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Abstract 
The purpose of this study is to compare the energy related and environmental consequences of 
implementing optical sorting as a means of waste collection with those of reducing food 
waste. In addition to studying the possibility of implementing optical sorting in downtown 
Stockholm, the yielded amounts of energy from waste collection and reduced wastage will be 
calculated. This is done by way of literature reviews and interviews. The amount of energy 
that can be generated through optical sorting and biogas production via anaerobic digestion in 
downtown Stockholm is 29-44 TJ/year, compared to 118 TJ/year saved by completely 
eliminating food waste. The generated biogas can replace fossil fuels, but the required food 
waste contributes to increased greenhouse gas emissions as well as reduced bio diversity and 
eutrophication during the wasted food’s lifecycle. Thus, a reduced wastage appears to be 
superior to waste collection, but this reduction could potentially have negative consequences 
which are not included in this study. 
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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att jämföra de energi- och miljömässiga konsekvenserna av att 
implementera matavfallsinsamling genom optisk sortering med att minska livsmedelssvinnet i 
privata hushåll. Förutom att undersöka genomförbarheten i att implementera optisk sortering i 
Stockholms innerstad beräknas energimängderna som kan fås ut genom insamling respektive 
sparas genom minskat livsmedelssvinn i samma område. Detta genomförs genom 
litteraturstudie och intervjuer. Den energimängd som kan fås ut genom optisk sortering och 
rötning till biogas är i Stockholms innerstad 29-44 TJ/år, jämfört med en svinneliminering 
som sparar cirka 118 TJ/år. Den genererade biogasen kan ersätta fossila bränslen, men svinnet 
bidrar till såväl förstärkt växthuseffekt som minskad biodiversitet och övergödning under sin 
livscykel. En minskning av svinnet förefaller således vara överlägsen matavfallsinsamling, 
men denna minskning kan även ha negativa konsekvenser som inte innefattas av denna studie.
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1 Introduktion 
Dagens konsumtionstakt innebär att naturresurser förbrukas i högre takt än de kan återskapas, 
och den är tillsammans med nivån av teknisk utveckling och befolkningsmängden en centralt 
pådrivande faktor bakom de globala miljöförändringarna (Princen, 1999). En indelning kan 
göras i offentlig och privat konsumtion, där den privata konsumtionen står för ungefär 80 
procent av konsumtionens totala utsläpp av växthusgaser, och livsmedelskonsumtionen är här 
en betydande del. (Eriksson, 2008) Det är en rad olika aspekter av livsmedelskonsumtionen 
som bidrar till dess miljöpåverkan, vilka inkluderar allt från råvaruproduktion fram till och 
med konsumtion och kassering av mat och matrester. Problemet förvärras ytterligare av svinn 
(onödigt matavfall) i alla dessa led, på grund av att produktionen måste överstiga 
konsumtionen. En viss mängd avfall, såsom skal och kaffesump, är dock oundviklig, och 
således är både en minskning av svinnet såväl som god avfallshantering viktiga frågor. 
(Rytterstedt et al., 2008) 

Gällande avfallshanteringen är insamling av matavfallet för rötning till biogas ett sätt att ta till 
vara den energi och de näringsämnen som matavfallet innehåller. Samtidigt utgörs 35 procent 
av hushållens matavfall av just svinn (Jensen et al., 2011) – mat som alltså har producerats, 
förpackats, transporterats i flera led och ibland även tillagats i onödan. Med utgångspunkt i 
den Europeiska unionens ramar för hur avfallshanteringen i Europa ska skötas har den 
svenska regeringen utvecklat den svenska avfallshanteringen (Avfall Sverige, 2012). Relaterat 
till Sveriges miljömål bestämdes den 26:e april 2012 även 13 etappmål, som är prioriterade 
områden inom vilka arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska 
drivas framåt (Miljödepartementet, 2012). Två av de nya etappmål som bestämdes gäller den 
svenska avfallshanteringen, där etappmålet om ökad resurshållning i livsmedelskedjan innebär 
att matavfallsinsamlingen och tillvaratagandet på dess växtnäring från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger ska uppgå till 50 procent till 2018 (Avfall Sverige, 2012). Vidare 
specificerades det att minst 40 procent ska användas till biogasproduktion (Avfall Sverige, 
2012). 

Ett flertal publikationer inom den här rapportens fokusområde finns, bland annat från 
förvaltningsmyndigheter såsom Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. 
Dessa inkluderar Monica Eidstedts rapport Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll från 
2013 för Jordbruksverket och Amcoff et als. rapport Riksmaten – vuxna 2010-11: Livsmedels- 
och näringsintag bland vuxna i Sverige från 2012 för Livsmedelsverket, som båda tar upp 
konsumerade kvantiteter av olika typer av livsmedel i Sverige. Gällande miljöeffekter av den 
svenska livsmedelskonsumtionen behandlar Rebecka Engströms artikel Environmental 
assessment of Swedish agriculture i tidsskriften Ecological Economics effekterna av det 
svenska jordbruket. Ågren och Cromniers rapport Den svenska konsumtionens globala 
miljöpåverkan från 2010 och Martin Erikssons rapport Konsumtionens klimatpåverkan från 
2008 är båda två skrivna för Naturvårdsverket och tar upp allmänna miljöeffekter av den 
svenska konsumtionen. Ingen av dessa rapporter tar dock upp vilka energimässiga 
konsekvenser ett minskat livsmedelssvinn eller en ökad matavfallsrötning i Sverige skulle ha, 
och detta är någonting som denna rapport ämnar besvara, inriktat på Stockholms stad. 
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Rapportens behandlingsområde ter sig slutligen särskilt lämpligt i och med Stockholms 
stadsledningskontors nya handlingsplan angående Stockholms stads framtida strategi för en 
förbättrad matavfallshantering. 

1.1 Syfte  
Syftet är att utvärdera optisk sortering, Stockholms stads nyligen antagna strategi för 
omhändertagande av matavfall. Vidare skall denna strategi jämföras med de miljömässiga 
effekterna av att minska matsvinnet, och strategins möjligheter till implementering ska 
dessutom undersökas. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur mycket energi kan årligen fås ut ur Stockholms innerstads hushålls nuvarande 

matavfallsmängd med hjälp av optisk sortering och rötning till biogas? 

• Hur mycket energi kan årligen sparas av att minska livsmedelssvinnet i hushållen i 
Stockholms innerstad? 

• Vilka huvudsakliga miljökonsekvenser har de olika alternativen? 

• Vilka potentiella möjligheter och hinder finns (hos olika aktörer) vid 
implementeringen av optisk sortering i Stockholm? 
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2 Bakgrund 
I Stockholms stads handlingsplan för att uppnå det nationella etappmålet om ökad 
resurshushållning i livsmedelskedjan specificeras den eftersträvade mängden utseparerat 
matavfall till 50 procent. Detta motsvarar för Stockholms stad 48 000 ton avfall. Till skillnad 
från de nationella målen specificeras det inte i Stockholms stads handlingsplan hur stor andel 
som ska användas till biogasproduktion, utan istället är målsättningen en generell ökning av 
denna produktion. (Stadsledningskontoret, 2013) 

Innehållet i hushållsavfallsfraktionen (”vanliga soppåsen”) transporteras i Stockholm till 
Högdalenverket där det förbränns och blir till värme och el (Stockholms stad, 2012). För 
närvarande samlas cirka 8 procent av hela Stockholms stads matavfall in separat och flera 
olika system används för insamlingen. Från samtliga en- och tvåfamiljshus samt från 
merparten av flerfamiljshusen och restaurangerna sker insamlingen genom att fastigheten har 
ett separat kärl för matavfall. Det separata kärlet töms sedan av en sopbil speciellt anpassad 
för att ta hand om blött avfall. För flerfamiljshus finns även bottentömda behållare, som töms 
på samma sätt som separata kärl. Ett annat system tillämpat vid flerfamiljsfastigheter är 
sopsugssystem med container. Slutligen används även matavfallskvarnar vilka antingen kan 
vara anslutna till en separat tank eller vara anslutna till avloppsnätet. I fallet med separat tank 
hämtas det malda avfallet med sugbil och transporteras till rötning. Om anläggningen endast 
rötar matavfall och restprodukter från jordbruket kan rötresten certifieras och användas vid 
ekologisk odling. Då matavfallskvarnen är ansluten till avloppsnätet samrötas matavfallet med 
avloppsslam och rötslammet kan certifieras och användas inom konventionellt jordbruk och 
inom skogsbruket. (Stadsledningskontoret, 2013) 

I Stockholms stads handlingsplan för ökad insamling av matavfall uppges att samtliga 
nuvarande insamlingsmetoder ska användas samt att optisk sortering ska implementeras vid 
flerfamiljsfastigheter (Stadsledningskontoret, 2013). Optisk sortering innebär att hushållen 
lägger matavfall i en plastpåse i en färg medan restavfall läggs i en plastpåse av annan färg. 
De båda påstyperna läggs sedan i samma sopkärl och hämtas av en bil som kör dem till en 
optisk sorteringsanläggning. Där separeras de två typerna maskinellt och matavfallet 
transporteras sedan vidare för att rötas och bli till biogas och biogödsel, vilket illustreras i 
figur 1. (Stockholms stad, 2013b) 

När det gäller svinnet har denna en direkt koppling till konsumtionens miljöpåverkan, 
eftersom ungefär 25 procent av de sammanlagda 80 miljoner ton koldioxidekvivalenterna som 
konsumtionen i privat sektor i Sverige står för, är relaterad till konsumtion av livsmedel. 
Emissioner i såväl jordbruk och industri vid produktionen av livsmedlen, som vid 
transportering av råvaror och livsmedel fram till och med livsmedelsbutikerna innefattas i 
dessa mängder. (Modin, 2011) Förhållandevis står boende, resande och diverse konsumtion 
såsom inköp av kläder och IT-tjänster för 30, 30, respektive 15 procent av utsläppen 
(Eriksson, 2008). 

 



4 

 

En uppdelning av dessa led i livsmedelsindustri, butiker, restauranger och skolkök samt 
hushåll leder till att hushållen står för den största delen av matavfallet som genereras i Sverige 
(Kock och Andersson, 2012). Enligt uppgifter från Svenska miljöemissionsdatas (SMED) 
rapport Matavfall 2010 från jord till bord av Jensen et al. är hushållens årliga mängd 
matavfall 674 000 ton, beräknat för 2010. Detta motsvarar 72 kg/capita och år, och består till 
65 procent av oundvikligt matavfall motsvarande 435 000 ton och till 35 procent av onödigt 
matavfall motsvarande resterande 239 000 ton (Jensen et al., 2011). Det onödiga matavfallet 
från hushållen uppgår alltså till 25 kg/capita och år. För att illustrera hushållens andel relativt 
övriga sektorer står de för 67 procent av den totala mängden matavfall på 1010 000 ton, 
medan livsmedelsindustrin och restaurangbranschen som är de nästföljande störst bidragande 
sektorerna står för 17 procent respektive 10 procent (Kock och Andersson, 2012). 

  

Figur 1: Principskiss över en typisk optisk sorteringsanläggning av Envac Optibag AB. (Holmertz, 2013a) 
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3 Metod 
3.1 Beräkningar 
Till samtliga beräkningar i rapporten användes Microsoft Excel 2010. 

3.1.1 Beräkning av energimängd som fås ur optisk sortering 
För att beräkna den teoretiska energimängd som kan fås ur Stockholms stad med hjälp av 
optisk sortering gjordes vissa antaganden och avgränsningar. För det första antas att endast 
invånarna i Stockholms innerstad innefattas av den optiska sorteringen, eftersom det är dessa 
som troligen kommer omfattas av det insamlingssystemet. För det andra bortsågs från 
transporter från hushållen och mellan anläggningarna, samt energianvändningen i 
förbehandlings- och rötningsanläggningen. Det motiveras med att inga extra transporter mot 
nuläget behöver ske från hushållen då endast en omfördelning av avfallet i olika fraktioner 
sker och med att förbehandlings- och rötningsanläggningar behövs oavsett vilket 
insamlingssystem som implementeras för att utvinna biogas ur matavfall. De transporter som 
eventuellt tillkommer mellan olika anläggningar är svåra att uppskatta då det ännu ej är 
bestämt var dessa ska placeras. Däremot är energianvändningen i en optisk 
sorteringsanläggning inräknad i kalkylen. 

