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Abstract  
This report intends to investigate the environmental benefits from replacing the combustion of 

household waste with anaerobic digestion and recycling. The study includes plastic packaging, 

paper packaging and food waste within Stockholm. This will be done by looking at the flows of 

energy and carbon dioxide for the different processes. The flows will be analyzed in a system 

analysis, which in addition to the process includes the produced products and their profits as well 

as lost resources.  This will provide a comprehensive picture and a more qualitative analysis and 

not only look at the net values for the processes. The study also consists of some limitations, for 

example it disregards from the waste transportations within the city and the comparisons are 

made on the processes net profits.  

 

The report describes the different waste disposal processes for the different categories of 

household waste. It became clear that both anaerobic digestion and recycling result in reduced 

energy consumption and emissions of carbon dioxide for all the studied categories of waste. 

Finally, it also showed that combustion with energy production have an ultimate application: 

waste which for different reasons are unsuitable for recycling. The conclusion is that combustion 

should be considered as a complementary and not a competing treatment. 
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Sammanfattning 
Denna rapport avser att utreda vilken miljönytta det ger att ersätta förbränningen av 

hushållsavfall med rötning och materialåtervinning. Studien innefattar plastförpackningar, 

pappersförpackningar och matavfall inom Stockholms stad.  Detta görs genom att titta på de olika 

processernas flöden av energi och koldioxid. Flödena analyseras utifrån en systemanalys där 

utöver själva processen även producerade produkter och deras nytta samt uteblivna resurser tas 

med i analysen. Detta görs för att få en helhetsbild, en mer kvalitativ analys och för att inte bara 

titta på nettovärdena för processerna. Studien består även av ett par avgränsningar, till exempel 

bortser den från avfallstransporterna inom kommunen och jämförelserna görs på processernas 

nettovinster.   

 

I rapporten beskrivs de olika avfallshanteringsprocesserna för de olika kategorierna av 

hushållsavfall. Det framgår att både rötning och materialåtervinning ger en minskad 

energiförbrukning och koldioxidutsläpp för samtliga studerade avfallskategorier. Slutligen 

framgick det även att förbränning med energiutvinning har en optimal tillämpning: avfall som av 

olika anledningar inte är lämpligt för materialåtervinning. Slutsatsen är att förbränningen bör ses 

som en kompletterande och inte en konkurerande behandling. 
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1. Introduktion 
Stockholm, liksom många andra storstäder, växer snabbare än någonsin.  Den växande 

befolkningen medför fler människor och mer avfall. Idag slänger varje svensk cirka 500 kg avfall 

per år (Stockholms stad, 2013b). År 2019 förväntas befolkningen i Stockholms stad att ha ökat 

till cirka 950 500 invånare, detta motsvarar ungefär en 25 procentig ökning mot år 2006 

(Stockholms stad, 2013b). Stockholms stad vill därför, liksom resten av Sverige, fortsätta 

utvecklingen av en effektiv och miljömässig avfallshantering. I avfallsplanen för Stockholm 

2013-2016 är ett av de centrala målen att öka matavfallsinsamlingen samt andelen avfall som 

materialåtervinns.  

 

Målet är att minska samhällets miljöpåverkan och resursförbrukning genom att utveckla en 

hållbar avfallshantering som starkt bidrar till detta. Det är känt att ökad materialåtervinning, 

förutom att minska uttaget av naturresurser, även innebär att primärenergianvändningen samt att 

utsläppen av koldioxid minskar. Dessa faktorer är intressanta då två av dagens stora miljöfrågor 

är: jordens begränsade naturresurser samt klimatförändringen som beror på utsläpp av 

växthusgaser. Begränsad klimatpåverkan ligger högst upp på riksdagens lista över Sveriges 

femton miljömål (Naturvårdsverket, 2014a). Avfallshanteringen innefattar dessutom sektorer som 

transporter och produktion av el och värme, vilka tillsammans står för cirka hälften av Sveriges 

totala utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2011).  Därför är det väldigt intressant att titta 

på koldioxidutsläppen för de olika avfallssystemen och hur de skiljer sig åt. Det är även intressant 

att titta på processernas energiproduktion för att dels avgöra deras effektivitet och dels då den 

ersätter energi som annars tas från andra mindre miljövänliga energikällor.  

 

2. Frågeställning 
Denna rapport avser att utifrån en systemanalys av energi och koldioxid jämföra miljövinsterna 

för olika avfallsbehandlingar.  Analysen görs för hushållsavfall inom Stockholms kommun. Där 

jämförs förbränning med materialåtervinning av pappersförpackningar och plastförpackningar 

samt biologisk behandling av matavfall. För att sedan utreda vilken del av hushållsavfallet som är 

optimalt avsett för förbränning med energiutvinning. 

 

3. Syfte 
Syftet är utvärdera vinsten av att sortera ut plastförpackningar, pappersförpackningar samt 

matavfall från soppåsen. Detta görs utifrån flödena av energi och koldioxid. Alltså efterfrågas 

fördelen av materialåtervinning och biologisk behandling jämfört med energiutvinning vid 

förbränning av hushållsavfall. Avsikten är även att undersöka vilken del av hushållsavfallet som 

är optimalt avsett för förbränning med energiutvinning.  

