uttjänta varor. Syftet med införandet 
av producentansvaret var att minska förbrukningen av naturresurser79.  I ett långsiktigt 
perspektiv är tanken att producentansvaren ska leda till en mera miljöanpassad 
produktutveckling. Produkter som är lättare att återvinna, resurssnålare och innehåller 
mindre miljöfarliga ämnen. Producentansvaret har blivit ett viktigt styrmedel för att 
minska deponeringen och öka återvinningsgraden.  
 
Redan 1975 förordnades producentansvaret av Sveriges riksdag. Men först i och med 
kretsloppspropositionen 1992 infördes producentansvaret i svensk lagstiftning, formellt 
med renhållningslagen från och med 1 januari, 1994 80.  
 
Kretsloppsprincipen innebär att allt som utvinns ur naturen på ett uthålligt sätt ska kunna 
återställas, återvinnas eller slutligen omhändertagas med minsta resursförbrukning och 
utan att naturen skadas81.  
 
Producentansvararens omfattning kan summeras enligt följande av Naturvårdsverket:  
 
Producenten ska tillhandahålla lämpliga insamlingssystem och underlätta för hushåll och 
andra att sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall. 

• En producent som ska tillhandahålla ett lämpligt insamlingssystem ska samråda 
med kommunen. Samrådet ska ta hänsyn till lokala förhållanden och syfta till att 
samordna producentens ansvar med kommunens renhållningsskyldighet.  

                                                 
77 Rapport 5493 ” Uppföljning av deponeringsförbuden”s 6 , juni 2005, Naturvårdsverket 
78 Rapport 5493 ” Uppföljning av deponeringsförbuden”s 6 , juni 2005, Naturvårdsverket 
79 http://www.naturvardsverket.se/, 2005-09-27 
80 http://www.naturvardsverket.se/, 2005-09-27 
81 ”Strategi för hållbar avfallshantering”, Sveriges avfallsplan, NV 2005  

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/
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• Producenten ska lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna 
informera hushållen. 

• Kommunen ska informera hushållen om insamlingen, skyldigheten att sortera 
samt resultatet av insamlingen och återvinningen.  

• Efter utsorteringen ska producenten se till att de utsorterade förpackningarna i 
insamlingssystemen transporteras bort samt återanvänds, återvinns eller tas hand 
om på ett annat miljömässigt godtagbart sätt.  

• Vid tillverkningen skall producenten se till att förpackningarna utformas så att de 
kan återvinnas och att avfallet minskas. 

Idag omfattar producentansvaret förpackningar, returpapper, bilar, däck samt elektriska 
och elektroniska produkter. Återvinningsresultaten för förpackningar, enligt 
producentansvaret är goda för de flesta materialslagen. Dock bör det noteras att plast inte 
uppfyller sina 30 % materialutnyttjande (se nedan) utan endast uppnår 18 % 
materialåtervinning.  

De mål som producentansvaret syftar att uppfylla till januari 2005: 
 

• Metallförpackningar (ej dryckesförpackningar): 70 % materialutnyttjande  
 
• Papp, papper, kartong och wellpapp: 65 % materialutnyttjande 

 
• Plast förpackningar (ej flaskor för konsumtionsfärdig dryck i PET): 70% 

Återvinning minst 30% materialutnyttjande 
• Glasförpackningar: 70 % materialutnyttjande 
 
• Dryckesförpackningar av PET: 90 % materialutnyttjande 
 
• Dryckesförpackningar av aluminium: 90 % materialutnyttjande  

 
• Förpackningar av trä: 70 % varav minst 15 % materialutnyttjande 
 
• Förpackningar av övrigt material: 30 % återvinning dock minst 15 % 

materialutnyttjande 
 
Framtida mål: 
 

• 35 % av matavfallet skall till biologisk återvinning. 
 
• Minst 50 % av hushållsavfallet ska återvinnas genom materialåtervinning 

(inklusive biologisk behandling). 
 

• Avfallsmängderna från ny- och tillbyggnad till deponi ska minska med 90 % 
jämfört med 1994 års nivå.  
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 De tre vägledande strategierna  
Vissa aktiviteter som exempelvis transporter, energianvändning användning av material 
och kemikalier med mera kan orsaka ett flertal miljöproblem. Därav kan vissa åtgärder 
leda till att mera än ett miljömål uppnås. Som följd av detta har regeringen fastställt tre 
vägledande strategier för arbetet med miljökvalitetsmålen82. 
 
1. En strategi för effektivare energianvändning och transporter - för att minska utsläppen 
från energi- och transportsektorerna. 
 
2. En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp som innefattar en miljöorienterad 
produktpolitik- för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp och för att minska de 
diffusa utsläppen av miljögifter. 
 
3. En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö - för ökad hänsyn till 
biologisk mångfald, kulturmiljö och människors hälsa, för god hushållning med mark och 
vatten, miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur. 

4.2. EU-perspektivet, lagar och mål  
EU har angripligt avfallsproblemet med lagstiftning och övergripande strategier sedan 
70-talet. EU har ett ramdirektiv som gäller alla typer av avfall. Direktivet anger vad avfall 
är (se ovan definition) och på vilket vis det ska behandlas. Avfallsdefinitionen har satts in 
rakt av i miljöbalken och därav är de identiska, detta gäller även hushållsavfalls 
definitionen.  
 
I och med att Sverige gick med i Europiska unionen 1995 kom svensk avfallshantering att 
omfattas av EU: s regelverk och policy. Denna policys kärna utgörs av avfallshierarkin. 
Vilken tillkom redan i och med EU: s första övergripande strategi 1989. Avfallshierarkin 
bygger på ett omhändertagande av avfallet enligt följande ordning:  
 

1. Avfallsminimering, förebygga uppkomst och minimera dess farlighet. 
2. Återanvändning 
3. Återvinning av material och näringsämnen 
4. Energiåtervinning 
5. Deponering 

 
Enligt avfallshierarkin är materialåtervinning att föredra, men detta gäller endast när det 
är miljömässigt motiverbart. Det bör även vara miljömässigt motiverbart i andra fall då 
man väljer ett alternativ högre upp i hierarkin.  
 
Det bör även nämnas att överge, dumpa eller okontrollerat bortskaffa avfall är förbjudet. 
För att driva avfallsbehandlingsanläggning krävs myndighetstillstånd. 
 
EU som enhet skall ta hand om sitt eget uppkomna avfall. Det är den så kallade 
självförsörjningsprincipen som säger att man själv ska ta till vara på sitt eget avfall. 

                                                 
82 http://miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php , 2005-09-30 

http://miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php
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Förutom den finns även den så kallade Närhetsprincipen som strävar till att 
avfallsbehandlingsanläggningarna skall vara så nära avfallets uppkomst som möjligt för 
att minimera antalet transporter.  Närhetsprincipen medför att varje medlemsnation i 
princip får ansvar för eget uppkommet avfall.  
 
Det är dock viktigt att belys en komplexitet i avfallsfrågan inom EU. Avfall är nämligen 
att betrakta som en handelsvara på EU:s inre marknad, samtidigt som medlemsländerna 
kan hindra import av avfall med hänvisning till bland annat miljöskydd; vilket då sätts 
före principen om fri rörlighet för varor. Även den ovan nämnda närhetsprincipen är svår 
att kombinera med betraktandet av avfall som en vara.  
 