Här följer en redogörelse för hur beräkningen genomfördes (se bilaga 1 för mer information). 
Med hjälp av värden på Stockholms innerstads befolkningsmängd samt mängden matavfall 
som genereras per capita per år i Sverige beräknades den totala mängden matavfall som 
årligen genereras i Stockholms innerstad. Därefter beräknades den totala mängden matavfall 
som går in i den optiska sorteringsanläggningen genom att multiplicera den valda 
utsorteringsgraden (se förklaring nedan) med den totala mängden matavfall. Av det förloras 
10 procent vid siktning, sönderdelning och separation (Holmertz, 2013b). För att beräkna hur 
mycket energi i biogas som kan fås ur en mängd matavfall användes att 1000 kg matavfall ger 
biogas som motsvarar 110 liter bensin (Stockholms stad, 2013a). Ur detta fås tillsammans 
med uppgiften att 1 liter bensin motsvarar 9,06 kWh (Biogasportalen, n.d.) hur stor 
energimängd som kan fås ur 1 kg matavfall. Eftersom den totala mängden matavfall som går 
ut ur anläggningen tidigare beräknats kunde den totala energimängden som fås under ett år 
räknas ut. Denna siffra justerades med energimängden som används för att driva 
sorteringsanläggningen, vilken räknades ut som följer: Enligt Holmertz (2013b) har den 
anläggningen som byggs i Stockholm troligen en hög grad av automatisering, och därför bör 
den använda effekten antas vara 50 procent högre än den i Linköping, vilket ger en 50 procent 
högre energianvändning per ton matavfall. Energianvändningen i anläggningen i Linköping är 
cirka 2,8 kWh/ton (Holmertz, 2013b). 

Energianvändningen i anläggningen i Stockholm (kWh/ton matavfall) beräknas genom 
ekvation (1): 

2,8 ∙ 1,5 = 4,2   (1) 
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3.1.1.1 Hushållens utsorteringsgrad 
Eftersom optisk sortering ännu inte har tillämpats i Stockholm var ett antagande angående 
utsorteringsgraden tvunget att göras. Detta baseras på plockanalyser som genomförts på andra 
platser, en del med optiskt insamlingssystem och en del med insamling i papperspåse. Här 
följer en genomgång av de fall som antagandet baserats på. 

I en plockanalys utförd i Lund vid ett försök med utsortering av matavfall i papperspåsar var 
resultatet att utsorteringsgraden endast uppgick till 31 procent av den totala mängden 
matavfall (Bernstad, 2010). I en scenarioundersökning utförd av Käppalaförbundet och 
SÖRAB (2009) antas en utsorteringsgrad på 52 procent från småhus och en utsorteringsgrad 
på 26 procent från flerfamiljshus vid insamling i kärl. Antagandena är grundade på 
insamlingsgraden som uppkommit i Sollentuna kommun. Enligt Avfall Sverige (2011) är 
anslutningsgraden 65 – 80 procent och det totala sorteringsutbytet (anslutningsgrad 
multiplicerat med utsorteringsgrad) 50-70 procent i kommuner med fullt utbyggda system. En 
plockanalys genomförd i ett område i Norge där optisk sortering tillämpades visade att 
utsorteringsgraden där var 57 procent och att 99 procent av det som fanns i fraktionen för 
matavfall var rätt sorterat (Viki, 2011). Enligt Holmertz (2013b) är utsorteringsgraden i 
genomsnitt 45-50 procent i de kommuner som använder Optibags optiska sorteringssystem, 
bland vilka Södertälje kommun har lägst resultat med en utsorteringsgrad på 38 procent. 
Denna låga siffra beror enligt Holmertz (2013b) på att Södertälje har en hög andel 
flerfamiljsfastigheter. 

Utifrån dessa data ansågs en utsorteringsgrad på 40 procent trolig eftersom Stockholms stad 
satsar på optisk sortering främst för innerstadens flerfamiljsfastigheter. Dock är Stockholms 
stads mål med matavfallsinsamlingen att 50 procent av det totala matavfallet ska samlas in 
(inklusive restauranger och verksamheter) (Stadsledningskontoret, 2013). Holmertz (2013b) 
anser att en målsättning på 50 procent är alltför låg. Med hänsyn till uppgifterna ovan valdes 
till den här studien tre scenarion ut: En utsorteringsgrad på 40, 50 respektive 60 procent. Det 
sista scenariot ska ses som en framtidsbild snarare än som ett troligt resultat i ett kort 
perspektiv, men är intressant utifrån en tro på att sorteringsbenägenheten och medvetenheten 
ökar ju längre tid ett insamlingssystem funnits, samt utifrån synpunkten att stadens 
målsättning kunde varit högre. 

3.1.2 Sammanställning av energiåtgången för livsmedelssvinn 
År 2003 publicerade Carlsson-Kanyama et al. i tidsskriften Ecological Economics en analys 
av energiåtgången för olika, typiska matvaror (inklusive drycker) under hela dess olika 
livscykler. Till livscyklerna räknades energiåtgången från produktionen av råvarorna i 
jordbruket fram till att matvarorna var redo att ätas, inklusive energin som lagringen och 
transporterna krävde mellan de olika stegen i produktionskedjan. Jordbruksverket utkom i 
januari, 2013 med en rapport av Monica Eidstedt vid namn Livsmedelskonsumtion och 
näringsinnehåll där en sammanställning av den svenska livsmedelskonsumtionen mellan åren 
1980 och 2011 har gjorts. 
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Vidare släppte Lantbrukarnas riksförbund 2010 ett PM vid namn Importens andel av 
livsmedelskonsumtionen av Mats Reidius, som översiktligt redovisar den importerade andelen 
av olika övergripande matvarukategorier såsom ”kött och köttvaror” och ”oljor och fetter”. 
Dessa tre publikationer har använts för att översiktligt bestämma den energi som krävs för den 
svenska livsmedelskonsumtionen. 

De konsumerade mängderna av de olika varugrupperna som hämtades från Eidstedt (2013) för 
2010 hämtades i form av så kallad ”direktkonsumtion”, vilket är ett begrepp som åsyftar de 
mängder livsmedel som når enskilda hushåll och storhushåll från producenterna samt 
producenternas egen hemmaförbrukning. Direktkonsumtionen är således justerad för det svinn 
som uppstår innan livsmedlen når hushållen. Svinnet i hushållen är alltså en andel av de 
konsumerade mängderna livsmedel. I enlighet med den andra frågeställningen i denna uppsats 
har denna konsumtion antagits förekomma endast i privata hushåll. Då Rytterstedt et al. 
(2008) redovisar att konsumtionen i hushållen fortfarande är störst, trots att konsumtionen i 
storhushåll ökar, ter sig detta antagande vara rimligt. Dessa data användes i kombination med 
uppgifter om motsvarande varugruppers totala energiåtgång från analysen av Carlsson-
Kanyama et al., (2003) och justerades med hjälp av Reidius (2010) för andelarna av de olika 
varugrupperna som generellt importeras för att på så sätt översiktligt inkludera variationer i 
energiåtgång till följd av att maten är importerad. Reidius uppgifter om importerade andelar 
användes för alla matvarugrupper utom för honung, eftersom relevant information inte fanns 
att tillgå. Honung och biodling – honungens ursprung, egenskaper och effekter på människans 
hälsa av Bergfeldt och Eriksson (2010) användes istället. 

Direktkonsumtionen per capita och år multiplicerades alltså med matvarugruppens 
energiåtgång per kg, och om olika uppgifter fanns för inhemskt producerade och importerade 
livsmedels energiåtgång användes Reidius (2010) för att beräkna energiåtgången för andelen 
importerad respektive inhemskt producerad mat. Detta illustreras nedan med den generella 
ekvationen (2) och därefter med ett utdrag från beräkningarna för färska äpplen och päron i 
tabell 1.  

      𝐸𝑖 = 𝑚𝑖 ∙ (𝐼𝑖𝑖 ∙ 𝐸𝑖𝑖 + 𝐼𝑖𝑖 ∙ 𝐸𝑖𝑖)  (2) 

Ei – Energiåtgången för matvarugruppen i under hela dess livscykel, [MJ per capita och år] 
mi – Den konsumerade mängden av matvarugruppen i, [kg per capita och år] 
Iiu – Andelen av den konsumerade mängden som är importerad 
Eiu – Energiåtgången för den importerade sorten av i under hela dess livscykel, [MJ per kg] 
Iil – Andelen av den konsumerade mängden som är importerad 
Eil – Energiåtgången för den importerade sorten av i under hela dess livscykel, [MJ per kg] 
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Tabell 1: Utdrag ur bilaga 2, där 93,2 procent av 13,6 kg per capita och år (som är den totala konsumerade 
mängden av varugruppen) är importerad och således kräver 6,7 MJ/kg, medan resterande andel är 
inhemskt producerad och kräver 3,5 MJ/kg. Detta ger en total energiåtgång på 88,2 MJ per capita och år 
för varugruppen. 

 Direktkonsumtion 
av 
varugrupper, 2010 
[kg/(cap & år)] 
(mi) 

Energiåtgå
ng för 
livscykel 
per kg av 
varugrupp 
[MJ/kg] 
(Eiu, Eil) 

Importerad 
andel (Iiu) 

Inhemsk
t 
produce
rad 
andel 
(Iil) 

Energiåtgång 
för 
varugrupper 
[MJ/(cap & 
år)] (Ei) 

Äpplen och 
päron, 
färska 

13,6 3,5 93,2 % 6,8 % 88,2 

Äpplen och 
päron, 
färska 
(importerat) 

 6,7    

 

På grund av att alla data gällande konsumtionsmängder inte hade motsvarande poster i 
informationen om energiåtgången (och vice versa) föll sådana poster bort och kom inte att 
ingå i beräkningarna. Detta resulterade i att den sammanlagda konsumerade mängden 
livsmedel per capita och år blev 668 kg, istället för ungefär 800 kg som Livsmedelsverket 
(2012) uppger. Därför användes förhållandet Em i nedanstående ekvation (3) för att bestämma 
en generell energiåtgång per kg mat. För att åstadkomma detta summerades alla 
direktkonsumtionsposter – mi i ekvation (2) summerades alltså för varje matvarugrupp i – och 
likaså summerades motsvarande energiåtgångar, det vill säga Ei i ekvation (2) för alla 
matvarugrupper. Detta gav Em i ekvation (3): 

  𝐸𝑚 = ∑ 𝐸𝑖𝑖
∑ 𝑚𝑖𝑖

    (3) 

Skillnaden i den framräknade konsumtionsmängden 668 kg och den ungefärliga mängden 
som uppges av Livsmedelsverket (2012) kompenserades slutligen för med hjälp av en linjär 
interpolering enligt beräkningen i ekvation (4) nedan: 

𝐸𝑡 = ∑ 𝐸𝑖𝑖 + (800 − 668) ∙ 𝐸𝑚 = 11774 𝑀𝑀/(𝑐𝑐𝑝 & å𝑟) (4) 

Et – Energiåtgången för svensk livsmedelskonsumtion på 800 kg per capita och år förutsatt 
förhållandet Em 
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I Eidstedts (2013) rapport finns ett antal matvarugrupper vars konsumerade mängd anges i 
liter per capita och år, till skillnad från övriga grupper som anges i kilogram per capita och år. 
För att kunna genomföra energiåtgångsberäkningarna för dessa matvarugrupper krävdes 
således en omräkning från liter till kilogram med hjälp av de olika livsmedlens densiteter (ρ). 
Av dessa livsmedel fanns data om energiåtgång för följande: Läsk, mineralvatten och kolsyrat 
vatten, öl, vin, mjölk samt saft och juice av köksväxter, frukter och bär. För en redogörelse av 
de olika dryckernas densiteter och för att se de omberäknade värdena från liter till kilogram, 
se bilaga 4 respektive 2. 

Mängden onödigt matavfall som svenskar ger upphov till kombinerades slutligen med 
ekvation (3) och befolkningsstatistik för år 2010 från Olsson (2011) för att ta fram den 
energiåtgång som det onödiga matavfallet varje år har givit upphov till. Detta redovisas i 
ekvation (5) nedan: 

  𝐸𝑎 = 𝐸𝑚 ∙ 𝑏 ∙ 𝑚𝑎   (5) 

Ea – Den energi som det onödiga matavfallet tar i anspråk under sin livscykel 
b – Befolkningsmängd 
ma – Mängden onödigt matavfall 

För en detaljerad genomgång av antaganden och förenklingar som har gjorts vid 
sammanställningen av energiåtgången för den svenska livsmedelskonsumtionen, se bilaga 3 
och 4. 

3.2 Litteraturstudie 
Vid genomförandet av den här studien har en genomsökning av den aktuella litteraturen 
genomförts. Främst har sökmotorer som Google, Google Scholar och KTH Bibliotekskatalog 
Primo använts för att hitta vetenskapliga rapporter och artiklar samt rapporter från kommuner, 
organisationer och myndigheter som Stockholms stad, Avfall Sverige och Naturvårdsverket. 
Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling 
(Stadsledningskontoret, 2013) utgör basen för arbetet i och med att den beskriver nuläget i 
Stockholm samt en strategi för hur matavfallsinsamlingen ska utökas. 