 

4. Mål  
Rapporten har strukturerats upp med hjälp av ett antal delmål för att ge en översikt och 

sammanhängande följd till rapporten. De följande målen ställdes upp: 
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 Kartlägga avfallshanteringen vid materialåtervinning av plastförpackningar och 

pappersförpackningar samt vid biologisk behandling av matavfall och vid förbränning av 

hushållsavfall inom Stockholms kommun. 

 Analysera flödena av energi och koldioxid vid materialåtervinning samt förbränning av 

pappersförpackningar och plastförpackningar och vid biologisk behandling samt förbränning 

av matavfall. 

 Jämföra materialåtervinning samt biologisk behandling med energiutvinning vid förbränning 

av hushållsavfall utifrån flödena av energi och koldioxid. 

 Utreda vilken del av hushållsavfallet inom Stockholms kommun som är optimalt avsedd för 

förbränning med energiutvinning. 

 

5. Bakgrund 
Med hushållsavfall syftar denna rapport på hushållens kärl- och säcksopor. Det inkluderar dels 

organiskt avfall samt plastförpackningar och pappersförpackningar. Hushållen har egentligen 

som uppgift att sortera ut de olika förpackningarna. Något som idag görs med varierande resultat 

och framgång. 2011 utfördes en plockanalys av hushållens kärl- och säcksopor, där avfallet 

hämtades från flerfamiljshus och småhus i Stockholms stad. Hushållsavfallet i den vanliga 

soppåsen bestod till 24 procent av förpackningar och 35 till 45 procent av organiskt avfall 

(Stockholms stad, 2013a). Samma år behandlades cirka 7 procent av matavfallet i Stockholm 

genom rötning. Matavfallet omvandlas till energi i form av biogas samt näring i form av 

biogödsel. Målet i avfallsplanen för Stockholm 2013-2016 är att minst 40 procent av matavfallet 

ska samlas in separat för rötning med biogasutvinning (Stockholms stad, 2013a). Målet var även 

att 30 procent av plastförpackningarna och 65 procent av pappersförpackningarna skulle samlas 

in och materialåtervinnas senast år 2012 (Naturvårdsverket, 2012). 

 

Hushållsavfallet som alstras i Stockholms kommun består av en stor mängd organiskt avfall, som 

även benämns matavfall (Lundberg, 2005). Idag omfattas både plastförpackningar och 

pappersförpackningar av producentansvar. Det innebär att producenten ansvarar för att produkten 

omhändertas på ett korrekt sätt även efter kassering. Ansvaret är idag uppdelat så att kommunen 

ansvarar för insamlingen och producenterna för det fortsatta omhändertagandet.  Vid förbränning 

av avfall erhålls fjärrvärme. Vilket medför att vid minskad förbränning måste detta behov ersättas 

med andra bränslen, så som biobränsle, olja och kol (Sundqvist et al., 2002). När organiskt avfall 

behandlas genom rötning fås en biogas som även den skulle kunna användas som bränsle i 

fjärrvärmeproduktionen. Biogasen kan även användas som drivmedel och ersätta bensin eller 

diesel som framställs ur råolja.  

 

Materialåtervinning av plastförpackningar ger en återvunnen polyetenplast som kan ersätta 

jungfrulig plast som produceras av råolja och naturgas. Vid annan behandling måste samma 

mängd nyråvara utvinnas. När pappersförpackningar materialåtervinns fås en pappersmassa som 
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ersätter jungfrulig pappersmassa vid framställningen av nya pappersförpackningar. Papper, som 

även benämns kartong, kan även användas till att tillverka gipsskivor. Den återvunna kartongen 

ersätter alltså pappersmassa som annars skulle framställas från skogsråvaror. Fibern som hämtas 

från skogen är dock en bristråvara och kan inte möta vårt behov av förpackningar (Sundqvist et 

al., 2002). Därför är det viktigt att vi använder den flera gånger. Den elektricitet (men även 

värme) som kan produceras vid avfallsförbränningen och rötningen minskar behovet av 

elektricitet utifrån. Motsvarande mängd måste annars tas från det vanliga elnätet, där 

elektriciteten framställs från exempelvis vattenkraft, kärnkraft, vindkraft eller naturgas 

(Sundqvist et al., 2002). 

 

6. Metod 
Denna rapport är ett kandidatexamensarbete för institutionen Industriell Ekologi på KTH. Som 

grund för rapporten ligger ett stort förberedande arbete och mycket tid. Arbetet påbörjades i och 

med ett inledande seminarium den 16 januari 2014 och pågick fram till den slutgiltiga 

inlämningen den 12 juni 2014. 