Det innevarande miljöprogrammet i EU är det sjätte. Det sjätte miljöprogrammet antogs 
2001 och löper mellan år 2002 till 2012.  Fyra områden prioriteras:  
 

1. Klimatförändringen 
2. Natur och biologiskmångfald 
3. Miljö och hälsa samt livskvalitet 
4. Naturresurser och avfall  

 
Vad avser syftet med sist punkten formulerades följande “bättre resurseffektivitet, 
resurshållning och avfallshantering, så att resursanvändning och generering av avfall 
inte längre är kopplade till graden av ekonomisk tillväxt samt en övergång till mer 
hållbar produktions och konsumtionsmönster inriktade på betydande vinster i 
resurseffektivitet”83. Med andra ord skall uttaget av resurserna inte överskrida vad miljön 
tål.  
 

                                                 
83 Hämtat ur rapporten Naturvårdsverket 2001, ”Ett Ekologiskt Hållbart Omhändertagande Av Avfallet” 
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5. Marknaden för avfall  
I denna studie kommer endast en översiktlig bild av marknaden ges. Begränsningen vad 
avser marknaden ligger i återvinnings och energi marknaden med beröring till avfall. Det 
är endast en översiktlig bild som bygger på en studie främst baserad på aktuella artiklar 
och rapporter, men även de intervjuer som genomförts. En översikt av vilken marknad 
som finns och hur dess spelplan ser ut är viktig vid bedömningen av hur man kan 
åstadkomma ett resurs- och energieffektivt avfallshanterings system.  

5.1. Aktörer 
De aktörer som finns på avfallsmarknaden är främst kommuner, producenter och 
avfallsinnehavare. Avfallsinnehavare kan vara både privatpersoner kommuner och 
entreprenörer. Det ekonomiska värdet i avfall varierar beroende på dess innehåll och 
ursprung och det påverkar antalet aktörer som intresserar sig för det.  
 
Producenterna samverkar idag genom de så kallade materialbolagen och dessa är 
därigenom en viktig aktör på marknaden. 

5.2. Historisk avfallsmarknad 
Under 70-talet gavs kommunerna ett tydligt ansvar för avfallshanteringen. I och med den 
ökade mängden avfall och den allt mer komplicerade avfallshanteringen ställdes både 
höga krav på ekonomiska resurser samt möjlighet att hantera stordrift av 
avfallsbehandling. För att kunna hantera den situationen så har många kommuner valt att 
i allt högre grad samverka regionalt och bildat kommunalt ägda bolag och 
kommunalförbund84 . Man genomförde stora investeringar i infrastruktur för 
avfallshanteringen. Kommunerna har i stort haft en dominerande ställning på 
avfallsmarknaden fram tills producentansvaret genomfördes inom ett stort antal områden. 
Det var ett skifte från att man inom avfallshanteringen fokuserat på miljöpåverkan till att 
lägga stor vikt även på förebyggande åtgärder för att minimera avfallets mängd och 
farlighet. 

5.3. Hushållsavfallets marknad 
Kommunerna är lagstadgat skyldiga att ta hand om hushållsavfallet. I miljöbalkens 15 
kapitel, § 8 stadgas följande: 
 
Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd av 6 §, svara för att 
1. Hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det 
behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda 
intressen, och 
2. Hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas. 
 

                                                 
84 Rapport 5408, ”Marknad för avfallshantering”, sidan 9 , Naturvårdsverket 2005 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15P6#K15P6
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Avfallsmarknaden består av flera delmarknader och även om fokus i denna rapport ligger 
på hushållsavfallet så faller den marknaden i vissa fall samman med andra 
avfallsmarknader.  
Exempelvis förbränns hushållsavfall ofta tillsammans med verksamhetsavfall både på 
privata och kommunalägda anläggningar. Förutom att avfallsmarknaden består av flera 
delar kan det även vara svårt att definiera marknaden på grund av att det ibland kan vara 
oklart i vilket skede ett avfall upphör att vara just avfall.  
 
Hushållsavfallet vilket ligger under kommunernas ansvar samlas till ungefär hälften av 
privata entreprenörer och resterande del av kommundriven verksamhet. Trenden är att det 
går mot mera konkurrensutsättning av verksamheten genom upphandling av privata 
tjänster.  
Behandlingen av hushållsavfall sker nästan helt i kommunal regi. Dock har privatägda 
elbolag under senaste åren börjat köpa upp några förbränningsanläggningar som delvis 
förbränner hushållsavfall85.  
 
En stor del av hushållens avfall hamnar även under producentansvaret och för den delen 
ser markanden lite annorlunda ut. Det finns ett intresse i att återvinna i alla fall tillräckligt 
stora mängder för att uppnå de återvinningskrav som ligger på producenterna. Det är 
dock inte bara återvinningskraven som påverkar markanden för producentansvarets 
avfalls marknad. Vissa av avfallen har ett stort värde som exempelvis 
metallförpackningarna och vissa elavfall.  

5.4.    Konkurrenssituationen på Avfallsmarknaden 
För att uppnå en fungerande konkurrens är det viktigt att alla aktörer på marknaden får 
konkurrera på samma villkor 
 
Kombinationen av utvecklingen av den privata sektorn samt att vissa kommuner i landet 
valt att utöka sitt ansvar till att omfatta allt sitt avfall resulterar i att avfallsmarknaden vart 
bristfälligt konkurrensutsatt. Resultatet har blivit att det kommuner i vissa delar i Sverige 
har en monopolställning vad gäller avfallshantering. Detta måste påverka hur man styr till 
förbränning/återvinning 

5.5. Marknaden för energi från avfall 
Under de senaste åren har det skett en stor utbyggnad av förbränningsanläggningar för 
avfall, detta till viss del på grund av genomförandet av deponeringsförbudet på organiskt 
och brännbart material. Det finns ett relativt högt energivärde i avfallet vilket gör det till 
ett intressant bränsle på elmarknaden.  
 
De aktuella marknader som finns för avfall som bränsle är då man vid förbränning 
erhåller värmeenergi och/eller kraft el. Det finns även en marknad för biogas, vilken 
erhålles vid rötning av biologiskt avfall. Sammanfattningsvis, de aktuella energierna är el, 
värme och gas utvunnet ur hushållsavfall.  
 

                                                 
85 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, Naturvårdsverket 2005 
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5.6. Återvinningsmarknaden 
Avsättningsmarknaden för olika materialslag är olika utvecklad. För metall, wellpapp, 
kartong och tidningar finns ett återvinningsvärde och en marknad för återanvändning av 
materialen. För glas och plast är marknaden inte lika självklar86. Det finns också en del 
oklarheter kring hur ersättningen för insamlingen fastställs och mer hänsyn tages till 
fiktiva priser än till det aktuella världsmarknadspriset enligt naturvårdsverket 87.  
 
Marknaden för återvinning av metallförpackningar är troligtvis den som är prismässigt 
starkast. Det finns en fullt naturlig avsättning för materialet eftersom dess kvalitet inte går 
förlorad vid återvinningsprocessen och som dessutom kräver mindre energi och 
förädlings åtgärd än jungfruligt material.  
 

                                                 
86 Rapport 5408, ”Marknad för avfallshantering”, sidan 17 , Naturvårdsverket 2005 
87 Rapport 5408, ”Marknad för avfallshantering”, sidan 17 , Naturvårdsverket 2005 
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6. Statistik 
I följande kapitel kommer de viktigaste data över Svensk avfallshantering för åren 1998 
samt 2004 att redovisas. Förutom insamlade data kommer uträknade värden av intresse 
att redovisas.  
 