Vad gäller miljökonsekvenser av svenskt jordbruk har Rebecca Engström et al. (2007) 
Environmental assessment of Swedish agriculture varit en viktig källa. För uppgifter gällande 
livsmedelssvinn har i synnerhet Naturvårdsverket varit en framstående källa, där rapporten 
Nyttan av att minska matsvinnet från 2012 av Elisabet Kock och Jessica Andersson var till 
stor hjälp. Även Matavfall 2010 från jord till bord av Jensen et al. från 2010 har varit en 
betydande källa. 
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3.3 Intervjuer 
För att få bakgrund kring Stockholms stads handlingsplan för ökad matavfallsinsamling (av 
Stadsledningskontoret, 2013), systemet för optisk sortering samt kunskap kring potentiella 
möjligheter och hinder hos olika aktörer för den optiska sorteringens implementering har tre 
intervjuer genomförts. Intervjupersonerna har valts eftersom de har viktiga roller i införandet 
av ett nytt system för matavfallsinsamling samt olika perspektiv på hur detta ska ske. Mats 
Cronqvist på Trafikkontoret, avdelningen avfall valdes eftersom de på avdelningen har hand 
om avfallsfrågor inom Stockholms stad. Mats Cronqvist har dessutom arbetat med 
avfallsfrågor länge, både inom Stockholms stad och hos en entreprenör. Intervjun med Mats 
Cronqvist genomfördes på Trafikkontoret den 28/3 2013. Stefan Holmertz intervjuades via 
telefon den 22/4 2013 i egenskap av VD för Envac Optibag som är leverantör av optiska 
sorteringssystem. Jan-Ove Sundqvist på IVL Svenska miljöinstitutet intervjuades som en 
aktör inte direkt inblandad i frågan, en tredje part från forskningssidan som arbetat med 
avfallsfrågor länge. Intervjun med Jan-Ove Sundqvist genomfördes den 4/4 2013. Samtliga 
intervjuer spelades in och en nedtecknad resumé av varje intervju återfinns i bilaga 6. 
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4 Resultat 
4.1 Energimängd som kan fås ut genom optisk sortering 
Energimängden som kan fås ut genom att tillämpa optisk sortering som metod för insamling 
och urskiljning av matavfallet beror på hur stor utsorteringsgraden i hushållen blir. I denna 
rapport har tre scenarior valts vilka presenteras i tabell 2. 

 
Tabell 2: Energimängden som årligen fås ur Stockholms innerstads hushålls matavfall genom optisk sortering och 
rötning till biogas som funktion av hushållens utsorteringsgrad. 

Hushållens utsorteringsgrad [%] 40 50 60 

Energimängd [TJ/ år] 29 37 44 

Energimängd [MJ/ capita och år] 93 120 140 

 

4.2 Energibesparing av att minska matsvinnet 
I matproduktionens och -försäljningens alla led uppstår alltså förluster i form av svinn, och 
det ter sig naturligt att en minskning av denna mängd skulle medföra en minskad resurs- och 
energiförbrukning och dessutom en minskning av utsläpp av växthusgaser. Livsmedelsverket 
(2012) uppger att en genomsnittlig svensk konsumerar ungefär 800 kg livsmedel per år och 
den sammanlagda energiåtgången för konsumtionen av denna mängd livsmedel motsvarar 
ungefär 11774 MJ per capita och år. 

Som Jensen et al. (2011) redovisar är den totala mängden onödigt matavfall som slängs per år 
i svenska hushåll 239 000 ton, eller 25 kg per capita. Denna mängd livsmedel upptar ungefär 
3,5 PJ (eller 370 MJ per capita) under hela sin livscykel. Slutligen, baserat på 
populationsmängden i Stockholms innerstad, motsvarar detta för innerstaden 118 TJ och är 
alltså den energimängd som teoretiskt sett skulle kunna sparas om matsvinnet eliminerades 
fullständigt. 

4.3 Miljökonsekvenser 

4.3.1 Miljökonsekvenser optisk sortering 
Tillämpning av optisk sortering innebär att matavfall rötas och blir till biogas samt biogödsel. 
Biogasen kan ersätta fossila bränslen och biogödsel kan ersätta handelsgödsel 
(Naturvårdsverket, 2011). Enligt Börjesson et al. (2010) kan användning av biogas ge en 
reduktion av växthusgaser på 103 procent jämfört med fossila bränslen, där reduktionen är 
över 100 procent på grund av indirekta effekter av recirkuleringen av växtnäringsämnen som 
minskar behovet av mineralgödsel. Dock är det inte säkert att användning av biogödsel 
minskar läckaget av näringsämnen på en viss plats eftersom det är svårare att dosera 
(Naturvårdsverket, 2011). 
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Samtidigt menar Naturvårdsverket (2011) att det totala läckaget bör minska om systemgräns 
sätts kring hela livsmedelsproduktionen då växtnäring i avfallsprodukter återförs. Utsläpp av 
försurande ämnen minskar när biogas ersätter fossila bränslen (Naturvårdsverket, 2011). 

Vid sluten behandling är miljöeffekterna vid reaktorrötning försumbara (Naturvårdsverket, 
2003). Dock kan metanutsläpp ske vid in- och utmatning, vid efterlagring och vid behandling 
och användning av biogas (Naturvårdsverket, 2003). Det finns även en luktproblematik kring 
förbehandlingsanläggningar och rötningsanläggningar. Lukt kan ha konsekvenser såväl för 
arbetsmiljö som för allmänhetens förtroende för anläggningen men det existerar exempel på 
anläggningar som effektivt minimerat luktproblemen (Naturvårdsverket, 2011).  

Vid optisk sortering används plastpåsar. Produktion av plast startar med utvinning av råolja 
och naturgas (Khoo et al, 2010). Att plast inte är nedbrytbart gör dels att rejektet (fraktion som 
avskiljs innehållande plastpåsar och viss mängd medföljande matavfall) vid 
utsorteringsanläggningen kan bli stort, då rötningsprocessen är känslig för plastrester, och dels 
har undersökningar visat att utsorteringsgraden i hushållen blir mindre vid användning av 
plastpåsar än vid användning av papperspåsar (Avfall Sverige, 2010). Den lägre 
utsorteringsgraden tillsammans med det större rejektet gör att mindre matavfall går till 
biologisk behandling och mer går till restavfall (Avfall Sverige, 2010). Detta leder till att 
mindre biogas produceras och mindre mängd fossila bränslen kan ersättas. 

4.3.2 Miljökonsekvenser livsmedelssvinn 
Det onödiga livsmedelssvinnet påverkar miljön på flera sätt. Påverkan härstammar från bland 
annat jordbruk, transporter, förpackningar, tillagning och avfallshantering. Enligt Engström et 
al. (2007) är de största faktorerna för miljöpåverkan från det svenska jordbruket förstärkt 
växthuseffekt, användning av icke-förnybara resurser, minskning av biologisk mångfald, 
övergödning och toxicitet. Dessa kan endast ses som en del av påverkan från jordbruket, då en 
stor del av den mat som konsumeras i Sverige är importerad. 

4.3.2.1 Påverkan från jordbruket 
Förstärkt växthuseffekt och användning av icke- förnybara resurser 
Vad gäller jordbrukets bidrag till förstärkt växthuseffekt består det av utsläpp av CO2, N2O 
och CH4.  Utsläpp av CH4 kommer från boskap och utsläpp av N2O från markprocesser och 
från produktion av konstgödsel. CO2-utsläppen härstammar till stor del från importerade 
råvaror. De icke- förnybara resurser som används är dels fossila bränslen, dels uran. Uran står 
för 73 procent av de icke-förnybara resurser som används, och används vid elproduktion. 
Fossila bränslen används för jordbruksmaskiner och transporter samt för uppvärmning. 
(Engström et al., 2007) 

Övergödning 
Halva bidraget från svenska källor till övergödning i Sverige kommer från jordbruk och den 
främsta orsaken är läckage av fosfor och kväve från jordbruksmark (Engström et al, 2007). 
Övergödning är inte enbart ett svenskt problem. 
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Globalt sett ökade användningen av handelsgödsel innehållande kväve sjufaldigt mellan 1960 
och 1995, vilket har fått följder både i form av ökad matproduktion och miljöeffekter som 
störningar i akvatiska ekosystem i form av övergödning och låg syrehalt (Tilman et al, 2002). 

Toxicitet 
Undersökningen gjord av Engström et al (2007) gällande toxicitet är inte heltäckande på 
grund av bristande data. Dock är det fortfarande intressant att studera vilka faktorer som 
framkom som betydande för toxicitet. Enligt Engström et al (2007) består endast en liten del 
av de farliga kemikalier som används i matproduktionen av bekämpningsmedel. Exempelvis 
cementproduktion framkom istället som en betydande användare av farliga kemikalier. Dock 
är kemikalierna i det fallet använda i slutna system till skillnad från bekämpningsmedel som 
används öppet med syftet att påverka ekosystemen. Undersökningen visade endast på 
användningen och inte på hur mycket av kemikalierna som i realiteten får konsekvenser i 
ekosystemen. 

Enligt Cederberg och Mattson (2000) härrör 75 procent av användningen av insekticider i en 
enhet konventionellt framställd svensk mjölk från odlingen av sojabönor. Sojabönor 
importeras och används som boskapsfoder. Detta tyder på att användningen av 
bekämpningsmedel är högre utomlands, vilket skulle innebära att bekämpningsmedel är en än 
viktigare faktor för miljöpåverkan till följd av matsvinn. 

Biodiversitet 
En hög biodiversitet fungerar som en försäkring vid förändringar i miljön genom att risken 
minskar för att ett helt ekosystem kollapsar om en art försvinner (Loreau et al, 2001). 
Ekosystem bidrar med ekosystemtjänster som vattenrening, upptagning av koldioxid och 
utjämning av klimat (Tilman et al, 2002). Biodiversitet kan därför betraktas som en viktig 
resurs för jordbruket (Engström et al, 2007). Samtidigt kan jordbruket skada ekosystemen, 
exempelvis genom användning av konstgödsel och bekämpningsmedel som ansamlar 
näringsämnen och gifter i grundvattnet vilket leder till kostnader för vattenrening och hälsa 
(Tilman et al, 2002). Ekologisk odling har dock visat sig ge mindre förluster i biodiversitet än 
konventionell odling. En orsak till det kan vara att inga bekämpningsmedel används i 
ekologisk odling (Engström et al, 2007). 

Vad gäller svenskt jordbruk är en stor källa till förluster i biodiversitet avskogning i Brasilien 
till följd av import av sojabönor, mestadels till djurföda. En annan anledning till minskad 
biodiversitet är transportnätet – vägar och den kringliggande zon som påverkas av vägarna 
uppgår i Sverige till 2 procent av landets yta. Vägar är till för mer än för transport av föda, 
men att kunna transportera mat genom landet är en viktig orsak till att anlägga vägar. 
(Engström et al, 2007) 

Importerad föda 
Följande stycke bygger på Carlsson-Kanyama och Engströms (2003) beskrivning 
miljöeffekter av några importerade livsmedel. Kaffe och bananer har uppmärksammats på 
grund av den stora användningen av bekämpningsmedel vid odling och packning.  
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Bekämpningsmedlen sprids till omkringliggande ekosystem där de skadar både människor 
och miljö. Odling av frukt och grönt innebär också en stor användning av pesticider beroende 
på krav på kvalité och sortiment från importörerna, samt att sorter odlas i klimat de inte är 
anpassade till. Jätteräkor är ett annat uppmärksammat livsmedel där odlingen ger stora 
miljökonsekvenser. En del av påverkan är användningen av bekämpningsmedel och 
antibiotika, en annan skövlingen av mangroveskogar och saltvatteninträngning i 
färskvattenbrunnar. 

Med tanke på alla de livsmedel som importeras är detta givetvis endast en liten del av den 
miljöpåverkan som sker till följd av matsvinn. Dock kan konstateras att importerad mat kan 
ha betydligt andra miljöeffekter än den inhemskt producerade. 

4.3.2.2 Förpackningar 
Livsmedelsförpackningar har en mängd funktioner: de ska skydda maten från fysisk skada, de 
ska vara lätta att försluta för att hindra biologiska angrepp, de ska vara lätta att tömma, de ska 
vara i en storlek som förhindrar livsmedelssvinn och de ska ge korrekt information om varan 
(Williams & Wikström, 2011). Förpackningarna till den mat som senare slängs ska 
framställas, transporteras och hanteras som avfall. 