 

6.1 Litteraturstudie 
Denna studie har till största del bestått av en granskning och analys av den aktuella och angivna 

litteraturen. Det främsta verktyget har varit sökmotoren Google samt databaser med samlade 

rapporter från myndigheter, organisationer och kommuner. Dessa har främst varit Avfall Sverige, 

FTI AB, Naturvårdsverket, Stockholmsregionens avfallsråd samt Stockholms stad.  

 

Det är viktigt att uppmärksamma att rapportens data generellt endast anges med en specifik källa. 

Dock så har informationssökningen gått tillväga så att de angivna värdena har kontrollerats mot 

ytterligare källor för att säkerställa att de ligger inom ett rimligt spann och kan anses relativt 

tillförlitliga och representativa. De konkreta vinsterna anges även i flera fall inom ett intervall för 

att påvisa att det finns en viss osäkerhet då de är väldigt beroende av den ursprungliga 

undersökningens antaganden. Då rapportens systemanalyser endast avser att värdera befintlig 

data används i många fall endast termer som lägre, något lägre eller ungefär lika för att göra en 

uppskattad jämförelse. Detta innebär att analyserna innefattar en viss osäkerhet och är något 

öppna för tolkning. I jämförelserna mellan de olika behandlingsalternativen så består rapportens 

data främst av redan gjorda jämförelser som sammanställs utifrån ett systemperspektiv. 

 

6.2 Systemanalys  
Ett system består av flera olika delar som är beroende av varandra. Avfallsystemet kan därmed 

påstås bestå av och kunna delas in i de följande delarna: 
 

 insamling och förbehandling av avfall samt transport till behandlingsanläggningen 

 behandlingsprocessen av avfallet (t.ex. rötning, materialåtervinning eller förbränning) 

 de nyttiggörande och utvunna produkterna från processen (t.ex. från rötgas och fjärrvärme) 

 invägning av uteblivna resurser i och med valet av process (jämfört med dagsläget) 
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En systemanalys är en metod som används för att beskriva och analysera komplexa system med 

hjälp av bestämd logik och den har ett stort vetenskapligt tillämpningsområde (Sundqvist et al., 

2002). Systemtänkandet grundar sig i antagandet att helheten är mer än de enskilda delarna, alltså 

att delarna uppfyller en större funktion tillsammans än de gör separat. Då de ingående delarna 

analyseras var för sig tar man inte hänsyn till deras inbördes relationer i systemet. 

Systemanalysen ger en överblick och en mer rättvis bild av hela systemet. Det är väldigt viktigt 

att definiera gränserna för systemet som analyseras (systemgränserna), alltså vad som ingår och 

inte. Miljösystemanalys är en typ av systemanalys som kan användas för att göra en 

miljöbedömning för exempelvis processer och produkter. Det finns väldigt många 

miljösystemanalyser med olika modeller och verktyg, där ett par välkända är livscykelanalys 

(LCA), miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ekologiskt fotavtryck (EF) och olika typer av 

materialflödesanalyser (Jönsson, 2005).  

 

Miljösystemanalysens syfte är att studera på vilka sätt systemen påverkar miljön och sin 

omgivning. Livscykelanalyser används för att analysera den totala miljöpåverkan hos en process 

eller produkt under hela dess livstid. I denna studeras den totala miljöpåverkan som är kopplad 

till processen, tjänsten eller produkten. Detta brukar benämnas från vaggan till graven och 

inkluderar alltså allt från råvaruutvinningen, framställningen, transporterna, användningen och till 

sist avfallshanteringen. En LCA är en standardiserad metod enligt ISO som görs i fyra steg, 

definition av mål och omfattning, inventering, miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat 

(Moberg et al., 1999). Det är även relativt vanligt att analysen endast görs till och med 

inventeringsanalysen. Detta räknas inte som en komplett livscykelanalys utan kategoriseras som 

en livscykelinventering (LCI) (Jönsson, 2005).  

 

Denna rapport är intresserad av miljövinsterna vid minskad förbränning av hushållavfall i 

Stockholms kommun. Den avser att titta på flödena av energi och koldioxid hos de olika 

processerna. Varje process delas in i delarna: insamling och transport, behandling, dess 

nyttiggörande produkter och till sist uteblivna resurser. Detta innebär att analysen i denna rapport 

går att klassificeras som en livscykelinventering, då den endast värderar befintlig data från 

tidigare utförda livscykelanalyser utifrån det systemperspektiv som beskrivs ovan. 

 

7. Avgränsningar 
Den första delen i systemanalysen kommer att behandlas lite separat i denna rapport. 

Avfallstransporter ingår i all avfallshantering, även om omfattningen varierar för de olika 

avfallssystemen. Detta ger i och med koldioxidutsläppen en miljöpåverkan och även om den 

varierar kan den anses vara gemensam för alla behandlingarna. Den påverkan kommer alltså att 

analyseras mer ingående i ett enskilt avsnitt (8.9 Avfallstransporternas betydelse).  Att utvärdera 

den andra delen i systemanalysen är lite problematiskt. Det beror bland annat på att 

förpackningarna går under producentansvaret. Det innebär att materialåtervinningen utförs av 

privata företag. Rapporten vill jämföra flödena av energi och koldioxid för två processer. Dels 

materialåtervinning och förbränning och dels rötning och förbränning. Så för att möjliggöra detta 
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så jämförs först materialåtervinningen med uttag av motsvarande mängd nyråvara. Detta är 

möjligt eftersom uteblivet uttag av nyråvara inkluderas i den tredje delen, under nyttiggörande 

konsekvenser från behandlingen. Detta görs även för att få en helhetsbild.  