Den statistik som kommer att belysas är den beträffande materialåtervinning, 
energiutvinnig/förbränning, biologisk behandling och deponering de aktuella åren. Alla 
värden innehåller en viss osäkerhet och nedan sammanställning gör inte något anspråk på 
att vara statistiskt säkerställda. Användningsområdet är främst att kunna åskådliggöra 
tendenser och trender samt att se till användbarheten i projektets metod. 
 
Tabell 2 är en sammanställning av data över materialåtervinningen i Sverige av 
hushållsavfallet för åren 1998 och 2004. Vissa avvikelser från dessa år förekommer, där 
uppgifter saknats kan ett närliggande år ha använts istället för att kunna uppnå en 
jämförelse.  

6.1. Materialåtervinning 
Tabell 2 är en sammanställning av data över materialåtervinningen i Sverige av 
hushållsavfallet för åren 1998 och 2004. Vissa avvikelser från dessa år förekommer, där 
uppgifter saknats kan ett närliggande år ha använts istället för att kunna uppnå en 
jämförelse.  
 

6.2. Förbränning med energiutvinning 
Tabell 3 är en sammanställning över mängden förbränt avfall i Sverige åren 1998 samt 
2004 samt utvunnen energi från respektive avfallsmängder.  Dessa data är hämtade från 
RVF:s årsskrifter ”Svensk avfallshantering” åren 1999 samt 2005. Man kan av 

Tabell 2

År 1998 2004

 Total mängd producerad 
hushållsavfall de aktuella åren: 

 3810 000 ton  4168 580 ton 

 Återvunnet Tidningspapper  435 000 ton  448 000 ton 
 Återvinnings grad                        0,79 kr                     0,80 kr 
 Återvunnet Wellpapp   230 000 ton          299 000,00 kr 
 Återvinnings grad                       0,85 kr                     0,86 kr 
 Återvunnen mängd kartong   72 000 ton   76 000 ton  
 Återvinnings grad                       0,37 kr                     0,45 kr 
 Återvunna Glasförpackningar  143 000 ton  152 020 ton 
 Återvinningsgraden                        0,71 kr  96 %[1] 
 Återvunna metallförpackningar   16 000 ton   33 500 ton  
 Återvinnings grad  71 % [2]                     0,66 kr 
 Återvunna plastförpackningar  15 000 ton [3]  29 400 ton  
 Återvinnings grad                       0,20 kr                     0,20 kr 
 Återvunna metaller från 
hushållen  

 Uppgift saknas  110 000 ton 

[1] Den höga återvinningsgraden beror till viss del på privat importen av glas, med andra ord inte enbart en följd av god insamling.
[2] Det finns i denna siffra en liten del stålfat från industrin, med andra ord inte bara hushållens metallförpackningar.
[3] Lika stor mängd samlades in men gick till förbränning.
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Tabell 3
År 1998 2004

Mängden hushållsavfall till förbränning 1450 000 ton 1944 290 ton
Andelen av totalt förbränt avfall som härstammar från hushållen. 0.64 % 0.61 %

- -
Utvunnen värme energi baserat på andelen som härstammar från hushållens avfall ( en uppskattning) 432 6208 MWh 5214 799 MWh
Utvunnen elektrisk energi baserat på en uppskattning av hur stor andel av avfallet som härstammar från 170 000 ton [1] 450 827 MWh

2,98 MWh/ton 
hushållsavfall

2.68 MWh/ton 
hushållsavfall

0,00012 
MWh/ton 
hushållsavfall 

0,23 MWh/ton 
hushållsavfall

[1] Här har samförbrännings anläggning med olja exkluderats.

Utvunnen elektrisk energi per ton förbränt hushållsavfall 

Andelen av totalt uppkommet hushållsavfall som gick till förbränning

Utvunnen värme energi per ton förbränt hushållsavfall

nedanstående data lätt se att andelen avfall som går till förbränning och som härstammar 
från hushållsavfallet har i praktiken minskat mellan åren 1998 till 2004, men mängderna 
har ökat. Den troliga orsaken är den ökade andel som går till materialåtervinning från 
hushållen och den del av industriavfall som tidigare deponerats men som 2004 
förbrändes.  
 
Slående fakta är att den utvunna värmemängden beräknat per ton hushållsavfall har 
minskat från 1998 till 2004. I denna beräkning som bygger på en uppskattning av hur stor 
andel som är hushållsavfall inte på hur stort värmeinnehåll de respektive fraktionerna har, 
finns ett stort utrymme för fel i uppskattningarna. Dock är det lite intressant att se att 
värdet inte är större vilket troligtvis var väntat för den förtrogne läsaren.  
 
Den stora vinsten energimässigt från 1998 till 2004 sker i den stora ökningen av utvunnen 
elektrisk energi. 2004 utvanns nästan tre gånger så mycket elektrisk energi som 1998.  
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T a b e ll 4

Å r 1 9 9 9 2 0 0 4

S to f t 3 3  to n  2 4  to n
U ts lä p p t S to f t p e r  to n  fö rb rä n t a v fa ll 0 .0 1 5  k g  s to f t/ to n  

a v fa ll
0 ,0 0 7 5  k g  s to f t/ to n  
a v fa ll

H C l (s a lts y ra )  2 8 5  to n 1 0 1  to n
U ts lä p p t H C l p e r to n  fö rb rä n t a v fa ll 0 , 1 3 3  k g  H C l/to n  

a v fa ll
0 ,0 3 2  k g  H C l/to n  
a v fa ll

S O x  1 0 8 3  to n 3 3 7  to n
U ts lä p p t S O x  p e r to n  fö rb rä n t a v fa ll 0 ,5 1  k g /to n  a v fa ll 0 ,1 1  k g /to n  a v fa ll

N O x  1 5 6 8  to n 1 7 0 7  to n
U ts lä p p t N O x  p e r  to n  e ld a t a v fa ll 0 ,7 3  k g /to n  a v fa ll 0 ,5 4  k g /to n  a v fa ll

H g  3 4  k g 3 7 k g
U ts lä p p t H g  p e r to n  fö rb rä n t a v fa ll 0 , 0 1 6  g /to n  a v fa ll 0 , 0 1 2  g /to n  a v fa ll

C d 5  k g 7  k g  [1 ]
U ts lä p p t C d  p e r to n  fö rb rä n t a v fa ll 0 , 0 0 2 3  g /to n  0 , 0 0 2 2  g /to n
P b 3 5  k g 5 4  k g
U ts lä p p t P b  p e r  to n  fö rb rä n t a v fa ll 0 ,0 1 6  g /to n 0 ,0 1 7  g /to n
D io x in 2 ,8  g 0 ,7  g
U ts lä p p t m ä n g d  d io x in  p e r  to n  fö rb rä n t a v fa ll 1 ,3  µ g /to n  0 ,2 2  µ g /to n

[1 ] H ä r a n v ä n d e s  d a ta  f rå n  2 0 0 3  e f te rs o m  d e t s a k n a s  u p p g if te r  fö r  2 0 0 4 .