Ett förpackningsmaterial som används är plast, vilket befaras ha negativa hälsokonsekvenser 
på grund av att det innehåller ämnen som hårdgöraren bisfenol A (Marsh & Bugusu, 2007). 
Aluminium är också använt bland annat tack vare dess låga vikt och att metallen går mycket 
bra att återvinna (Marsh & Bugusu, 2007). Aluminium är dock mycket energikrävande att 
renframställa (Stockholmsregionens avfallsråd, 2007).  

Enligt Williams & Wikström (2011) kan dock väl utformade förpackningar minska 
miljöpåverkan genom att minska livsmedelssvinnet, även om det kan innebära att 
miljöpåverkan från förpackningen i sig ökar. 

4.3.2.3 Övrigt 
Livsmedel som slängs av hushållen transporteras både före det inhandlas av konsumenten och 
mellan butiken och konsumentens hem. Den andel av livsmedelskedjans energianvändning 
som transporterna står för uppgår till 15-20 procent, och transporterna står för en ännu högre 
andel av utsläppen av koldioxid, kolväten och kväveoxider (Wallgren, 2000).  

Enligt en plockanalys utförd av Andersson (2012) består matavfallet till cirka 45 procent av 
rester, det vill säga halväten mat och rester från tallrik. Den del av matavfallet som är tillagad 
har gett upphov till än större miljöpåverkan än den resterande delen eftersom den krävt energi 
för att tillagas. 
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Beroende på hur avfallet tas om hand har hanteringen olika miljökonsekvenser. För 
miljökonsekvenser av att röta avfallet, se avsnitt 4.3.1 Miljökonsekvenser av optisk sortering. 
Vad gäller alternativet att matavfall förbränns med övrigt hushållsavfall ger detta också energi 
i form av el och värme, men näringsinnehållet i avfallet tas inte till vara. Dock kan biogas 
ersätta fordonsbränsle, och är enligt Bisaillon (2011) därmed bättre ur klimatsynpunkt. 

4.4 Aktörer och implementering 

4.4.1 Huvudsakliga aktörer 
Enligt Miljöbalken 15 kap. 8§ är kommunen ansvarig för att hushållsavfall samlas in och 
återvinns eller bortskaffas. Följaktligen är Stockholms stad en viktig aktör vad gäller 
matavfallsinsamlingen i Stockholm. Det är trafikkontoret som främst arbetar med 
avfallsfrågor. Envac Optibag AB är leverantör av optiska sorteringsanläggningar och har 
tidigare levererat till ett flertal städer i Europa inkluderat Borås och Vänersborg i Sverige 
(Envac Optibag, n.d.). Enligt VD Stefan Holmertz (2013b) försöker de påverka kommuner att 
välja deras system eftersom de tror på sitt system. Fastighetsägarna är en annan viktig grupp 
av aktörer som främst månar om att den lösning som implementeras är hållbar på sikt 
(Cronqvist, 2013). Arbetsmiljöverket ställer krav på renhållningsarbetarnas arbetsmiljö vilket 
har konsekvenser för valet av system, typ av kärl och dess placering (Cronqvist, 2013). 

4.4.2 Potentiella svårigheter och möjligheter 
En svårighet vid implementeringen av optisk sortering i Stockholm är enligt Cronqvist, 2013, 
logistikkedjan kring distribution av olikfärgade plastpåsar. Cronqvist menar att frågan hur det 
här ska ske inte är löst än, men att en lösning kan vara att istället för att skicka ut plastpåsar 
till hushållen distribuera någon typ av identifikationsbärare, till exempel en etikett 
innehållande ett chip som sätts på hushållets eget införskaffade avfallspåse. Ytterligare ett 
hinder är enligt Cronqvist (2013) att hitta mark för placeringen av den 
förbehandlingsanläggning och den anläggning för optisk sortering som behöver byggas, då 
efterfrågan på mark för byggande av bostäder är hög i Stockholm. Cronqvist (2013) ser 
ytterligare ett potentiellt hinder, nämligen att projektet kan komma att kosta för mycket 
pengar. Det kan leda antingen till att politikerna stoppar projektet för att det kostar staden för 
mycket eller att taxehöjningen skulle bli för hög, eller att en allmän opinion reses mot en 
höjning av taxan. 

Enligt Cronqvist (2013) finns det dock stora möjligheter med systemet, och den största är att 
”det är lätt att göra rätt”, det vill säga att det är lätt för hushållen att sortera på rätt sätt. En 
annan möjlighet är att det i framtiden med samma system kan sorteras ut fler fraktioner, det 
vill säga att exempelvis olika typer av förpackningsmaterial också sorteras ut optiskt.  
Holmertz (2013b) menar vidare att systemet är flexibelt – om det i framtiden behövs samlas in 
textil är det snabbt ordnat genom att dela ut en till påse i en annan färg. Holmertz (2013b) 
menar även att en fördel med systemet är att plastpåsar är hygieniska och bekväma att 
använda då matavfallet är fuktigt. 
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Holmertz (2013b) menar dock att samma plastpåsar skapar ett pedagogiskt problem – en del 
blandar ihop färgerna och alla förstår inte att det går att skilja på påsarna optiskt. Även Avfall 
Sverige (2010) menar att ett system med till exempel papperspåsar är mer pedagogiskt då en 
papperspåse upplevs som nedbrytbar och harmonierar med fraktionen för matavfall, och 
menar att ett system med papperspåsar får upp till 50 procent högre utsorteringsgrad. Dock 
menar Cronqvist (2013) att plast i framtiden kan komma att ersättas av material inte tillverkat 
från olja utan från biologiskt material. 

Cronqvist (2013) menar att ett hinder för att få till ett bra system för matavfallsinsamling i 
Stockholm är de fysiska begränsningarna, det vill säga bristen på utrymme. Att befintliga kärl 
och ett befintligt insamlingssystem kan användas för optisk sortering menar både Cronqvist 
(2013), Holmertz (2013b) och Sundqvist (2013) är den stora fördelen med det systemet. 
Sundqvist (2013) menar att en risk med användandet av det befintliga insamlingssystemet är 
att påsar kan gå sönder i höghus där sopnedkast fortfarande används, och att anonymiteten i 
att lägga allt i samma kärl kan göra att utsorteringsgraden blir dålig. Ytterligare ett hinder för 
implementeringen i Stockholm menar Holmertz (2013b) är att avfallspåsarna i vissa 
fastigheter samlas ihop i en papperssäck som sedan transporteras för vidarebehandling. 
Papperspåsen måste avlägsnas på något sätt om plastpåsarna inuti ska kunna läsas av optiskt. 

Holmertz (2013b) anser att en nackdel med systemet är att förekomsten av påsar som går 
sönder eller inte är hopknutna leder till att några procent av matavfallet hamnar i fraktionen 
för restavfall i anläggningen och Sundqvist (2013) menar att avskiljningen i optiska 
anläggningar åtminstone tidigare varit dålig, vilket kan ha som resultat att systemet får stora 
förluster. Å andra sidan menar Holmertz (2013b) att anläggningarna förbättrats väsentligt – 
exempelvis finns det nu anläggningar som tvättar ur påsarna för att en stor del av matavfallet 
ska hamna rätt. 

Vad gäller Stadsledningskontorets handlingsplan anser Holmertz (2013b) att målsättningen 
kunde varit högre samt att det optiska sorteringssystemet borde implementerats i hela staden 
så endast en sorteringsprincip hade behövt kommuniceras ut till invånarna. Detta skiljer sig 
från Cronqvist (2013) som poängterar att utsortering på plats bör användas där det är möjligt. 
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5 Diskussion 
5.1 Energimängd som kan fås ut genom optisk sortering 
Eftersom vissa förenklingar gjorts, är energimängderna som i realiteten kan fås ut genom 
optisk sortering något osäkra. Vidare ställs detta alternativ inte mot nuläget och den eventuella 
energi som fås ut ur nuvarande avfallshanteringssystem, det vill säga att matavfallet förbränns 
tillsammans med övrigt restavfall. För att få en heltäckande bild bör både den energimängd 
som förloras och vinns i och med ett byte av system beräknas, samt en jämförelse av 
energislagens kvalitet göras. 

Vad gäller scenarierna anses en utsorteringsgrad på 40 procent troligast med tanke på 
uppgifterna från Holmertz (2013b). Dock är detta mycket svårt att säga och beror bland annat 
på informationsinsatser och hur opinionen i Stockholm ställer sig till systemet. Att anta att 
utsorteringsgraden är lika som i Södertälje med argumentet att båda har samma hustyp – 
flerfamiljshus – är en ganska grov förenkling med tanke på att områdena skiljer sig på många 
andra sätt. Som Bradley (2009) diskuterar kan synen på återvinning skilja sig mellan olika 
socio-ekonomiska grupper. Med tanke på uppgiften att 45 - 50 procent är den genomsnittliga 
utsorteringsgraden i svenska kommuner med optisk sortering (Holmertz, 2013b) och att 
stadens målsättning är en total insamling på 50 procent verkar även 50 procent vara ett troligt 
scenario. 60 procent är något mindre sannolikt i ett kortare perspektiv men intressant utifrån 
synpunkten att en målsättning på 50 procent är för låg. Dock kan påpekas att en 
insamlingsgrad på 60 procent inte är sannolik om målsättningen är lägre än så, eftersom 
resurser till information och liknande troligen avsätts utifrån målsättningen. 

Viktigt att påpeka är att allt matavfall inte kan samlas in genom optisk sortering. Det gäller 
främst flytande matavfall, som mjölk. Det är istället avloppssystemet som vanligen tar emot 
det flytande matavfallet. 

5.2 Energibesparing av att minska matsvinnet 
Vid formuleringen av den andra frågeställningen gällande energivinsten av minskat 
livsmedelssvinn stod det klart att frågeställningen skulle behöva avgränsas för att undvika en 
för stor eller för bred analys. Fokus valdes således att läggas på livsmedelskonsumtion i 
hemmen, och den allmänna uppfattningen hos författarna av den här uppsatsen var att 
majoriteten av livsmedlen idag konsumeras i hemmen. Mycket riktigt påpekar Rytterstedt et 
al. (2008) att konsumtionen i hemmen fortfarande är den mest betydande, trots ökande antal 
restaurangbesök. Värt att notera är det faktum att uppgifterna om svensk 
livsmedelskonsumtion i detta syfte är hämtade i form av direktkonsumtion, då endast 
livsmedelssvinn hos de privata hushållen betraktas. Viss efterforskning gjordes om den 
svenska totalkonsumtionen, men sådana uppgifter var svåra att hitta och de som påträffades 
var ofta begränsade i sin omfattning, till skillnad från uppgifter gällande den svenska 
direktkonsumtionen. 
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Avgränsningen kring de privata hushållen medförde att ett tydligare fokus kunde ställas på en 
viss del av konsumtionskedjan (de privata hushållen) för att undersöka vilka konsekvenser en 
minskning av svinnet skulle ha just där. 

En viss osäkerhet i resultatet introducerades av att konsumtionsdata för vissa matvarugrupper 
föll bort i sammanställningen av konsumtionens energiåtgång. De mängder konsumerade 
livsmedel som föll bort kan bestå av matvarugrupper vars livscykler tar väldigt höga 
alternativt väldigt låga energimängder i anspråk, och detta skulle påverka förhållandet Em 
mellan den konsumerade mängden livsmedel (∑mi) och dess energiåtgång (∑Ei) (se ekvation 
3). Detta kan alltså leda till att den generella energiåtgången för en enhet konsumerad mat 
över- eller underskattas och på så sätt ger en felaktig bild av livsmedelskonsumtionens 
energibehov. Det här felet skulle således fortplantas till uppskattningen av energiåtgången för 
livsmedelssvinnet. Ett exempel på ett antal matvarugrupper som föll bort är nästintill samtliga 
fisksorter som finns med i Eidstedts (2013) rapport (se bilaga 2), och dessa kan tänkas ta stora 
mängder energi i anspråk under sina livscykler. 

När det gäller validiteten hos underlaget som har använts till energiåtgångsberäkningarna 
hämtades konsumtionsmängderna för år 2010, medan importandelarna hämtades för 2008. 
Uppgifterna kan då tänkas vara tillräckligt nya för att vara tillämpbara på dagens 
konsumtions- och importförhållanden. När det gäller energiåtgången för de olika 
matvarugrupperna hämtades uppgifterna från en rapport från 2003, som i sin tur hämtade sina 
data från en tidigare rapport från 2000. De uppgifterna är alltså över ett decennium gamla och 
det sker säkerligen ständiga förändringar i livsmedelsindustrin, men det kan troligen antas att 
dessa förändringar sker i små steg och därför inte har en alltför betydande påverkan på 
slutresultatet när det har för syfte att visa en övergripande och illustrativ bild av vilka 
möjligheter som finns för energibesparing. 