 

Det är även problematiskt att den befintliga statistiken generellt endast anger nettovinster och 

exempelvis inte en specifik energiförbrukning eller koldioxidutsläppet från själva processen. 

Därför kommer flödena i behandlingsdelen anges och jämförelserna att göras på nettomängder. 

Då denna undersökning strävar efter att jämföra processernas flöden är det som sagt viktigt att 

titta på dessa utifrån en systemanalys. Där tas alla processens konskevenser med i beräkningen 

och inte bara nettoflödena i själva behandlingen.  Detta behandlas i delarna, behandlingens 

nyttiggörande produkter och uteblivna resurser.  Analysen tar alltså även hänsyn till att valet av 

en specifik process innebär att förlorade resurser måste ersättas. Samt att resurser som ersätts och 

erhålls i och med processen ger ett bidrag till systemanalysen.  

 

Analysen har följande avgränsningar: 

 Bortser från transporter inom Stockholms stad. Med avfallstransporter syftar denna rapport på 

transporterna utanför kommunen till de olika avfallsanläggningarna. 

 På grund av producentansvar och privata aktörer vid materialåtervinning samt tillgänglig 

statistik kommer jämförelserna att göras på behandlingarnas nettovinster. Alltså anges inte de 

resurser som behandlingen förbrukar samt de som genereras, utan endas den totala summan. 

8. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer först de olika avfallsprocesserna att beskrivas för de olika kategorierna 

av hushållsavfall. Sedan analyseras processernas flöden av koldioxid och energi för att 

möjliggöra en ytterligare jämförelse. I studiens avgränsning försummas transporterna inom 

kommunen och transporterna utanför kommunen analyseras i ett separat avsitt. Därmed kommer 

undersökningen tills vidare att bortse från avfallstransporterna vid analysen av processernas 

miljövinster. Avsnittet är alltså strukturerat så att först beskrivs de olika processerna enskilt. 

Sedan sammanställs och värderas avfallshanteringssystemens flöden av koldioxid och energi i 

systemanalyser. Där en viktig aspekt i systemanalyserna är att värdera och granska processerna 

utifrån en helhetsbild. Alltså att man inte endast tittar på de enskilda processerna utan även på 

vinsten från exempelvis uteblivna uttag av nyråvaror. Därefter kan en ytterligare jämförelse göras 

för de olika materialslagen och dess processer. Jämförelsen görs utifrån ett systemperspektiv där 

processernas systemanalyser med dess olika delar sammanställs och värderas jämtemot varandra. 

 

8.1 Förbränning av hushållsavfall med energiutvinning 
Till det brännbara avfallet hör dels avfall som utgörs av biomassa, så som papper och matavfall, 

men även plast är brännbart. Däremot är avfall med mycket hög fukthalt, över 80 procent, inte 

brännbart. Energiinnehållet för helt torr biomassa, till exempel tidningspapper och trä, ligger på 

strax över 5 kWh per kilo (Återvinningscentralen, 2007c). Vilket är ungefär samma som för 
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osorterat och blandat hushållsavfall, när det är helt torrt.  Sedan kommer värmevärdet per kilo att 

sänkas mer desto högre materialets fuktfalt är. Sänkningen beror till största delen på att vattnets 

andel av vikten ökar, men även lite på att det krävs energi till att förånga vattnet. Då fukthalten 

går upp till runt 85 till 86 procent blir det teoretiska värmevärdet noll (Återvinningscentralen, 

2007c). Fuktighetshalten för blandat osorterat hushållsavfall ligger mellan 30 och 45 procent. Det 

är även det fuktighetsintervallet som främst kommer in till Högdalenverket i Stockholm. De 

anger att medelvärdet för hushållsavfallets värmevärde ligger strax över 3 kWh per kilo 

(Återvinningscentralen, 2007c).  

 

Både papper och kartong från hushållen, som är torrare, och plast, som har betydlig lägre 

fukthalt, höjer det blandade hushållsavfallets värmevärde. Matavfallet har dock vanligtvis en 

fukthalt mellan 65 till 80 procent och behöver därför blandas med avfall som är torrare för att 

hjälpa antändningen. Ofta ligger antändningsgränsen på en fukthalt runt 65 procent, vilket kan 

jämföras med kaffesump som är väl avrunnen. Matavfall som har en fukthalt på över 80 procent 

kan energi-utnyttjas bättre genom rötning, vilket motsvarar energiinnehållet 1 kWh per kilo 

(Återvinningscentralen, 2007c). Olika fraktioner i det blandade hushållsavfallet har olika 

fukthalter, så den kan variera i det totala avfallet. I allmänhet är det väldigt svårt att veta 

sammansättningen hos det blandade avfallet och plockanalyser utförs mycket sällan. 