Tabell 4 är en sammanställning över miljödata för förbränning av avfall gällande åren 
1998 och 2004. Fokus ligger här på de utsläppen som gjorts till luften eftersom studier av 
effekterna av utsläppen via slagg och askor saknas.   
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Tabell 5 är en sammanställning av de restprodukter som bildats vid förbränning av avfall, 
här har data för enbart hushållsavfall inte varit möjliga att finna. Ett par saker kan vara 
värt att notera, dels att mängden slagg per förbränt ton avfall minskat med 0,03 ton/per 
eldat ton avfall och dels att mängden rökgasrest per eldat ton avfall ökat.   
Det är också värt att notera att bildat slagg per ton förbränt avfall även säger oss hur stor 
viktprocent som finns kvar efter förbränning av avfall, 18% 1999 och 15 % 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
88 Tabell 4 ,Miljödata (luftutsläpp) vid förbränning 
 

Tabell 5

År 1998 2004
Slagg 383 000 ton 485 000 ton
Bildad slagg per ton förbränt avfall 0,18 ton/ton 0,15 ton/ton
Rökgas rester 82 500 ton 138 000 ton
Mängd bildad rökgasrest per ton förbränt avfall 0,039 ton/ton 0,043 ton/ton
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6.3. Biologisk behandling av avfall 
Tabell 6 är en sammanställan av de data som har erhållit gällande Biologisk behandling 
av avfall de aktuella åren.  
 
Biologisk behandling är en uråldrig avfallsbehandlingsmetod som fått ny mark och som 
modern teknik i stor skala är ung vilket medför att det är svårt att hitta data av jämförbar 
karaktär mellan åren 1998 och 2004. Detta medför att vissa luckor finns i tabell 6 nedan.  
 
Ungefär 10 % av hushållsavfallet behandlas biologiskt under 2004. I denna uppskattning 
ligger stora osäkerheter varav den främsta är hur stor mängd som behandlas i 
hemkomposter. RVF har gjort en uppskattning av att ungefär 70 000 ton biologiskt avfall 
komposteras i småskaliga komposter. 
 
Rötning som är en relativt ny metod för storskalig användning saknar jämförbara siffror 
från tidigare år och är ännu i ett tidigt tekniskt utvecklingsskede. Den stora delen av 
avfall som rötas kommer från massa och pappersindustrin vilket gör att endast en mycket 
liten mängd av den energi som utvinns genom metoden härstammar från hushållens 
avfall, vilket medför att de data till stor del faller utan för ramarna för detta projekt.  

6.4. Deponering 
Tabell 7 åskådliggör data gällande deponerat avfall under de aktuella åren. Som lätt går 
att avläsa så har deponeringen av avfall minskat drastiskt under de aktuella åren.  

 
 

 
 

Tabell 6

År 1999 2004

Total mängd avfall till biologisk behandling 309 000 ton 433 830 ton
Total mängd hushållsavfall till biologisk behandling 144 000 ton 195 000 ton [1]
Andelen av biologiskt behandlad avfall som kommer från hushållen (inklusive uppskattad mäng till 47 % 45 % 
Andel av hushållsavfall som behandlades med biologisk metod - 10 %
Mängd komposterat avfall - 273 952 ton
Utvunnen mängd kompost 136 284 ton
Mängd rötat avfall 244 374 ton
Mängd utvunnen rötrest - 211 078 ton

Utvunnen mängd rötgas - 21 895 000 Nm3
Utvunnen energi mängd ur biogas producerad vid rötning - 118 896 MWh [2]

[1] I denna siffra exkluderas park och trädgårdsavfall
[2] Av denna energi så kan bara en viss del anses härröra från hushållsavfall (andelen hushållsavfall är ungefär 45 %) Eller hur?

T abell 7

År 1998 2004

T ota l m äng deponerat avfall 4800 000 ton 2480 000 ton
T ota l m ängd deponerat hushå llsavfall 1070 000 ton 380 000 ton
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7. Analys 
Studiens syfte var som tidigare nämnts att betrakta hela Sveriges avfallssystem i 
modellen nedan, att i den modellen jämföra 1998 års värden med 2004 års värden på 
input och output och söka ett tänkbart optimum i framtiden mot ett så resurseffektivt 
system som är möjligt.  
 

 
 
 
Redan tidigt i min studie insåg jag att denna tänkta modell skulle ge stora svårigheter 
Mycket på grund av bristande statistiska data och stor osäkerhet i de värden som finns. 
Det skulle inte kunna skapas en rättvis bild av situationen och definitivt inte kunna 
genomföras en jämförelse mellan exempelvis en tio års period då det saknas värden för 
primära parametrar.  
 
För att åskådliggöra problematiken jag mötte under studien så skall jag redogöra för varje 
ingående materialström för sig.  
 
Vad avser metallavfall så finns flertal problem. Dels osäkerhet gällande statistik, vilket är 
ett generellt problem för all avfallsdata i Sverige före år 2005. Det finns också stora 
skillnader i värdet och energivinster vid olika typer av metallåtervinning. Vissa delar av 
metallåtervinningen hamnar under det farliga avfallet vilket gör en övergripande bild 
mycket otydlig.  
 
Även för plastströmmen saknas statistiskt säkra data för år 2005. Det är också omöjligt 
att använda modellen som var tänkt, för att se om plastavfallet används på ett 
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resurseffektivt sätt då plast vid energiåtervinning är att betrakta som fossilt bränsle och 
vid materialåtervinning dels kräver tillsats av nytt material och dels ej kan jämföras med 
jungfruligt material. Att likställa materialströmmar mellan plastavfall och metallavfall 
skulle bara skapa en otydlig bild av verkligheten och resultatet skulle sakna värde. 
Eftersom metall ger samma material som jungfruligt vid återvinning och kan återvinnas 
om och om igen medan bilden för plast är som beskrivs i tidigare kapitel mycket mera 
komplicerad.  
 
Situationen vad gäller statistiska data för wellpapp/kartong blir den samma som för 
övriga materialströmmar. Men denna materialström av material är troligen den som 
skulle ha varit enklast att göra ett optimum för eftersom det är en förnybar råvara och det 
då blir möjligt att se vilket som ger mest positiv output för gällande parametrar. 
Problembilden är identisk för tidning/papper. 
 
Även för glasavfallet finns stor osäkerhet i statistiska data. Man vet också om att man 
samlar in större mängder än vad som sätts på markanden eftersom det importerade glaset 
också hamnar i insamlingen. Detta skapar en skev bild av avfallets strömmar. Olika glas 
har också olika värde. Färgat glas saknar i stor värde medan vitt glas är värdefullt som 
resurs, för att ge en god bild av detta skulle det krävas en uppdelning inom denna 
materialström.  
 
Den sistnämnda av materialströmmar är den för biologiskt avfall. Där har det skett en 
utveckling av behandlingsmöjligheter och en otroligt stor osäkerhet i data eftersom viss 
del aldrig går in i kommunala avfallsströmmar utan hamnar på komposter och dylikt. 
Enkelt uttryckt är materialdata ett problem även här.   
 
I många fall av återvinning används materialet till en produkt med sämre kvalitetsbehov 
än det ursprungliga och i vissa fall saknar dessa produkter till och med ett större 
ekonomisk värde.  
 
Förslagsvis så bör materialåtervinning redovisas på ett annat sätt. I statistiken bör det 
framgå hur stor mängd material som återvanns som kunde ersätta jungfruligt material och 
återfå samma kvalitet, man bör införa olika klassningar av det återvunna materialets 
kvalitet så att resurseffektiviteten kunde åskådliggöras tydligare. Men detta skulle kräva 
både en mycket djupare studie och en klart mer avancerad modell.  
 