För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan ett minskat matsvinn och implementeringen av 
optisk sortering är rimligheten av resultatvärdena central. En rad antaganden och förenklingar 
har gjorts och ofullständigheter förekommer i de data som har använts, men resultatets 
rimlighet kan ändå verifieras med uppgifter som redovisas i bilaga 5, där energiåtgången för 
den svenska livsmedelskonsumtionen år 2000 låg på 13779 MJ per capita, som kan jämföras 
med denna rapports resultat på 11774 MJ per capita och år. Skillnader kan tänkas bero på ett 
flertal faktorer, såsom naturliga fluktuationer i konsumtion från år till år, förändringar i 
konsumtionsmönster och produktionsmetoder sedan år 2000, samt skillnader i 
beräkningsmetoder, antaganden och förenklingar. 

5.3 Miljökonsekvenser 
De miljökonsekvenser som tagits upp är både positiva och negativa samt av olika dignitet. 
Vad gäller miljökonsekvenser för optisk sortering så är den stora fördelen att den framställda 
biogasen kan ersätta fossila bränslen. Att plastpåsar av fossilt ursprung används minskar den 
vinsten något. 
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Viktigt att påpeka är att dagens avfallssystem där matavfallet förbränns tillsammans med 
övrigt restavfall ger el och värme som kan ersätta andra energikällor, men att plastpåsar 
används även där. Det faktum att recirkulation av näringsämnen möjliggörs är en viktig fördel 
jämfört med dagens avfallssystem där detta inte är möjligt. Dock kan recirkulationen 
förhindras av användningen av Henriksdals reningsverk och den samrötning med avloppsslam 
som detta förmodligen innebär. Detta på grund av att särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas 
vid odling på slamgödslad mark med tanke på innehållet av miljöfarliga ämnen såsom 
tungmetaller (Jordbruksverket, 2013).  Vad gäller problemet med plastpåsar är en fördel med 
optisk sortering att systemet är flexibelt – om fungerande påsar av andra material hittas kan 
dessa användas utan att systemet behöver göras om allt för mycket. 

När det kommer till miljökonsekvenser av livsmedelssvinn är dessa givetvis mer negativa. De 
som tas upp är endast en liten del av helheten, då till exempel fiske inte tas upp alls. Bidraget 
till en förstärkt växthuseffekt är en av de mer betydelsefulla konsekvenserna, särskilt med 
tanke på att det återkommer i flera steg i livsmedlets väg från jord till avfall. En svaghet i 
analysen är att den till stor del bygger på de faktorer för miljöpåverkan som Engström et al. 
(2007) identifierat som betydelsefulla inom det svenska jordbruket. Som visats i andra delar i 
den här rapporten är en betydande del av livsmedlen som konsumeras (och därmed slängs) 
importerade, och även om vissa miljökonsekvenser är giltiga även globalt visar avsnittet om 
importerad föda att påverkan kan se annorlunda ut utomlands. 

5.4 Aktörer och implementering 
Det är inte en miljömässig vinst som framhålls när optisk sortering diskuteras som system för 
matavfallsinsamling. Den största fördelen med att implementera optisk sortering specifikt i 
Stockholms innerstad förefaller vara en brist hos andra system – nämligen behovet av att sätta 
upp extra kärl i en stad där utrymmesbristen redan är stor. Det tillsammans med faktumet att 
det övriga insamlingssystemet kan fungera på i princip samma sätt som nu gör att inga stora 
förändringar i stadens infrastruktur behöver göras – utom de nya anläggningar som behöver 
byggas. Systemet har också vissa fördelar i sig, till exempel enkelheten för de boende och att 
det kan upplevas hygieniskt att använda plastpåsar för ett fuktigt avfall. Det verkar alltså vara 
svårigheterna i att förändra staden, både de fysiska strukturerna och invånarna i den, som gör 
optisk sortering till ett attraktivt alternativ. Implementeringen av optisk sortering kan göras 
med samma typ av påsar, kärl och fordon som används i dagens insamlingssystem. Att inte 
behöva göra stora förändringar heller i framtiden är även det en av systemets stora fördelar – 
systemet är flexibelt och tillåter utan stora omställningar att fler fraktioner sorteras ut eller att 
påstypen som används byts ut.  

De nackdelar som påvisas med systemet är av såväl miljömässig som social karaktär. 
Miljömässigt är de icke-nedbrytbara och fossilt framställda plastpåsarna en, matavfall som 
förloras i felsortering, trasiga plastpåsar och förluster i anläggningen en annan. Vad gäller de 
fossilt framställda plastpåsarna kan dessa i framtiden dels ersättas av identifikationsbärare 
som sätts på hushållets egen påse (vilket inte garanterar att denna uppfyller krav på 
hållbarhet), dels ersättas av biologiskt framställda påsar. 
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Socialt framhålls det pedagogiska problem, med dålig utsorteringsgrad som följd, som 
användandet av plastpåsar innebär.  Anonymitetsproblemet i att individen kan felsortera utan 
att riskera att bli påkommen, vilket kan leda till att sorteringen inte tas på fullt allvar, 
framhålls också. Tydligt är att optisk sortering bör användas endast där andra system inte är 
möjliga. Utgångspunkten i denna rapport, att optisk sortering tillämpas endast i Stockholms 
innerstad, verkar därför rimlig. Att Holmertz (2013b) anser att optisk sortering borde 
implementeras i hela staden är inte särskilt förvånande med tanke på att Optibag AB är 
leverantör av system och har intresse av att de används i så stor utsträckning som möjligt. 

En intressant tanke är om det skulle vara möjligt för staden att satsa på ett system som är mer 
hållbart på lång sikt – även om större förändringar varit nödvändiga idag. Trots allt behöver 
stora investeringar göras även för att sätta detta system i drift, investeringar som kan vara 
delvis bortkastade om kraven på hållbarhet ökar och systemet i förtid tas ur drift för att 
ersättas av något annat. Men, faktumet att Stockholms stad inte förrän nu inför ett omfattande 
system för matavfallsinsamling, troligen delvis på grund av de svåra förutsättningarna i 
Stockholm, gör att en satsning på ett optiskt system förefaller vara en rimlig ambitionsnivå. 

5.5 Övergripande diskussion 
Energiåtgången för livsmedelssvinn är betydligt större än vinsten av att använda matavfallet 
för biogasframställning. Det är viktigt att ha i åtanke att allt matavfall kan samlas in via optisk 
sortering medan endast det onödiga matavfallet tas med i beräkningen av energibesparingen 
av att minska svinnet, eftersom det bara är svinnet som kan minskas. Vid de olika scenarierna 
för optisk sortering blir energivinsten av att samla in matavfallet cirka 25 - 35 procent av 
livsmedelssvinnets energiåtgång. Värt att notera är att innerstaden står för 37 procent av 
befolkningsmängden i Stockholms stad, vilket innebär en betydande mängd vad gäller 
konsumtion och avfallsgenerering. Eftersom människor i olika socio-ekonomiska grupper 
däremot kan ha olika konsumtionsmönster och synen på återvinning som nämnt kan skilja sig, 
är det viktigt att ha i åtanke att optisk sortering således kan ha skilda effekter baserat på var 
den implementeras. Vad gäller miljökonsekvenserna är dessa svårare att jämföra men där är 
miljökonsekvenserna mestadels positiva när det handlar om att samla in matavfall optiskt 
medan de entydigt är positiva när det gäller att minska livsmedelssvinnet. Att inte några 
negativa konsekvenser av att minska svinnet finns med beror dock på att ingen strategi för hur 
denna minskning ska genomföras är formulerad i denna studie – troligen skulle denna strategi, 
precis som strategin för matavfallsinsamling, ha vissa negativa konsekvenser. Därför är dessa 
två strategier inte helt jämförbara. Exempel på negativa konsekvenser skulle kunna handla om 
negativa sociala och ekonomiska konsekvenser i länder som exporterar till Sverige, men dessa 
innefattas inte av denna rapports fokusområde. 

När dessa två strategier jämförs – matavfallsinsamling och svinnminskning – är det naturligt 
att fråga sig om implementeringen av den förra påverkar den senare. Det vill säga om en 
satsning på insamling av matavfall påverkar hur hushållen ställer sig till att slänga mat. En 
farhåga skulle kunna vara att matavfall börjar ses som någonting bra eftersom 
middagsresterna som hamnar i matavfallspåsen hjälper biogasbussen att drivas framåt. 
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Det är förvisso sant, men som tidigare nämnts har resterna orsakat betydligt större 
miljöpåverkan och energianvändning än vad bussen vinner på att resterna blir biogas. En 
annan möjlig utveckling är att människor blir mer medvetna om vad som slängs eftersom det 
syns tydligare hur stor del av hushållsavfallet som består av mat, och därmed blir mer noga 
med att inte slänga mat i onödan. Informationsinsatser är troligen av betydelse för vilken 
utveckling som sker. En relaterad fråga är den vad konsekvensen för systemet med optisk 
sortering blir om matavfallsmängderna plötsligt minskar kraftigt. Kanske finns det en risk att 
staden då har gjort sig beroende av matavfallet och den biogas som genereras. 

En intressant fråga att diskutera är genomförbarheten i en strategi för att minska 
livsmedelssvinnet, eftersom det handlar om individers beteenden i hemmet. Att helt eliminera 
livsmedelssvinnet är troligtvis näst intill omöjligt, och följaktligen förefaller en 
hundraprocentig minskning av svinnet inte realistisk. Att ändå utgå från en hundraprocentig 
minskning och presentera resultaten därefter ter sig fördelaktigt i ett belysande syfte, då en 
teoretisk procentuell minskning alltid kan tillsättas i efterhand. Vad gäller 
matavfallsinsamling genom optisk sortering är det troligen lättare att genomföra, men där 
återfinns problematiken med individers beteenden i hemmet i fråga om hur väl och till vilken 
grad det sorteras där. 

6 Slutsatser 
Miljökonsekvenserna av livsmedelssvinn är direkt kopplade till konsumtionen och 
problematiken utgörs av den ökade konsumtion som svinnet ger upphov till. Framstående 
exempel på sådana konsekvenser är att jordbruket leder till övergödning och minskad 
biodiversitet samt att energin som används under livsmedlens livscykel till stor del har fossilt 
ursprung och således leder till en förstärkt växthuseffekt. Positiva effekter av att minska 
svinnet skulle alltså vara en förmildring av dessa konsekvenser, men beroende på hur 
minskningen genomförs skulle även negativa effekter kunna uppstå. 

När det gäller optisk sortering så är dess främsta miljömässiga fördel att den möjliggör 
produktion av biogas via rötning, som kan ersätta fossila bränslen. När det gäller de praktiska 
fördelarna med det optiska sorteringssystemet är de främsta det faktum att systemet är 
anpassningsbart när det kommer till insamlingsmöjligheter och att det inte kräver större 
förändringar i infrastrukturen när det implementeras. Den främsta nackdelen med systemet är 
användandet av plastpåsar och de förluster i utsortering i hem och anläggning som detta 
innebär. 