Värmevärdet sänks alltså per kilo avfall när plast och papper sorteras ut samtidigt som det höjs 

när matavfall sorteras ut. 

 

I Stockholm ligger Högdalenverket som är en av de största anläggningarna för avfallsförbränning 

i Sverige. Anläggningen ligger innanför kommungränsen i de södra förorterna och tar emot 

majoriteten av Stockholms brännbara hushållsavfall. Verket ansvarar för södra Stockholms halva 

basproduktion av fjärrvärme. Men det producerar också elektricitet i egenskap av ett 

kraftvärmeverk. Igelstaverket står för produktionen av den andra halvan av fjärrvärmen till södra 

Stockholm och ligger i Södertälje. Där eldas även större delen av hushållens returbränslen, alltså 

de brännbara fraktionerna som sorterats ut i regionen. Det finns även en betydande anläggning 

utanför Stockholms län, nämligen kraftvärmeverk i Uppsala. Dit sänds större delen av norra 

Storstockholms brännbara hushållsavfall. Dagens avfallsförbränningskapacitet anses i nuläget 

kunna möta behovet från det genererade avfallet (Återvinningscentralen, 2007a).  En viktig 

aspekt när det gäller förbränningen av hushållsavfall är att komma ihåg att det är och framförallt 

var avgörande för att Sverige skulle kunna inför och upprätthålla det deponiförbud som har 

funnits i mer än 10 år (Sundberg, 2013). 

 

8.2 Förbränningsprocessen 
Det brännbara avfallet som samlats in transporteras till en förbränningsanläggning där det tippas 

ner i en bunker. Bunkern är dimensionerad för att rymma leveranser av flera dagars avfall, så att 

den klarar bränsletillgången under till exempel långhelger. Sedan styr en traversförare en 

gripskopa som tar och släpper ner avfallet i en påfyllningstratt. Från den glider sedan avfallet in i 

ugnen som är cirka 1000 grader och inget annat bränsle behövs (Avfall Sverige, 2008a). Medan 
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avfallet brinner stiger de heta avfallsgaserna uppåt. Samtidigt rör sig avfallet nedåt på en bädd 

(roster). När allt som är brännbart brunnit upp finns bara det som kallas slagg kvar. Detta faller 

ned i ett vattenfyllt kar och körs sedan bort för sortering och återvinning. De heta rökgaserna 

kommer sedan upp till en panna som har långa sammansvetsade rör. I rören leds pannvatten runt 

och det upphettas till ånga av rökgaserna. Ångans höga temperatur och tyck gör att det går att 

utvinna både värme och elektricitet. Det görs då den varma ångan förs till en turbin som driver en 

generator. Rörelseenergin hos turbinen omvandlas till elkraft med hjälp av generatorn och 

elkraften levereras till elnätet (Avfall Sverige, 2008a). 

 

Ångan innehåller fortfarande mycket energi efter att den passerat turbinen. Denna utvinns i en 

värmeväxlare där värmen hos ångan överförs till vatten i fjärrvärmenätet.  Därefter kondenseras 

ångan tillbaka till vatten och återgår via pumpar till pannan. Efter att energi erhållits från avfallet 

så renas rökgaserna. Det mesta stoftet tas bort när röken går igenom ett elektrofilter. Här ger 

elektrolyter stoftpartiklarna en negativ elektriskladdning så att de sedan fastnar på stora positivt 

laddade metallplåtar. Därefter skakas partiklarna loss från plåtarna och sedan samlas de in och 

transportera till en asksilo. Därefter fortsätter reningen genom att rökgaserna tvättas med vatten i 

ett torn (skrubbrar). Vatten sprayas med hjälp av fina munstucken över rökgaserna. Olika ämnen, 

exempelvis kalk, som finns i vattnet reagerar med röken, vilket renar den.  Tungmetaller och sura 

ämnen tvättas bort i den första skrubbern, svaveldioxid i nästa och fukten i röken kondenseras 

bort i den tredje. Värmepumpar utvinner även värme ur det kondenserade vattnet. 

 

Sedan tas ytterligare stoft bort i ett elektroventurifilter som fungerar nästan likadant som filteret i 

början av reningen, förutom att det sker i en våt miljö. Efteråt består rökgaserna bara av ett 

milligram stoft per kubikmeter (Avfall Sverige, 2008a). Sista steget består av en katalysator som 

minskar kväveoxiderna när rökgaserna går igenom ett finporigt keramiskt material. En 

ammoniaklösning tillsätts även för att få en riktigt bra effekt. Därmed försvinner den försurande 

effekten från kväveoxiderna som omvandlas till kvävgas vilket finns i vanlig luft. Röken har nu 

renats och består i princip endast av vatten och koldioxid. Den kan nu ledas ut genom skorstenen 

efter att skadliga ämnen har tagits bort (Avfall Sverige, 2008a). Vattnet från skrubbrarna har tagit 

upp mycket av föroreningarna och måste även det genomgå en rening. Tungmetaller fälls ut med 

hjälp av olika kemikalier och bildar ett slam på botten. Innan vattnet släpps ut PH-justeras och 

filtreras det även genom både ett kolfilter och ett sandfilter.  