Om materialströmmarna hade varit möjliga att identifiera så hade en optimering av de 
olika tänkbara ”behandlings”-metoderna varit av litet värde då miljöaspekterna också 
hade behövt optimeras samtidigt för att reseffektivt användande vore intressant. Detta 
försvåras genom de lagar och mål som medför att vissa optimeringsalternativ inte skulle 
ha varit intressanta att ens ta fram.  
 
Det finns idag optimerings verktyg med fokus framför allt på miljö och energi men dessa 
är ej i excell miljö. Det som skiljer dem och den tänkta modellen som skulle prövas var 
utformandet. Ett exempel på en befintlig modell är ORWARE. Dock saknar ORWARE i 



42 
 

sammanhanget större betydelse då det man efterfrågade var en enkel excellbaserad 
modell med fokus på främst resurseffektivt användande.   
 
Det jag dock kan utläsa ur den studie som genomförts är hur utvecklingen från 1998 till 
2004 har bidragit till att avfall mer och mer används som en resurs. Men även om inte 
den modell som jag ställde upp var möjlig att använda vid bristande statistik så finns ett 
behov av att granska hur resurseffektivt avfallet används.  
 
I Sveriges avfallsplan som publicerades av Naturvårdsverket hösten 2005 kan man läsa 
att den energimängd som utvinns från avfallet ökat med 70 % mellan åren 1994 och 
2004. Det låter ju som ett gott resultat och en klar tendens att vårt utnyttjande av avfallet 
är resurseffektivt eftersom man talar om ett ökat energiuttag från avfallet. Men vad säger 
det egentligen? Till att börja med så har man missat att i samma samanhang klargöra hur 
stor ökning av mängden avfall som förbränns, och på så vis kan bli energi är mellan åren 
1994 och 2004.  Det intressanta vore att man berättade hur stor mängd energi man får ut 
av ett ton avfall 1994 kontra 2004.  
 
Enligt Naturvårdsverket förbrändes år 1994 totalt (inkluderat industriavfall) 1670 kton 
89avfall och år 2004 förbrändes 3200 kton90 avfall (inkluderat industriavfall), vilket 
motsvarar en ökning med cirka 50 % det är bara därav rimligt att anta att man i dag kan 
utvinna mera energi ur avfallet än år 1994.  
 
När man talar om resurseffektivt användande av avfall vid förbränning med 
energiutvinnande är det viktigt att veta hur stor andel energi som kan utvinnas per ton 
avfall från en tid till en annan eller med en teknik jämfört en annan. Detta bör, för att 
kunna bli ett användbart effektivitetsmått, kunna ses med perspektivet av hur stora 
mängder miljögifter som varje ton i sig också genererar. För att åskådliggöra detta kan en 
jämförelse mellan hur mycket energi som utvanns per ton avfall som förbrändes med 
energiutvinning år 1998 och år 2004 göras. År 1998 förbrändes 1450 kton hushållsavfall 
en uppskattning av procentuell andel energi som härstammar från hushållsavfallet ger en 
utvunnen värmemängd på ca 4330000MWh vilket motsvarar 2, 98MWh/ton förbränt 
hushållsavfall, de motsvarande för år 2004 blir 1944 kton hushållsavfall och uppskatta 
5 210 000 kWh som motsvarar 2,68 kWh/ton förbränt avfall.  
 
Dessa beräkningar görs dock på uppskattade värden som innehåller en stor osäkerhet, 
men de påvisar ändå behovet av att inte enbart titta på parametrarna utvunnen energi och 
mängden avfall var för sig. Förslagsvis bör man studera hur olika fraktioner avfall som 
förbränns genererar maximala mängder energi per mängd förbränt avfall både utefter 
vilken teknik som använts samt vilken sammansättning avfallet haft.  
 

                                                 
89 2002 Rapport 5177, ”Ett Ekologiskt Hållbart Omhändertagande Av Avfallet”, Naturvårdsverket 
 
90 Sveriges Avfallsplan ”Strategi för hållbar avfallshantering”, Naturvårdsverket 2005 
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Efter att ha studerat avfallssystemets genom olika aspekter och sett dess komplexa 
uppbyggnad med idag ganska otydliga strömmar och data, samt komplicerade marknader 
har jag kommit fram till ett flertal konstateranden.  
 
Eftersom det idag råder stor brist i statistiska data inte bara inom avfallssektorn utan även 
inom produktsektorns materialförbrukning samt materialens livslängd medför det stora 
svårigheter att kartlägga hur resurseffektivt avfallssystemet idag egentligen är.  
 
Det finns dock möjlighet att göra jämförelser mellan olika års resursuttag och 
återvinningsgrader, för att dessa skall redovisas på ett jämförbart sätt bör man inte enbart 
påvisa olika utvunna material och energi mängder utan även ge en bild av vad de 
redovisade mängderna säger i förhållande till vad som fanns i det årets aktuella 
avfallssystem. Med andra ord redovisade data bör för en rättvis bild även spegla mängder 
avfall samt dess materialinnehåll.  
 
När man sedan talar om energi bör man tydligt redovisa vilken form av energi man 
utvunnit samt koppla samman den utvunna energin med den förbrukade mängden avfall 
för att utvinna den aktuella energimängden.  
 
Den största utmaningen vad gäller att bedöma resurs- och energieffektivt användande av 
avfall gäller materialåtervinningen. Där krävs enligt mitt tycke en tydlig redovisning av 
vilken kvalitet det återvunna materialet erhåller, exempelvis om det verkligen kan 
återvinnas till liknade produkt eller om det återvinns till en på marknaden mindre 
attraktiv vara. Ett sätt att lösa problemet vore att införa standarder på internationell nivå 
för att på så vis kunna se den nya varans värde.  
 
Det är även viktigt att tillsatser av nya kemikalier redovisas på ett tydligt sätt vid 
återvinning för att kunna kartlägga hur resurs och energieffektivt avfallssystemet är.  
 
Det finns fortfarande ett stort behov av att studera resurseffektivt användande av avfall, 
eftersom dess mängd fortsätter att öka och många av våra resurser är ändliga.  En sådan 
studie kräver dock en större bredd än ett examensarbete har möjlighet att erbjuda.  
 
Anledningen till att modellen studerades var i med syfte att på uppdrag från 
naturvårdsverket finna en enkel excellbaserad modell att se hur man kan styra mot olika 
effektivitets mått för användandet av avfall.  
 
Den slutgiltiga slutsatsen blir att det idag med befintliga data inte är möjligt att avgöra 
hur man styr mot en energi och resurseffektivt avfallssystem i Sverige. Det kräver både 
djupare studier och en mer detaljerad redovisning av statistiska data för att kunna 
använda den metod som jag hade för avsikt att använda i denna studie.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 

 Intervju av Emma Strömberg och Francisco Vilaplana doktorander på 
intuitionen för fibrer och polymerteknologi  

 
Emma och Francisco är båda två doktorander på intuitionen för fibrer och 
polymerteknologi. Inledningsvis frågar jag dem om vilka plaster som är möjliga att 
återvinna? De svarar att rent praktiskt är alla termoplaster möjliga att återvinna, medan 
hårdplaster på grund av är svårare. Det finns två undergrupper av hårdplaster, elastomer 
och termostabila, vilka har olika kemiska egenskaper. Bildäck är exempel på hårdplast 
som kan återvinnas mekaniskt. Det finns också plaster som inte alls kan återvinnas och 
det är den grupp som kallas termostabila eller epoxiplaster.  
 