Vid en jämförelse av ett minskat livsmedelssvinn och rötning via optisk sortering 
framkommer det att energiutvinningen från rötning uppgår till 25-35 procent av den teoretiska 
energibesparingen av att eliminera svinnet, vilken är ungefär 118 TJ per år. Rötningen 
genererar alltså 29 - 44 TJ per år, beroende på nivån av utsortering. Som förväntat är alltså en 
minskning av svinnet det mest fördelaktiga av de två alternativen, både energi- och 
miljömässigt, men på grund av en rad förenklingar och antaganden bör resultaten ses som 
illustrativa snarare än exakta värden. 
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8 Bilagor 
 



Bilaga 1

Sida 1

Energimängd optisk sortering
Utsorteringsgrad 40% 50% 60%
Mängd MA(kg/ person och år) 72 72 72
Antal invånare Stockholms innerstad 315042 315042 315042
Total mängd MA Stockholms innerstad (kg/ år) 22683024 22683024 22683024
Total mängd MA Stockholms innerstad (ton/ år) 22683 22683 22683

Hushållens utsorteringsgrad 0,4 0,5 0,6
Mängd MA som går in i sorteringsanl. (ton/ år) 9073 11342 13610
Andel av inkommande MA som kommer ut 0,9 0,9 0,9
Mängd MA som fås ur sorteringsanl. (ton/ år) 8165,88864 10207 12249

Anl. energianvändning (kWh/ton MA) 4,2 4,2 4,2
Anl. årliga energianvändning (kWh/år) 38107,48032 47634 57161

Mängd E som fås ut i biogas (kWh/ kg MA) 1 1 1
Mängd E som fås ut i biogas (kWh/ ton MA) 1000 1000 1000
Mängd E som fås ut i biogas från anl. (kWh/ år) 8165889 10207360,8 12248833
Netto E som fås ut i biogas från anl. (kWh/ år) 8127781 10159726 12191672
Antal Joule per kWh 3600000 3600000 3600000
Mängd E som fås ut i biogas (J/ år) 2,926E+13 3,6575E+13 4,389E+13
Mängd E som fås ut i biogas (MJ/år) 29260012 36575015 43890018

Mängd E som fås ut i biogas (MJ/ år och capita) 93 116 139

Förkortningar:
E = Energi
Anl. = Anläggning
MA= Matavfall



Bilaga 2

Sida 2

DK av VG, 2010 [kg/(cap & år)] (mi) EÅ för LC/kg av VG [MJ/kg] (Eiu, Eil) Importerad andel (Iiu) Inhemskt producerad andel (Iil) EÅ för VG [MJ/(cap & år)] (Ei)
Vetemjöl 8,90 5 23,2% 76,8% 44,5

Rågmjöl 0,20 5,2 23,2% 76,8% 1,0

Ris, lagat som fyra portioner 5,40 6,1 23,2% 76,8% 32,9

Pasta 9,70 6,8 23,2% 76,8% 67,5
Pasta (södra Europa) 7,5

Knäckebröd 3,30 14 23,2% 76,8% 46,2

Mjukt matbröd 54,8 10,9 23,2% 76,8% 597,3

Kex, rån, torra småkakor 4,40 23 35,7% 64,3% 105,9
Kex, rån, torra småkakor (importerat) 26

Fikabröd 4,00 17 35,7% 64,3% 71,6
Fikabröd (importerat) 19,5

Bakelser och mjuka kakor 11,8 16,0 35,7% 64,3% 188,8

Nötkött inkl. kalv, färskt 12,2 70 59,8% 878,5
Nötkött inkl. kalv, fryst (importerat) 75 40,2%

Fläskkött, färskt och fryst 16,2 41,5 40,2% 59,8% 688,6
Fläskkött, fryst (importerat) 44

Fjäderfäkött, färskt och fryst 17,0 37 40,2% 59,8% 656,3
Fjäderfäkött, fryst (importerat) 41

Korv, pastejer och övrigt blandat chark 17,1 34 40,2% 59,8% 581,4

Övr. fiskkonserver 1,20 44 93,0% 7,0% 52,8

Kräft- och blötdjur, beredda eller konserverade 2,20 19 93,0% 7,0% 41,8

Mellanmjölk 1,0-2,0 % [ursprungligen liter/(cap & år)] 49,1 5 24,4% 75,6% 245,7

Standardmjölk >2,0 % [ursprungligen liter/(cap & år)] 26,7 5,9 24,4% 75,6% 157,8

Gräddfil, inkl. matyoghurt 1,60 11 24,4% 75,6% 18,0
Gräddfil, inkl. matyoghurt (importerat) 12

Tjock grädde ≥29 % 7,00 19 24,4% 75,6% 133,0

Mjölkpulver 0,00 58 24,4% 75,6%

Hårdost 13,8 60 24,4% 75,6% 843,2
Hårdost (importerat) 64,5

Ägg 10,6 18 24,4% 75,6% 190,8

Smör 2,30 40 33,8% 66,2% 92,0

Hushållsmargarin, exkl. lättmargarin 5,60 17 33,8% 66,2% 95,2

Matolja (importerad) 1,40 18,3 33,8% 66,2% 25,6

Morötter, färska 7,70 2,7 67,5% 32,5% 27,5
Morötter, färska (importerat) 4

Vitkål, rödkål, brysselkål, grönkål, broccoli, färska 5,40 3,7 67,5% 32,5% 25,1
Vitkål, rödkål, brysselkål, grönkål, broccoli, färska (importerat) 5,1

Tomater, färska 9,80 66 67,5% 32,5% 245,9
Tomater, färska (importerat) 5,4

Rotfrukter och övr. köksväxter, frysta eller torkade 6,30 10 67,5% 32,5% 71,5
Rotfrukter och övr. köksväxter, frysta eller torkade (importerat) 12

Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än genom inläggning i ättika 12,3 8,1 67,5% 32,5% 152,8
Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än genom inläggning i ättika (importerat) 14,5



Bilaga 2

Sida 3

Citrusfrukter, färska (importerade) 18,3 8,1 148,2

Vindruvor (importerade) 2,50 8,8 21,9

Äpplen och päron, färska 13,6 3,5 93,2% 6,8% 88,2
Äpplen och päron, färska (importerat) 6,7

Körsbär, persikor, plommon och liknande stenfrukter, färska 2,90 5,0 93,2% 6,8% 22,3
Körsbär, persikor, plommon och liknande stenfrukter, färska (importerat) 7,9

Bananer, meloner och övriga frukter, färska 22,4 12 93,2% 6,8% 268,8

Bär, färska 2,10 6,2 93,2% 6,8% 30,3
Bär, färska (importerat) 15,0
Bär, frysta 1,00 7,8 93,2% 6,8% 13,3
Bär, frysta (importerat) 13,7

Russin, fikor, dadlar och andra torkade frukter (importerat) 1,40 23 93,2% 6,8% 32,2

Sylter, marmelader osv., beredda genom kokning 7,80 13,5 105,3

Saft och juice (importerat) 16,2 8,6 138,5

Potatis, färsk 43,3 4,6 199,2

Potatis- och rotmospulver 0,40 5,6 2,2

Strö-, farin-, flor- och pärlsocker 6,00 9,8 58,8

Honung 0,70 1,3 50,0% 50,0% 2,4
Honung (importerat) 5,6

Choklad och konfektyrvaror 15,2 43 35,7% 64,3% 659,0
Choklad och konfektyrvaror (importerat) 44

Kryddor inklusive senap (importerat) 1,80 25 45,0

Läskedrycker, cider m.m. [ursprungligen liter/(cap & år)] 102,6 5,9 29,7% 70,3% 641,7
Läskedrycker, cider m.m. (importerat) [ursprungligen liter/(cap & år)] 7,1

Mineralvatten och kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller aromämne (importerat) [ursprungligen liter/(cap & år)] 7,30 2 29,7% 70,3% 14,6

Lättöl <2,25 %, inkl. svagdricka [ursprungligen liter/(cap & år)] 3,64 12 43,6

Öl 2,25-3,5 % [ursprungligen liter/(cap & år)] 14,8 12 178,2

Starköl [ursprungligen liter/(cap & år)] 32,8 12 393,9

Vin (importerat) [ursprungligen liter/(cap & år)] 23,6 13 307,2
Summa 668 9794

Befolkningsmängd år 2010 Livsmedelskonsumtionens energiåtgång, 2010 [MJ] EÅ för onödigt MA år 2010 [MJ] EÅ för onödigt MA/cap 2010, hela Sverige [MJ]
Sverige 9 378 000                                                   91 848 349 691                                                                       3 501 661 167                                     373                                                                                   
Hela Stockholms stad 847 073                                                      8 296 252 625                                                                         316 289 468                                        
Stockholms innerstad 315 042                                                      3 085 528 661                                                                         117 633 860                                        

Energiåtgång/kg mat [MJ/kg] (Em) 15                                                               

Totalt onödigt MA/år [kg/år] 239 000 000                                               
Onödigt MA/(cap & år) [kg/(cap & år)] 25                                                               

Förkortningar:
MA = Matavfall
DK = Direktkonsumtion

cap = capita
LC = Livscykel
VG = Varugrupp
EÅ = Energiåtgång
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Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Sockerkaka, smör 16
Gräddbakelse 16
Äppelkaka, smör 18
Äppelkaka, margarin 14
Medelvärde, bakelser och mjuka kakor 16,0

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Fläskkött, färskt 40
Fläskkött, fryst 43
Medelvärde, Fläskkött, färskt och fryst 41,5

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Apelsinjuice (utanför Europa) 10
Äppeljuice (Centraleuropa) 7,1
Medelvärde, Saft och juice av köksväxter, frukter och bär, naturlig och även konce  8,6

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Mjukt matbröd, färskt 9,3
Mjukt matbröd, fryst 12,5
Medelvärde, Mjukt matbröd 10,9

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Vindruvor (södra Europa) 7,8
Vindruvor (utanför Europa) 9,7
Medelvärde, Vindruvor (importerat) 8,8
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Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Diverse fikabröd, smör 19
Diverse fikabröd, margarin 15
Medelvärde; Fikabröd 17

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Kyckling, färsk 35
Kyckling, fryst 39
Medelvärde; Fjäderfäkött, färskt och fryst 37

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Växtbaserade kryddor, kommersiellt torkade (södra Europa) 36
Växtbaserade kryddor, soltorkade (södra Europa) 16
Växtbaserade kryddor, soltorkade (utanför Europa) 23
Medelvärde, Kryddor inklusive senap (importerat) 25

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Hårdost (Centraleuropa) 64
Hårdost (södra Europa) 65
Medelvärde, Hårdost 64,5
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Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Diverse fikabröd, smör (Centraleuropa) 21
Diverse fikabröd, margarin (Centraleuropa) 18
Medelvärde; Fikabröd (importerat) 19,5

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Rapsolja (Centraleuropa) 15
Solrosolja (utanför Europa) 20
Sojaolja (utanför Europa) 14
Olivolja (södra Europa) 24
Medelvärde; Matolja (importerat) 18,3

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Vin (södra Europa) 12
Vin (utanför Europa) 14
Medelvärde, Vin (importerat) 13

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Äpplen och päron, färska (Centraleuropa) 4,8
Äpplen och päron, färska (utanför Europa) 8,6
Medelvärde, Äpplen och päron, färska (importerat) 6,7
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Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Morötter, konserverade (Centraleuropa) 11
Tomater, konserverade (södra Europa) 14
Oliver, konserverade (södra Europa) 15
Grönsaker, konserverade (utanför Europa) 18
Medelvärde, Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än genom inläg    14,5

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Hallon, färska (Centraleuropa) 7,5
Jordgubbar, färska (södra Europa) 8,6
Jordgubbar, färska (Mellanöstern, via flygplan) 29
Medelvärde, Bär, färska (importerat) 15,0

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Mjukt matbröd, färskt (lokalt bageri) 8,9
Mjukt matbröd, färskt (avlägset bageri) 9,7
Medelvärde, Mjukt matbröd, färskt 9,3

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Körsbär, persikor, plommon och liknande stenfrukter, färska (Centraleuropa) 6,2
Körsbär, persikor, plommon och liknande stenfrukter, färska (utanför Europa) 9,6
Medelvärde, Körsbär, persikor, plommon och liknande stenfrukter, färska (import 7,9
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Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Hallon, frysta (Centraleuropa) 16
Blåbär, frysta (Centraleuropa) 9
Jordgubbar frysta (Centraleuropa) 16
Medelvärde, Bär, frysta (importerat) 13,7

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Sylt av vilda bär, 55 % frukt (södra Sverige) 11
Sylt av vilda bär, 45 % frukt (södra Sverige) 11
Hallonsylt, 55 % frukt (norra Sverige) 16
Hallonsylt, 45 % frukt (norra Sverige) 16
Medelvärde, Sylter, marmelader osv., beredda genom kokning 13,5

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Mjukt matbröd, fryst (lokalt bageri) 12
Mjukt matbröd, fryst (avlägset bageri) 13
Medelvärde, Mjukt matbröd, fryst 12,5

Energiåtgång för livscykel av varugrupp [MJ]
Citrusfrukter, färska (södra Europa) 6,8
Citrusfrukter, färska (utanför Europa) 9,4
Medelvärde, Citrusfrukter (importerat) 8,1
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Bilaga 4 
Kommentarer gällande antaganden vid omräkning från liter till kilogram 
av vissa vätskeformiga livsmedel 
För läskens densitet gjordes förenklandet att all läsk liknar vanlig Coca Cola (dvs. inte 
lightsorten), och Ophardt (2003) gav då ekvation (1): 

  ρ𝑙ä𝑠𝑠 = 1110 𝑘𝑘 𝑚3⁄    (1) 

Densiteten för allt vatten (mineralvatten och kolsyrat vatten) samt saft och juice av 
köksväxter, frukter och bär antogs vara densamma, och densiteten för vatten hämtades från 
Switzer. Vi ser alltså i ekvation (2) nedan:   