 

8.3 Materialåtervinning av pappersförpackningar 
När hushållen via kommunens återvinningsstationer har samlat in sina pappersförpackningar bör 

de inte ligga längre än 14 dagar i återvinningsbehållaren. Dock töms de flesta behållarna mycket 

oftare, en stor del till och med dagligen. Förpackningarna går sedan från återvinningsstationen till 

en mellanlagring, där de genomgår balning och sedan transporteras till Fiskeby pappersbruk i 

Norrköping. Där vägavståndet är 164 km. Bruket i Fiskeby använder endast återvunnen fiber och 

de är de enda i Skandinavien som även tar emot pappersförpackningar som är plastbelagda (FTI, 

2013a).  Återvinningsprocessen börjar sedan med att man tippar över förpackningarna på ett 
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transportband och finfördelar dem. Därefter förs materialet till en Fiberflow, som är en 40 meter 

lång trumma som roterar och fungerar som en jättelik tvättmaskin. Där separeras plast från 

pappersfibrerna, vilka finns i exempel mjölkförpackningar. Materialet blandas även ut med 

vanligt vatten till en koncentration på 3 till 4 procent.  

 

I och med att trumman har en lutning förs materialet framåt till en perforerad silningszon. Där 

separeras det användbara fibermaterialet genom att det faller ned genom perforeringen till ett 

bottentråg och omhändertas. Det resterande och så kallade rejektmaterialet, till exempel plast, går 

till en transportör i slutet av trumman. Där förs det vidare och eldas i en energianläggning. Ångan 

som bildas används vid kartongtillverkningen. Råvaran består till 80 procent av fiber och resten 

är rejekt (FTI, 2013a). Fibermaterialet, även kallat pappersmassan, rengörs och späds med ännu 

mer vatten. Sedan kommer den till kartongmaskinen som pressar och sedan torkar pappersmassan 

med ånga. I slutet av processen bestryks kartongen, vilket ger den en ljus och fin yta. Hela 

processen tar cirka en och en halv timme, från råvara till bestruken kartong (FTI, 2013a). När 

kartongen är färdig rullas den upp på en kartongtambour. Sedan kvarstår endast att skära rullen 

till ark i den storlek som kunden beställer. Det görs vid efterbearbetningsavdelningen. Därefter är 

kartongen klar för att transporteras till kunden eller en konverterare, som formar kartongarket till 

en ny förpackning.  

 

8.4 Systemanalys av energi och koldioxid vid avfallshanteringen av 

pappersförpackningar 
Enligt FTI är energiförbrukningen 70 procent lägre när fiber som har materialåtervunnits används 

i produktionen och ersätter ny skogsråvara. De anger även att koldioxidutsläppen minskar med 

1,7 ton vid användningen av ett ton materialåtervunnet papper (FTI, 2013a). Detta skulle 

motsvara en minskning av 9,64 kilo koldioxidutsläpp för de 7,94 kilo pappersförpackningar som 

mottogs per invånare på återvinningscentraler i Stockholms kommun under 2013 (FTI, 2014). 

Detta är en oerhört liten del av de reducerade utsläppen på 2,4 miljoner ton som beräknas för den 

befintliga återvinningen på 1,6 miljoner ton papper i hela Sverige (Henryson och Goldmann, 

2007). Dessa siffror varierar dock lite beroende på vilka energikällor och produktionsprocesser 

som används. Olika livscykelanalyser anger dock att utsläppen av koldioxid minskar med minst 

1,5 ton per ton materialåtervunnet papper (Henryson och Goldmann, 2007).  Som exempel på när 

energibesparingen är cirka 70 procent är då tidningspapper tillverkas av returfiber istället för 

färskfiber. Dessa besparingar blir ännu mer betydande då det går att materialåtervinna 

pappersfibern 5 till 7 gånger. Det är också värt att nämna att det krävs 1,15 kg materialåtervunnen 

kartong för att ersätter 1 kg jungfrulig kartong (Sundqvist et al., 2002). 

 

För att åskådliggöra nyttan som varje hushåll kan göra visas detta med ett exempel.  Om vi antar 

att varje hushåll i Sverige skulle lämna in ett paket flingor för materialåtervinning i månaden, 

skulle 2 400 ton papper återvinnas och utsläppen av koldioxid skulle minska med 3 600 ton. 