Anledningen till att vissa plaster och inte andra kan återvinnas är att de olika plasterna 
skiljer sig radikalt åt i kemisk struktur. De så kallade termoplasterna saknar till stor del så 
kallade tvärbindningar vilka binder ihop de olika polymerkedjorna i sidled. Medan 
härdplasterna har många tvärbindningar vilket skapar en irreversibel struktur som 
försvårar och i vissa fall omöjliggör återvinning av själva material.  
 
Jag bad Emma och Francisco att förklara vad innebörden av så kallad kemisk återvinning 
är ( även kallad primär återvinning). De förklarade följande:  
 
Istället för att enbart smälta ner plasten och på nytt bearbeta den och i många fall med 
dagens sortering få ett orent och kvalitetsmässigt sämre material så tillsätts kemikalier 
som bryter upp de kemiska bindningarna så att plastens beståndsdelar kan återfås. Med 
andra ord man får tillbaka det material som man en gång hade i processen för att tillverka 
plasten, och eftersom plast till nästan 100% består av olja så är det man få vid kemisk 
återvinning. Jag bad Emma och Francisco att beskriva hur både kemisk och mekanisk 
återvinning kan återspeglas i ett kretsloppsperspektiv och fick denna figur nedan 
beskriven för mig:  
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Både Emma och Francisco anser att mekanisk återvinning är att föredra framför kemisk 
återvinning eftersom detta inte är en lika komplicerad process och kräver mindre tillsats 
av nya kemikalier. Dock menar de att kemisk återvinning medför att man återfår 
jungfruligt material vilket kan få en ökad betydelse när oljan blir en bristvara. Bland 
annat kan man få fram en typ av diesel med denna metod.  
 
De poängterar att det är svårt att vara generell när det gäller plaståtervinning då det 
handlar om så många olika material. Material återvinningen kan dock generellt förbättras 
väsentligt för plast genom att rätt fraktioner blandas, detta är svårt vid manuell sortering 
men enkelt att genomföra vid IR-sortering. Det är just att rätt polymerer hamnar på rätt 
ställe som är det viktigaste för plast återvinning, olika plaster bör inte blandas med 
varandra eftersom man då endast gör det möjligt att återvinna dem en gång eller inte alls 
och dessutom erhåll ett material med mycket tillsatser och dåliga egenskaper. Blandas 
däremot homogena material tro både Emma och Francisco att man mycket väl kan få 
fram material som tål att jämföras ur egenskaps synpunkt med material som ges från 
jungfruligt material, dessutom möjliggörs att produkten kan återvinnas igen upp  till 5-6 
gånger vilket ju ger det hela ett mer motiverbart kretslopp än en gång. 
 
Idag använd i stort sett enbart manuell utsortering av plast vilket är både ett svårt och 
smutsigt arbete. Men tekniken för IR-sortering finns det är en kostnads fråga att den inte 
utnyttjas. Med IR-sortering kan kvalitén för det nya materialet säkerhetsställas eftersom 
det enligt Emma kan sorteras inte bara i exakt rätt fraktion ur materialsynpunkt utan även 
efter kulör vilket minskar tillsatser.  
 
Något som jag frågade Emma och Francisco om var de olika tillsatserna ( eller 
Additiven) som finns i plaster. De berättar att de flesta additiven försvinner ur plasten 
innan det är dags att återvinna dem. Detta gäller inte flamskyddsmedel vilka måste tas 
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bort innan de plasterna kan återvinnas. När jag frågar vilka miljöeffekterna då man 
värmer upp plasterna för ny upparbetning fick jag till svar att ingen av dem kände till de 
och att troligtvis så frigjordes då ämnen som vart bundna i plasten. Det är viktigt att 
poängtera att inte alla additiv är miljöfarliga.  
 
Avslutningsvis frågar jag Emma och Francisco hur de skulle vilja att framtiden såg ut 
inom polymeråtervinnings området framhåller de främst tre synpunkter. Vikten av att rätt 
återvinningsmetod tillämpas på rätt plastmaterial. Ökad återvinning av plast och ökad 
kommunikation mellan forskare och myndigheter för att skapa insyn i framtida 
utveckling och möjliggöra att påverka att resurser läggs på rätt sak. Man vill även ha 
större kontakt med industrin men förstår att de har sina produkter och process 
hemligheter som kan vara ett hinder för det.  
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8.2. Bilaga 2 

 Intervju med Simon Lundeberg om Biologis avfallsbehandling  

 
Vilka alternativ finns för biologisk behandling och när lämpar sig vilken metod? 
Kompostering lämpar sig för hemkompostering och glesbyggd. Rötning är bättre när det 
gäller stora volymer, både vad avser hygien och möjligheten att utvinna energin.  
 
Vilken nytta har man av produkten som erhålles?  
Komposten är långsam och produkten saknar värde. Rötresten kan ersätta flytgödsel och 
har en kvävehalt som motsvara 80% av denna. Ekonomiskt blir det  ungefär plusminus 
noll. Men verksamheten är kontrollerbar och det finns certifiering system. Rötresten har 
en TS-halt på 96% vatten och detta är det som medför att det finns en kritisk gräns för när 
det är lönsamt att köra ut den på åkern. Man säger att det är lönsamt maximalt ungefär 3 
mil från anläggningen.  
 
Hur mycket energi kan utvinnas ur processerna?  
Den främsta nyttan vad avser produkten för rötning ligger i gasen som ej är fossil och 
därav blir både ekonomisk och miljömässigt lönsam. Gasen har ett metaninnehåll på 60-
70 %. För matavfall säger man att 1 ton avfall ger ca 150kubik biogas, vilket motsvarar 
100 kubik metangas och ger ungefär 1MWh energi.  
 
Hur ser marknaden för rötresten/komposten ut? 
Markanden för Rötresten är som tidigare nämnts bönderna. Då man sprider den istället 
för konstgödsel på åkrar. I detta finns ingen möjlighet att hitta ett ekonomiskt värde. Men 
för biogasen finns bränslemarknaden för bilindustrin. Den kan bli större. I Tyskland där 
man redan har byggt ut nätet med naturgas på bensinstationerna i landet har man redan 
skapat distributionsnät vilket gör biogasen mera attraktiv som bränsle.  
 
Idag finns det 11 anläggningar för rötning i Sverige och det handlar främst om södra 
Sverige. Det är svårt att finna en lönsam marknad i norra Sverige. Ungefär fyra nya 
anläggningar är planerade och bör stå klara före år 2010.  
 
Vad får man för miljöutsläpp?  
För stora komposter kan det bli stora metanutsläpp och även viss del lustgasutsläpp, 
vilket inte är bra eftersom dessa är starka växthusgaser. Det är svårt att kontrollera 
utsläppen. Vad gäller de stora projekt där man har tippat ut stora mängder organiskt (mat) 
avfall på åkrar är inte att rekommendera för miljön. Dessa projekt är ofta billiga lösningar 
för att göra sig av med avfallet.  
 