  ρ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 1000 𝑘𝑘 𝑚3⁄ = ρ𝑠𝑣𝑓𝑣,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑣  (2) 

 

Enligt Svensson (2003) har svensk mjölk i regel en densitet mellan 1027 och 1035 kg/m3, så 
ekvation (3) gav medelvärdet: 

  ρ𝑚𝑗ö𝑙𝑠 = (1027+1035)
2

= 1031 𝑘𝑘 𝑚3⁄   (3) 

 

Från International Organisation of Vine and Wines kompendium från 2012 gjordes, enligt 
ekvation (4) följande antagande för vins densitet: 

  ρ𝑣𝑗𝑣 = 997 𝑘𝑘 𝑚3⁄    (4) 

I ekvation (5) gjordes följande antagande för en allmän densitet av öl med hjälp av The 
Engineering Toolbox (n.d.): 

  ρö𝑙 = 1010 𝑘𝑘 𝑚3⁄    (5) 

Antaganden och förenklingar gällande diverse matvarugrupper på grund 
av bristande eller ofullständigt överensstämmande data 

• Alla morötter som konsumeras antas vara färska 
• För matvarugruppen "Vitkål, rödkål, brysselkål, grönkål, broccoli, färska" används 

endast data för energiåtgången för vitkål 
• För matvarugruppen "Rotfrukter och övr. köksväxter, frysta eller torkade"används 

endast data för energiåtgången för frysta ärter 
• För matvarugruppen "Äpplen och päron, färska" används endast data för 

energiåtgången för äpplen 
• För matvarugruppen "Russin, fikon, dadlar och andra torkade frukter (importerat)" 

används endast data för energiåtgången för russin 
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• För matvarugruppen "Bär, färska" används endast data för energiåtgången för 
jordgubbar 

• För matvarugruppen "Bär, frysta" används endast data för energiåtgången för blåbär 

Referenser 
The Engineering Toolbox, (n.d.). Densities of some common liquids - acetone, beer, oil, water 
and more. [webbsida] Tillgänglig via: http://www.engineeringtoolbox.com/liquids-densities-
d_743.html [Hämtad 2013-03-29] 

International Organisation of Vine and Wine, 2012. Compendium of International Methods of 
Analysis. [pdf]  Paris: International Organisation of Vine and Wine. Tillgänglig via: 
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS2-01A_EN.pdf [Hämtad 2013-03-29] 

Ophardt, C. E., 2003. Which is more dense - COKE or DIET COKE? [webbsida] Tillgänglig 
via: http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/121Adensitycoke.html [Hämtad 2013-03-28] 

Svensson, E., 2003. Mjölkens behandling på gård, under transport och i mejeri med avseende 
på faktorer som påverkar mjölkfettets kvalitet. [pdf] Svensk mjölk. Tillgänglig via: 
http://www.svenskmjolk.se/Global/Dokument/Dokumentarkiv/Forskning/Forskningsrapporter
/FoR%207015-I%20Mj%C3%B6lkens%20behandling%20-
%20mj%C3%B6lkfettets%20kvalitet%20del%201%20o%202.pdf [Hämtad 2013-03-28] 

Switzer, W. L, (n.d.). Density of Water, Vapor Pressure of Water. [webbsida] Tillgänglig via: 
http://www.ncsu.edu/chemistry/resource/H2Odensity_vp.html [Hämtad 2013-03-28] 

 

http://www.engineeringtoolbox.com/liquids-densities-d_743.html
http://www.engineeringtoolbox.com/liquids-densities-d_743.html
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS2-01A_EN.pdf
http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/121Adensitycoke.html
http://www.svenskmjolk.se/Global/Dokument/Dokumentarkiv/Forskning/Forskningsrapporter/FoR%207015-I%20Mj%C3%B6lkens%20behandling%20-%20mj%C3%B6lkfettets%20kvalitet%20del%201%20o%202.pdf
http://www.svenskmjolk.se/Global/Dokument/Dokumentarkiv/Forskning/Forskningsrapporter/FoR%207015-I%20Mj%C3%B6lkens%20behandling%20-%20mj%C3%B6lkfettets%20kvalitet%20del%201%20o%202.pdf
http://www.svenskmjolk.se/Global/Dokument/Dokumentarkiv/Forskning/Forskningsrapporter/FoR%207015-I%20Mj%C3%B6lkens%20behandling%20-%20mj%C3%B6lkfettets%20kvalitet%20del%201%20o%202.pdf
http://www.ncsu.edu/chemistry/resource/H2Odensity_vp.html
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Bilaga 5 

Referensvärdesberäkning för kontroll av energiåtgång för 
livsmedelskonsumtion 
Energiåtgång i hela livscykeln för svensk livsmedelskonsumtion år 2000 (Wallgren & Höjer, 
2009): 34 TWh. 

Befolkning år 2000 (Statistiska centralbyrån, n.d.): 8 882 792. 

Konvertering av TWh till MJ (där 1 Wh = 3600 J): 

(34 ∙ 1012) ∙ 3600
106

= 1,224 ∙ 1011𝑀𝐽 

Konvertering till energiåtgång per capita för år 2000: 

1,224 ∙ 1011

8882792
= 13779 

Referenser 
Statistiska centralbyrån, n.d. Folkmängd efter tid. [webbsida] Tillgänglig via: 
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?layout=tableViewLa
yout1&rxid=c7037001-a09c-4333-9a72-37f62f39ff06 [Hämtad 2013-05-02] 

Wallgren, C. & Höjer, M., 2009. Eating energy—Identifying possibilities for reduced energy 
use in the future food supply system. Energy Policy, [pdf] 37(12) s.5803-5813. Tillgänglig 
via: Den vetenskapliga databasen ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/ [Hämtad 
2013-05-02] 
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Bilaga 6 
Intervju Mats Cronqvist Trafikkontoret Stockholms stad. 
Intervjufrågor samt minnesanteckningar av svar på respektive fråga 
- Hur ser processen med planering och genomförande av de olika systemen för matavfallsinsamling 
ut (bruna påsen, gröna påsen osv.)? 
I företag ska man uppnå någonting, har planer som ekonomiska marknadsplaner, men det har ju inte 
vi. Vi har verksamhetsplaner som är motsvarande, och de kommer ofta uppifrån KF, 
kommunfullmäktige. Under KF ligger Stadsledningskontoret, SLK det är tjänstemän som hjälper 
politikerna, vad vill politikerna göra och vilka mål har man. De mål som politikerna har satt genom 
kommunstyrelsen och KF, kommunstyrelsen motsvarar regeringen och KF riksdagen. Frågor ska gå 
igenom KS för att sedan fattas beslut om i KF. De sätter upp mål för hela staden, det tror jag de 
flesta städer gör, annars driver man inte utvecklingen. De sista 2 mandatperioderna så finns en 
vision för Stockholm, vision 2030. Det är inte detaljfrågor utan stora – staden ska växa, staden ska 
bli hållbar, det ska vara positivt att vara här… Läs på hemsidan! Där är det stora övergripande 
målet. 
Sen kommer årligen mål som kokas ner som vi arbetar vidare på i verksamhetsplaner. Vi måste 
uppfylla de mål som politikerna sätter upp åt oss. Ibland kommer det via verksamhetsplaner, ibland 
får vi hintar om saker och lägger det via taxan. Skillnaden mellan oss och övriga staden är att vi är 
taxefinansierade – det gör att vi kan styra lite mer själva vad vi vill göra. 
 
Vision 2030 väldigt övergripande – tar ni ansvar för att formulera mer precisa mål? 
Matavfall där finns ju så mycket reglerat på nationell nivå, där sen KF går in och eventuellt fattar ett 
eget beslut. Den avfallsplanen som 2008 till 2012, där var det nationella målet 35 %. Då valde KF 
att sätta 35 % på verksamheter och restauranger och 10 % på fastigheter. Jag vet inte varför, men 
det är en politisk fråga och det är så politiken fungerar, att man kan få en sådan effekt. 2006 då tog 
den borgerliga alliansen över, och då sänkte man ambitionerna. Deras mål var inte alls lika höga 
som idag. Det har förändrats under de 6-7 år som har gått. 
 

När kom optisk sortering in i bilden? 
Budget 2012, där kom ju det här från KF dom här 50 % insamling av matavfall. Då fick SLK som 
uppdrag hur kan det här lösas. Nu har remissen som ni säkert sett varit ute, och vi har självklart 
varit delaktiga och skrivit saker i den. Det är där som det kom in mycket av det här med optisk 
sortering. Vi har ju självklart pratat om det innan, vad kan vi göra, hur kan vi göra… så det var ju 
inte något helt nytt. Om vi då backar lite, varför optisk sortering. Då får man nog börja titta på hur 
ser insamlingen i stockholm ut idag? Det är där man får grunda. Hur ser det ut och vad kan man 
tänka sig. Idag har innerstaden (innanför tullarna, stenstaden), det som samlas in där kommer via 
säckhantering, manuell hantering, vanliga sopbilar. Då ser man att för att ha bra 
matavfallsinsamling så behöver man ha vanliga kärl? Men för att på sikt ha bra kärlhantering så 
säger arbetsmiljöverket att det ska vara plant, hårdgjort och kort dragväg. Så arbetsmiljöverket styr 
ju också mycket hur insamlingen ska gå till. Arbetsmiljöverket är ju inte alls för säckhantering, och 
det är ju också ett problem i framtiden. 
 
Typiskt i innerstaden så är soprummet på bak-/innergården eller i källaren. Då är det trappsteg upp 
och så måste man gå och så ner… eller så trångt i källaren med transportband. Då är det inte lätt att 
ha kärl för matavfall. Man pratar ju om maskinella system, där optisk sortering är en undergrupp. 
Det andra alternativet, som kanske är ännu bättre, är ju att ha det via ett rörsystem, med kvarn och 
sådär. Samtidigt är det ju så att kvarnar som är kopplade direkt till avloppet späds ut. Och i och med 
att det bara finns en ledning så har man ju ingen möjlighet att separera det för att i så fall få ut 
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näringsämnena till åkermark eller vad det nu är. Det kanske kommer på sikt, det är inte helt 
omöjligt. Vi hoppas att vi kan göra något försök i Norra Djurgårdsstaden med kvarnar till någon 
separat tank, så att man har det för sig. För kvarnsystemet är ju fruktansvärt enkelt för de boende. 
För om vi pratar om det här med ”lätt att göra rätt” så är det den stora plussidan där. För du är ju i 
köket och fixar det direkt; det är inget slabb, ingen lukt, inget kladd. För är det något som många 
tycker illa om är det just att matavfall förknippas med allt sådant där. Så, för att backa tillbaka, så 
det här med kvarn på kort sikt trodde vi ju inte på, tyvärr, men kanske på lång sikt; först om femtio 
år kanske. 
 

Sen är det väl inte bara optisk sortering som kommer att lösa problemet, utan jag tror att Stockholm 
är så pass stort att vi måste ha olika system beroende på fastigheterna är någonstans och vilka 
möjligheter det finns att ha sortering på plats; i ytterstadsområdena finns det ju mer plats och då kan 
man ju anlägga för materialsortering. 
 
Men er tanke är just att optisk sortering ska vara innanför tullarna? 
Ja. Så finns det möjlighet att ha utsortering på plats så ska man ha det. Och även då villaområden. 
Då får man ju tänka till på vilket system vi har då. Och så har vi ju det här med 
förpackningsmaterialet; hur löser vi det idag för villa? Det är många kommuner som kör det här 
med fyrfackskärl; det är också en möjlighet. 
 

Vilka hinder och möjligheter ser du för den optiska sorteringens implementering från ditt 
perspektiv? 
Ett hinder är när man pratar om de olika påsarna (det finns ju olika färger på påsarna), det är att få 
ut påsarna till de boende, med logistikkedjan där. Det börjar ju komma tekniker där: Streckkoder 
kanske inte är helt optimalt, men om man istället skulle skicka ut en identifikationsbärare; man 
pratar till och med om att man kan ha en klisteretikett med chip. Då kan man ta sin vanliga påse och 
sätta etiketten på den och så sorteras det. Så just logistikkedjan med påsar ser jag som ett hinder. 
 
Har ni undersökt hur detta ska genomföras? Hur påsarna ska levereras till de boende och hur de 
ska utformas? 
Det är ju fler kommuner än vi som har sett det här som en möjlighet och som arbetar med det här, 
och ju fler som är intresserade av det desto mer pågår ju utveckling och forskning av systemen. Men 
det är inte helt säkert att det är just olikfärgade påsar som gäller, utan man kan ju se andra 
identifikationsbärare. Om man till exempel beställer en sats med etiketter så är det ju lätt att skicka 
en bunt till folk, istället för en massa påsar. Det är ju som sagt viktigt att tänka på hur den kedjan 
ska fungera. 
 