Detta motsvarar utsläppen per år från antingen 1 200 personbilar som drivs av bensin eller 675 

villor som värms upp med olja (Henryson och Goldmann, 2007). Papper och kartong har ett 
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värmevärde på ca 15 MJ per kilo, vilket ger en energivinst på 15 000 MJ per kilo. Eftersom 

råvaran är cellulosabaserad bidrar den i sig inte till klimatpåverkan vid förbränning. Då 

koldioxidutsläppet är lika stort som den materialet har tagit upp från atmosfären under sin livstid 

och den sägs vara klimatneutral. Även nettobidraget till klimatpåverkan anses vara litet men det 

är kraftigt kopplat till vilken energikälla som används. Det är i princip ingen skillnad mellan 

användningen av icke förnyelsebar energi vid materialåtervinning och förbränning av kartong 

(Sundqvist et al., 2002). Däremot är den totala energianvändningen vid behandlingen något lägre 

vid materialåtervinning jämfört med förbränningen (Sundqvist et al., 2002). 

 

8.5 Materialåtervinning av plastförpackningar 
När plastförpackningarna kommer in till kommunens återvinningsstationer via hushållen brukar 

de bli hämtade inom några dagar. Lasten brukar då bestå till 80 procent av en blandning av mjuka 

och hårda plastförpackningar, där resten främst är felsorterat material (FTI, 2013b).  Först körs 

det till en mellanstation för en första grovsortering och för att komprimeras samt balas. Sedan 

körs balarna till Swerecs plaståtervinningsanläggning i Värnamo, där vägavståndet är 393km. 

Enligt FTI blir miljövinsten avsevärd trots transportsträckan eftersom plastförpackningar är så 

värdefulla (FTI, 2013b). Detta kommer att undersökas ytterligare i ett senare avsnitt. Vid 

återvinningsanläggningen utförs en sista manuell gallring efter att balarna har öppnats och dess 

innerhåll har tömts ut på ett transportband. Materialet förs via transportbandet till en maskin som 

separerar mjuka förpackningar, som plastfilm och påsar. De är lättare och ”fladdrigare” än de 

hårda förpackningarna och kan därmed blåsas och sugas bort. Processen kan vid behov upprepas 

flera gånger, tills i stort sätt all mjukplast har sorterats bort. 

 

Därefter går de mjuka plastförpackningarna vidare till en maskin som kan avläsa färg och därmed 

skilja färgade från ofärgade förpackningar.  Denna avskiljning görs efterson färgad plast har ett 

mindre värde än ”ren” ofärgad plast (FTI, 2013b). Båda kategorierna, med olika kvalitet, går 

separat till malning för att sedan smältas till korn (granulat). Dessa kan användas vid 

tillverkningen av nya mjukplastprodukter, till exempel bärkassar, sopsäckar och kabelskydd (FTI, 

2013b).  Därmed har en ny plastråvara bildats av förpackningarna. De hårda plastförpackningarna 

består ofta av olika plastsorter till skillnad från de mjuka. Därför går de till en maskin som 

använder infrarött ljus vid sorteringen. Maskinen känner med hjälp av IR-avläsaren av vilken 

plastsort en förpackning består av, vilket den kommunicerar till en mekanisk avskiljare. Den 

mekaniska avskiljaren slussar sedan med stor precision respektive förpackning till olika banor 

beroende på dess sort. Varje enskild sort går sedan vidare för att tvättas och torkas. Därefter mals 

och smälts de till granulat som kan användas till bland annat delar i möbler, fordonsindustrin och 

byggindustrin. De renaste plasterna med högst kvalitet kan bli ofärgade dukar samtidigt som 

plaster med mer blandad kvalitet och kulör kan bli pallklossar och liknande (FTI, 2013b).  

 

Det är även värt att nämna att det finns två typer av plast, termoplast och härdplast. De har olika 

egenskaper som gör att de har olika förutsättningar vid återvinning. Härdplast kan inte smältas 

ned och sedan formas om igen när de redan har svalnat. Utan härdplasten förkolnar vid 
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upphettningen eftersom dess molekylkedjor är så hårt bundna, mycket starkare än i termoplasten. 

Därför har denna tidigare inte materialåtervunnits överhuvudtaget.  Det finns dock ny teknik, så 

som kemisk återvinning, där kan man återvinna härdplasten genom att kemiskt bryta ned den till 

dess grundstenar. Idag tillämpas nästan bara den mekaniska återvinningen som beskrivs ovan då 

kemisk återvinning ännu bara finns på ett utvecklingsstadium i Sverige. Teknikutvecklingen 

anses generellt vara en väldigt viktig faktor i strävan att öka både materialåtervinningen och 

källsorteringen (Ambell et al., 2010). Idag finns det bättre teknik som Sverige ännu inte 

investerar särskilt mycket i. 

 

8.6 Systemanalys av energi och koldioxid vid avfallshanteringen av 

plastförpackningar 
Enligt en studie av olika livscykelanalyser minskar koldioxidutsläppen med mellan 1,5 till 2 ton 

per ton materialåtervunnen plast jämfört med nytillverkad plast (Henryson och Goldmann, 2007). 

Det krävs två kilo olja till att tillverka ett kilo plast (FTI, 2013b). Där ett kilo går åt till själva 

plasten och ett i tillverkningsprocessen. När plasten istället bränns får man tillbaka ett kilo olja. 