För Rötning är det framför allt biogasutsläppen som ger miljöeffekter. Det är normalt 
med ungefär 1-4 % av den totala biogasen i utsläpp. Detta är för mycket och det bör vara 
tekniskt möjligt att minska dessa utsläpp. Detta är den viktigaste faktorn vad avser 
rötning och här måste branschen gör allt för att reducera utsläppen eftersom metan är en 
så pass stark växthusgas.  
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Kan man rena komposten/ Rötresten från metaller och föroreningar ( typ giftiga 
organiska ämnen)?  
Det finns exempel från tyskland där man renat både komposter och rötrest på metaller 
och organiska ämnen. Metallerna kan på så vis återvinnas. Ett sådant företag hittas på 
http://www.seaborne-erl.de/DEUTSCH/5_News/NEWS3.HTM . I Tyskland har man 
även försök med att göra torra linor vilket kan vara ett sätt att optimera så att man kan 
transportera rötresten längre och fortfarande vara lönsam, eller utan att göra en 
förlustaffär.  
 
Vad finns det för kostnader med biologisk behandling?  
Det är billigare är förbränning och kostar ungefär 300-600 kr per ton för själva 
behandlingen. Förbränning kostar ungefär 400-700 kr per ton. Merkostnad för insamling 
tillkommer dock vilket totalt sett gör det billigare att förbränna.  
 
Hur ser utvecklingen ut för tillfället för biologiskbehandling? 
Det finns ett par projekt som ser lovande ut. I Västerås invigs i höst en anläggning där 
flertal intressenter slagit sig samman som delägare i anläggningen. Det är frågan om 
producenter/aktör på flera nivåer i intressekedjan för biogasen och rötresten. Aktörer är 
Lantbruksförbundet, energibolag, lokala bussbolaget och avfallsbolag.  
 
Ett stort bolag som satsar på rötning idag är sydkraft.  
 
Det kan finnas möjlighet till andra lösningar än dem man ser nu. Det skulle kunna vara 
lönsammare att kanske utvinna ungefär hälften av energin genom rötning så att bränsle 
till bilarna erhålles och att man sedan förbränner resten som återstår och på så vis även 
erhåller värme och eventuellt kraftel.  
 
Övrigt  
 
Det är viktigt att se på både förbränning och biologisk behandling här i Sverige i ett EU 
perspektiv.  
 
Intervjun utförd: 7/9-05  

http://www.seaborne-erl.de/DEUTSCH/5_News/NEWS3.HTM
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8.3. Bilaga 3 

 Intervju med Viveka Darpö Ihd från Återvinnings industrierna.  
 
Allmänt 
Inledningsvis ber jag Viveka berätta lite allmänt om vad hon gör och om 
Återvinningsindustrierna.  
 
Viveka är en av två personer som arbetar på Återvinningsindustrierna, vilket är en 
bransch organisation för alla privata återvinningsföretag. Återvinningsindustrierna ingår 
som en medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv. Återvinningsindustrierna har en 
värdegrund och etiska riktlinjer, de kräver bland annat av sina medlemsföretag att de 
skall vara anslutna till ISO 14001 inom två år efter att de anslutit sig.  
 
Återvinningsindustrierna anser att miljötänkandet skall vara en drivkraft och att den är 
bra för konkurrensen. Man menar att konkurrens inom miljö driver utvecklingen framåt 
genom marknadskrafterna.  
 
Vilka plaster anser du är lämpliga att återvinna?  
Hårdplaster. Alla plaster som är miljömässigt motiverbart att återvinna.  
 
Idag råder det brist på plast hos återvinnarna i Sverige, med andra ord så finns det en 
stark marknad. Det är främst två skäl till att det råder plast brist. Det ena är att sorteringen 
är otillräcklig och det andra och kanske tyngsta skälet är att det enbart är förpackningar 
som sorteras ut. Idag sorteras exempelvis Cream fraiche burkar ut men inte en stor plast 
pulka.   
 
Vad är er inställning till kemisk återvinning?  
Tveksam. Vi ser helst att plast blir plast, ett kretslopp av själva materialet.  
 
Hur ser framtiden ut för plaståtervinningsindustrin?  
Med de stigande oljepriserna kommer och har redan plaståtervinningsmarkanden 
påverkats. Detta kommer att öka efterfrågan på plast.  
 
Producenterna kommer att kräva renare plaster. Inom dator tillverkningen har man idag 
lyckats få ner de olika plast sorterna från 200 till ungefär 10 sorter. I framtiden kommer 
denna utveckling att ses även på andra produkt marknader. Vi har inte råd att förlora 
materialet.  
 
Anser du att det är viktigt med papper och kartong återvinning?  
Vid kartong och pappers återvinning finns det framförallt stora energibesparingar att 
göra. Det är i detta fall inte frågan om någon ändlig resurs vilket medför att den formen 
av återvinning inte är lika högprioriterad som plast där råvaran är ändlig.  
 
Vad är viktigast vid pappers återvinning?  
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Det är viktigt att det finns kontroll över kvalitén, framförallt när man importerar från 
utlandet. Det är alltid av stor betydelse att kretsloppet avgiftas.  
 
Nu går vi vidare till glas, vad motiverar att använda glas till att tillverka glasull? 
Den bruna glasen saknar i stort ett ekonomisk värde till skillnad från det vita glaset som 
blir nya produkter igen. Därav är det bra att man kan använda det färgade glaset till att 
göra glasull. 
 
Hur tror du att markanden för glasåtervinningen ser ut?  
Idag har man ju stora problem med allt privat importerat glas vilket medför att 
insamlingen av glas inte kan täckas upp av producentansvarsavgiften. Svensk 
glasåtervinningsindustrin  har uppvaktat miljödepartementet för att de vill ha ekonomisk 
kompensation för de ökade utgifter man har på grund av importerade glaset. Hur detta 
faller ut kan påverka framtiden.  
 
En ny marknad vad gäller glasåtervinning som är av intresse är den med planglas. Idag 
finns en entreprenör som skeppar planglas via Vänern och sedan vidare ner till Italien där 
man ännu vill använda enbart glasflaskor för sitt vin. Detta har skapat en god 
glasmarknad och planglaset blir vinflaskor i Italien.   
 
Vad anser Återvinnings industrierna att hushållsavfall är?  
Det är en jätteviktig fråga! Idag är det svårt att veta exakt vad som menas eftersom 
begreppet är så vidsträckt. I Norge gjorde man nyligen den uppdelningen att man sa att 
därifrån avfallet härstammar den kategorin hamnar det också under. Med andra ord avfall 
från företag är inte hushållsavfall  och vice versa. Detta underlättar för entreprenörer som 
då vågar att investera eftersom mina känner till spelreglerna.  
 
Man måste i Sverige underlätta för återvinnings entreprenörerna genom att tydliggöra 
vilket avfall som är hushållsavfall. Detta är ett måste för att de skall våga sig in på 
marknaden med biologisk behandling.  
 
Hur ser marknaden ut för metallåtervinning idag?  
Idag är marknadspriset på metall högt vilket gör att det är lysande tider för den 
återvinningen. Kampanjen ”håll Sverige rent”* har vart ett tydligt exempel på att det är 
lönsamt idag att samla in metaller.  
 
Hur tror du att framtida markanden kommer att se ut för metallåtervinningen?  
Idag går mycket av det insamlade materialet till Kina och som det verkar kommer  även 
Indien att imoprtera stora mängder framöver. Denna markanden kommer dock att så 
småning om att bli mättad.  
 