Ett annat hinder är ju mycket det här med var vi ska vara någonstans med en sådan anläggning. Det 
är ju ett stort tryck på att mesta möjliga mark ska användas till bostadsfastigheter. 
 
Hur ser sökandet efter lokalisering ut nu? 
Som vi ser nu så har vi någon markbit nere vid Högdalen. Vi har också pratat om Henriksdal och 
Stockholm vatten. Och så behöver vi någon förbehandlingsanläggning som också måste till för att 
göra det mer pumpbart. Så då har man ju närheten mellan Högdalen och Henriksdal. 
 
Ja ett hinder till man kan tänka sig, det är ju att det kostar pengar, för det kommer det att göra. Och 
då kan ju politikerna säga att nej så här mycket får det inte kosta, eller så mycket kan vi inte höja 
taxan. Eller att vi skulle få en jätteopinion mot att så här dyrt, då vill inte jag vara med eller nåt sånt. 
Det kan också hända. Men om man tittar på alternativen, vad man har för möjligheter då går man 
över på möjligheterna istället, att man inte bara ser hinder utan möjligheter också. 
Och de stora möjligheterna, det är att det är lätt att göra rätt. Man behöver inte fundera så mycket 
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när man står där i köket. Och att man även tittar på förpackningsmaterial. 
 
Rent ekonomiskt, i opinionen finns det några specifika grupper, att ni sett att från det här hållet så 
finns det mycket motstånd och från det här... 
Nä inte så, men en grupp som alltid finns med det är fastighetsägargrupperna som alltid håller koll 
på att de förslag som ligger, eller de saker som ska genomföras att det är något som är hållbart på 
sikt. Och det har de ju helt rätt i, att man inte ska göra en sak idag för att sedan göra om det sen fem 
år senare. Så det skulle jag nog säga är en rätt viktig grupp att ta hänsyn till och förstå. För oavsett 
om det är en bostadsrättsförening eller ett stort fastighetsbolag så är det samma problematik, för 
man kan inte ändra sig hursomhelst. Så det är ju bra att en sådan grupp finns, så att det inte kommer 
fram förslag som är modeinriktade att nu ska vi ha det och sen ska vi ha det. Sen är det ju alltid en, 
inte bara eller inte i denna fråga men det kan ju plötsligt byta styre här vid nästa val så att den andra 
delen kommer in med helt annan inriktning om hur saker ska göras. Men det har ju alla kommuner, 
samma problematik. Att man då skulle få en helt annan inriktning. Både att kraven skulle öka, men 
kraven kan ju också minska. Det vet man inte. 
 
En sak jag läste var att man får in mer matavfall i papperspåsar än i plastpåsar av pedagogiska 
skäl. Vad tänker du om det? 
Vi tittar på alternativ på påsar, om man kan ha annat andra typer av påsar, vi vet om att det kan 
finnas ett sånt problem. Sen, det är ganska roligt så finns det ju andra som säger att papperspåsar 
dom läcker och så.. mycket tryggare och säkrare med plast. Papper har fördelen att det kan kännas 
mer så här... Sen är det inte säkert att man i framtiden kommer ha så mycket plast från olja. Det är 
ju mycket tal om att man ska ersätta plasten med någonting annat. Material som kommer från 
biologiska delar. Som sockerrör. Det kommer andra material än från olja tror jag, och de kan ha 
andra egenskaper. Och då kan man nog förklara på ett annat sätt, att det här är gjort av det och det är 
inget farligt. Det är en viktig del av allting, information att få folk att läsa. Men det får inte vara för 
mycket info för då ser man det inte. 
 
Något som brukar påpekas är att Stockholms stad är väldigt sent med insamlingen av matavfall. 
Vad beror det på, har viljan inte funnits eller är det att det är svårare förutsättningar? 
Förutsättningarna är svårare här än på många andra ställen. Dels har vi mycket säck, sen är också en 
del som kan bidra vilken inställning politikerna har till hur man ska driva frågor. Och detta är ju i 
mångt och mycket att som boende ska man ha alternativ och kunna välja själv. Vi hade ju också det 
gamla målet med 35 % från verksamheter och inte från boende. Det signalerar ju också att då är det 
inte lika noga. Men visst, procentuellt är vi inte så mycket men i mängd är vi mer! 
 
Men har det att göra med att prioriteringarna har varit annorlunda här? 
Ja, det kan det ha. Men jag tror inte att den politiska viljan är den stora anledningen, utan det är mer 
förutsättningarna. Hur ser det ut och vad har man. Många restauranger i innerstan har knappt 
utrymme för sina vanliga sopor. Och man minskar på det så mycket som möjligt för att få fler 
sittplatser. Medan i ytterområden har man mer utrymme, och det underlättar. Så det är de fysiska 
begränsningarna som är orsaken. 
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Intervju Jan-Ove Sundqvist, IVL Svenska miljöinstitutet 
Intervjufrågor samt minnesanteckningar av svar på respektive fråga 
Vilka fördelar har optisk sortering för matavfall i allmänhet? 
Kan behålla det gamla insamlingssystemet, behöver inte en extra tunna. 

Vilka nackdelar har optisk sortering för matavfall i allmänhet? 
I högre hus med sopnedkast kan påsar gå sönder. Lätt att lägga fel i olika påsar, mer förorenat än om 
olika tunnor används. Anonymitet i flerfamiljshus – skärper sig inte på samma sätt som om det syns 
precis vilket avfall som är ens eget. Har varit i Borås anläggning för ca 6 år sedan, då fungerade den 
optiska separatorn dåligt, och det var främmande material i matavfallet. Det gjorde mig skeptisk. 

Vilka möjligheter finns i Stockholms stad för implementeringen av optisk sortering för matavfall? 
Svårt att få plats med extra kärl för matavfall – därför rätt med optisk sortering i Stockholm, särskilt 
med tanke på arbetsmiljön för dem som hämtar. 
 
Varför är Stockholm så sent ute med matavfallsinsamling? 
Brist på politisk vilja och svåra förutsättningar i Stockholm. 
 
Vilka är dina tankar kring Stadsledningskontorets föreslagna handlingsplan? Något som saknas 
eller kunde ha gjorts annorlunda? Någonting som är särskilt bra? 
Jag har inte studerat den särskilt noga, men eftersom Stockholm varit så långsamma med införandet, 
tycker jag det är bra att de överhuvud taget gör någonting. Jag tror att Stockholm är svårt – därför 
en realistisk ambitionsnivå. I för sig skulle man kunna sätta målet kanske till 60 eller 70 % istället 
för 50 %. Det finns å andra sidan inget som säger att man får in precis 50 %, det kan mycket väl 
landa i 60 %. En annan sak jag funderat över var det här att använda Henriksdal, man skulle kunna 
bygga en separat rötningsanläggning istället, som är mer anpassad för avfall. Men Henriksdal är nog 
det mest vettiga ändå. 
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Intervju Stefan Holmertz, Envac Optibag AB 
Intervjufrågor och minnesanteckningar av svar på respektive fråga 
Vad har optisk sortering för fördelar allmänt? 

Bekvämt för människor att sortera i plastpåse (blöta sopor). Dessutom: Befintliga avfallssystem 
behöver inte ändras; ber endast om omfördelning. Framtidssäkring; t ex om textil helt plötsligt ska 
samlas in kan detta inkluderas utan större problem. 
 
Vad har optisk sortering för nackdelar allmänt? 
Pedagogisk nackdel; alla förstår inte hur det fungerar; förtroendeproblem. Förstod inte att man 
kunde skilja på dem optiskt. Dessutom: Om påsen inte knyts/går sönder, så tappas andelar material. 
 
Vad har optisk sortering för fördelar specifikt i Stockholm? 
Ont om plats för fler kärl; logistiskt. Finns i Oslo, samma anledning. 
 
Vad har optisk sortering för fördelar specifikt i Stockholm? 
Om insamlat i en papperssäck: måste ta bort papperssäcken (optiskt kan inte se påsarna inuti 
säcken) 
 
Varför tycker ni det är bra med optisk sortering för villor? 
Varje villa har enskilt abonnemang; felaktig sortering kan spåras. Minskad anonymitet medför 
förbättrad sortering av boende. Dessutom: Liten logistisk förändring. 
 
Vad tycker du om handlingsplanen? 
Låg målsättning. Kunde ha varit tuffare, men bra början. Samrötning med avloppsslam tar bort 
möjlighet för att använda slutslammet på åkrar.  ”Prova olika system” är dåligt. Måste informera 
olika personer olika; olika informationskampanjer som blir mindre pedagogiskt och dyrare. 
 
Om du har kunskap kring vilka olika aktörer som är inblandade och deras roller i 
implementeringen och har några konkreta reflektioner kring detta så skulle vi uppskatta det.  
Kommunen har juridiskt ansvar med styrning av miljöbalken. Har ansvar att samla in avfall från 
hushållet. Förpackningar har producenterna ansvaret för; preposition om att kommunen tar allt 
ansvar, inklusive återvinningsstationer. Entreprenörer ansvarar dock för hämtning och kontakt med 
fastighetsägarna, vilket är unikt för Stockholm. (SITA, ragnsells, liselott lööw) Optibag försöker 
påverka kommunen till att välja hårdare system. Ovannämnda entreprenörer försöker ju få aavtal 
med fastighetsägarna för att samla in förpackningar för att sälja vidare till producenterna. Delat 
ansvar  Rörigt. Detta gör att vissa kärl ska tömmas av entreprenör, och några av kommunen, i 
samma soprum  Krångligt och konflikter kan uppstå. Optibag försöker få kommunen att välja 
deras system. 
 
Vad är hushållens utsorteringsgrad? Det vill säga hur stor andel av hushållens matavfall sorteras 
på rätt sätt i hemmen? 
45 -50 % i snitt. 
Södertälje som har mycket flerfamiljshus: 38 % 
Göteborg 10 % (bara villor och vissa flerfamiljshus) (papperspåsar) 
 
Vilken är anläggningens utsorteringsgrad och förluster? Enligt powerpointen du skickade tidigare 
har vi förstått det som att utsorteringsgraden är 97 %, och att det efter förluster vid påsarnas 
sönderdelning, siktningen och separeringen totalt sett är 30 % förluster.  
Utsorteringseffektivitet 95 % (nästan 97 %) vid en given kapacitet och sorteringsnoggrannhet. 
Om man höjer kapaciteten minskar man noggrannheten. 15-30 % förluster; stor skillnad mellan 
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olika utsorteringstekniker. 5 % förluster med senaste tekniken, som kan antas användas i 
Stockholm. Garanterat 90 % biologiskt material från flerfamiljshus går till slurry. 
 
Hur mycket energi ger en viss mängd matavfall i genomsnitt genom rötning?  
Matavfall ger mest biogas efter fett. Ovanligt: Max 300 liter rötgas (70 % metan, 30 % koldioxid) 
per kg matavfall. 70 % av detta kan alltså användas som biogas. Snitt: 200 liter gas per kg 
matavfall. Minst: 100 liter per kg. Torrhalten ca 24 % på input. 
 
Vet du något om resultatet vad gäller energiutvinningen av att röta matavfallet jämfört med att 
bränna det i ett kraftvärmeverk? 
75 % vatten minst i matavfall. - 25% är det värmevärde i. 
Rosterpanna som bara eldar vid 800 grader (används mest i sverige); behöver kyla om temperaturen 
överstiger det, vilket matavfallet bidrar till pga att det är fuktigt. Ekonomiskt att ha matavfall som 
kylning, men får höga askmängder. 
 
Hur mycket energi drar anläggningarna och transporterna? Förbehandlingsanläggning + 
sorteringsanläggning + rötningsanläggning samt transporter från hushållen, mellan 
anläggningarna och från rötningskammare till användare.  
Installerad eleffekt: 3 kW per påse. 
Förbrukad effekt: 50 % av installerad effekt (schablonsiffra) 
Linköping: Sorteringskapacitet, dagtid (8 timmar) 36 000 ton avfall per år. Installerad effekt 100 
kW, dvs 50 kW används per timme. Körs i åtta timmar 250 dagar om året. 18 ton per timme: 2,8 
kWh/ton. 50 kW per timme/18 ton. 
förbrukad effekt = ½ installerad effekt 
Beräkning: 36000/250 =144 
144/8 = 18 
50/18 = 2,8 kWh/ton 
Tillsammans med förbränningsanläggning eller stand-alone? 
Om tillsammans: Måste anpassa anläggningen till komplex förbränningsanläggning, vilket innebär 
mer automatiserade processer. Kommer troligen bli tillsammans. 
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