Inom EU finns en viss oro att allt metall material exporteras till Asien vilket kan leda till 
material brist i EU i framtiden. Det finns till och med vissa diskussioner om 
handelshinder, tyvärr eftersom det borde vara marknadsstyrt.  
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Skrot kommer alltid att vara värdefullt att återvinna, dess kvalitet blir inte försämrad hur 
många gånger den än återvinns. Det finns stora energimängder att bespara genom att 
återvinna och dessutom utgör metaller faktiskt en ändlig resurs.  
 
Finns det tillfällen då du förespråkar deponering?  
Givetvis, främst då det är frågan om farliga ämnen som exempelvis kvicksilver eller 
koncentrat efter behandlingar av avfall. Tycker att systemet med deponeringsavgift är ett 
lysande sätt att styra bort från deponering när andra metoder är mera lämpliga. Dessutom 
har deponeringsavgiften ”väckt” konservativa industrier till att agera för återvinning 
vilket de aldrig gjort utan avgiften.   
 
Finns det tillfällen då du förespråkar förbränning? 
Till att börja med så är vi för en förbränningsskatt. Det finns flera anledningar att 
förbränna och ett är då det krävs för att avgifta kretsloppet. Det är också lämpligt att 
förbränna då ett material inte längre kan återvinnas som när träfibrerna har återvunnits 
fem gånger och är uttjänta.  
 
Det viktiga att poängtera är att vi bör använda material så länge vi kan.  
 
Arbetar ni på något vis aktivt för att påverka producenter att minska mängden 
produkter så att avfallsmängden minskar? 
Nej det gör vi inte. Däremot så påverkar vi inköpare på exempelvis sjukhus och liknande 
att köpa in miljöanpassat och återvinningsbart som möjligt. Den typen av påverkan utför 
vi även genom att föreläsa. Vi verkar för att produkterna idag som ska bli avfall ska ge så 
liten gift skadan på miljön som möjligt och att de kan användas om och om igen.  
 
Tror du att det är möjligt att skapa ett miljömål för Svenskt hushållsavfall? Och 
tror du det vore bra med ett sådant? 
Tror att det vore bra. Det är viktigt att ett sådant är tydligt. Framförallt fågan om vad som 
avses med olika avfallsfraktioner måste avgränsas i ett sådant mål.  
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8.4. Bilaga 4 

 Intervju med Björn Ejner 
 
Ungefär vad har hushållsavfall för energiinnehåll?  
Ungefärliga värdet ligger på 11-12 MJ/kg för blandat matavfall. 
 
Vilka verkningsgrader har dagens förbränningsanläggningar?  
De flesta ligger kring 85%, vissa har trixat lite med att få ut effekten från gasen också 
vilket kan ge en verkningsgard på över 100%. Bra exempel på anläggningar med morden 
teknik och hög verkningsgrad är Linköpings, Umeå och Malmös anläggningar.   
 
Vilka verkningsgrader hade de ( ungefär) 1998? 
Man kan generellt säga att man kan plocka ut mera idag än 1998. Men skillnaderna är 
inte så stora.  
 
Hur stora är utsläppen idag och hur stora var de 1998?  
Det står i RVF:s skrift Avfall blir värme, eller så kan du kontakta Åsa Hagelin på RVF.  
 
Är det några specifika problem med förbränning? 
Askorna skapar vissa bekymmer till skillnad från slaggen som knappast ger några 
miljöproblem. Det är idag viktigt att hitta bra metoder att stabilisera restprodukterna. 
Ungefär 3-4 % utgörs av flygaska och det är farligt avfall. Det finns metoder att rena den 
från en del metaller men den bör ändå behandlas som farligt avfall.  
 
Ett annat litet problem som borde gå att lösa är den dioxinbildning som sker i slutet av 
processen. Det finns idag rent tekniska möjligheter. Det kan vara viktigt att se till att de 
ämnen som exempelvis koppar som katalyserar dioxinbildning avskiljs innan processen.  
 
Ett annat problem man har är image problemet, vilket visserligen har blivit bättre senaste 
åren.  
 
Vilka skillnader finns det främst med dagens förbränning jämfört med den som 
användes 1998?  
Sedan 1998 har katalysatorer tillkommit. Regelverket från EU har medfört lite 
”putsningar ”. En allmän ”uppryckning”  framför allt hos de nya anläggningarna.  Sverige 
har klarat Nox-kraven bra redan så de har inte inneburit någon förändring. Men det har 
skett en mindre skärpning av dioxinhalten som haft viss påverkan. Dessutom har man 
generellt bättre kontroll nu än 1998, genom de kontinuerliga mätmetoderna.  
 
En annan sak som skett är att de produkter som blivit avfall förändrats till viss del av sitt 
innehåll. Något positivt är att kvicksilver och kadmium till stor del fasats ut och därav 
inte längre heller är problem vid förbränning.  
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Det har skett en ökning av kraftvärmen som absolut är att föredra eftersom man då har 
möjlighet att få ut det både maximal värme och energi.  
 
Vad händer med de metaller som hamnar i förbränningsprocessen?  
De som hamnar i slaggen kan ofta sorteras ut som skrot och gå vidare till återvinning. 
Den mängden metaller som hamnat i askorna är i partikelstorlek och kan vara svårare att 
få ut och det sker då med olika former av fällning som tidigare nämnts.  
 
Hur tror du att framtidens förbränningsteknik kommer att fungera vad avser 
verkningsgrad, utsläpp osv.  
Utvecklingen går inte så fort även om mycket har hänt sedan 1985, som man kan se som 
en slags start på en ny period för avfallsförbränningen. Det som skulle kunna väntas är ett 
genombrott inom förgasningstekniken, men det har varit på gång ett tag men trots att 
tekniken finns så har de försöks anläggningar som drivits varit mindre framgångsrika och 
haft en del problem.  
 
Det andra som troligtvis kommer att ske är att det kommer att komma bättre 
destruktionsmetoder på ask sidan.  
 
Vad vore fördelarna/nackdelarna med en förbränningsskatt på avfall? 
Oj det är egentligen en för svår fråga att svara på direkt. Kan säga ett par saker bara som 
kommer upp i huvudet direkt.  
 

- Det är kanske inte ett bra sätt att stimulera till ökad kraftvärme 
- Det innebär inte någon stimulering till biologisk behandling. Styrning saknas då 

skatt ska tas ut på del som ändå inte är aktuell för biologisk behandling.  
- Det är svårt att kontrollera mängden fossilt bränsle i avfallet. Metod för det 

saknas.  
- Finn sen viss logik i att ta betalt för den fossila delen. 

 
Kan man se en kretsloppsbild av förbränning?  
Ser det snarare som att man bryter ett och tar ut föroreningarna. 
 
Hur tror du att svensk avfallshantering kommer att se ut i framtiden 5, 10 och 20 år 
framåt.  
Tror inte att utvecklingen kommer att vara lika stor som den varit de gånga tjugo åren. Då 
det hänt väldigt mycket och vart en form av skifte för avfallshanteringen.  
 
Möjligtvis bättre sortering av avfallet och ökad biologisk behandling. Det känns som att 
det vore bra med ökad biologisk behandling.Kanske utvecklas också produkterna innan 
de blir avfall. Det kanske kommer mera material som är gjorda av proteiner och liknande.  
 
Idag förbränns ungefär hälften av allt avfall och jag tror att den siffran kommer vara 
gaska lik framöver också, kanske lite lägre.   
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