Detta kan jämföras med att man får tillbaka 1,7 kilo olja när plasten tillverkas av återvunnen plast 

då det krävs mindre energi i tillverkningen (FTI, 2013b). Utsläppen av koldioxid minskar med 

genomsnittligen 2,4 ton koldioxidekvivalenter för materialåtervinningen gentemot förbränningen 

av plastförpackningarna (Östlund et al., 2013). 2012 förbränndes 321 000 ton plastförpackningar 

i Sverige och om hälften av dessa istället hade materialåtervunnits skulle utsläppen ha kunnat 

minskas med cirka 380 000 ton koldioxidekvivalenter (Östlund et al., 2013). Minskningen 

motsvara 0,6 % av landets totala utsläpp.  

 

Däremot är inte all plast lämplig för materialåtervinning. Det finns till exempel en risk att farliga 

ämnen från produkterna återcirkuleras vid tillverkning av återvunnen plast. I Sverige 

materialåtervinns minst 50 00 ton plast per år vilket motsvara att uppemot 100 000 ton 

koldioxidutsläpp undviks (Henryson och Goldmann, 2007). Om alla de plastförpackningarna som 

mottogs 2013 på återvinningscentraler i Stockholms Kommun, vilket var 3,13 kilo per invånare 

(FTI, 2014), materialåtervanns skulle varje stockholmare undvika 6,26 kilo koldioxidutsläpp. För 

att åskådliggöra nyttan som varje hushåll kan göra visas detta med ett exempel.  Om vi antar att 

varje hushåll i Sverige skulle lämna in ett glasspaket för materialåtervinning i månaden skulle 

2 400 ton plast återvinnas och utsläppen av koldioxid skulle minska med 3 600 ton. Detta 

motsvarar utsläppen per år från antingen 1 200 personbilar som drivs av bensin eller 675 villor 

som värms upp med olja (Henryson och Goldmann, 2007). 

 

Det går åt mindre energi i tillverkningsprocessen för återvunnen plast än för jungfrulig plast där 

besparingen motsvarar 1,7 kilo olja per kilo plast (FTI, 2013b). I Sverige har man från och med 

november 2008 börjat samla in även mjukplast för materialåtervinning. Denna gick tidigare 

endast till energiutvinning. Idag går fortfarande mycket av plasten till energiutvinning och det är 

ett väldigt bra bränsle i och med sitt höga värmevärde.  Det är i stort sätt samma mängd energi 

som olja som erhålls vid förbränningen av plast där det endast bildas vatten och koldioxid. Detta 
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ger dock en negativ påverkan eftersom i princip all plast består av fossila bränslen och ger 

materialet en oundviklig klimatpåverkan. Av den totala energin som går åt vid tillverkningen 

består 50 till 70 procent av den energi som finns bunden i materialet (feedstockenergi). Denna 

kommer nästan uteslutande från främst olja och naturgas. Vid produktionen av förpackningar 

används olika tillverkningsmetoder med olika energiförbrukningar. Formsprutning och 

formblåsning behöver cirka 30MJ per kilo material medan filmextrudering endast behöver 11 till 

13 MJ per kilo material (Nilsson et al., 2009). Konverteringens klimatbidrag beror på vilken 

energikälla som används och är störst för de fossila energikällorna. 

 

8.7 Rötning av matavfall med biogasutvinning 
I Stockholm behandlas idag den största andelen matavfall i Högdalenverket genom förbränning 

tillsammans med övrigt kärl- och säckavfall. Däremot genom att samla in matavfallet separat kan 

det återvinnas genom den biologiska behandlingen rötning. Det utsorterade matavfallet från 

Stockholm transporteras till antingen Uppsala vatten- och avlopps biogasanläggning eller 

Himmerfjärdsverket i Södertälje (Stockholms stad, 2012). Rötning är en process där bakterier 

bryter ned biologiskt material i en syrefri och fuktig miljö. Förloppet fungerar bäst för fuktiga 

eller helst blöta material. Processen är helt naturlig och finns i bottenslammet i alla svenska sjöar 

samt andra stillastående vatten. Hushållens utsorterade matavfall samlas ofta in genom luftade 

system. Där samlas avfallet i en biologisk påse av majsstärkelse eller papper i hushållens kök. 

Påsarna placeras i sopkärl som hämtas via den ordinarie hushållsavfallshämtningen.  Matavfallet 

transporteras först till en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall. Förbehandlingen består 

normalt av följande huvudsteg: mottagning, sönderdelning samt finfördelning och hygienisering. 

Samt en mellanlagring före avfallet transporteras till rötningsanläggningen. 

 

Matavfallet som samlas in i Stockholm behandlas bland annat vid reaktorrötningsanläggningen i 

Uppsala. Reaktorrötning, innebär att substratet som skall rötas omges av någon form av sluten 

behållare (reaktor) och på så sätt hålls fri från syre. Materialet matas in i ena änden av reaktorn 

och töms ut i den andra. Materialet består av en mald och pastöriserad massa som blandas med 

vatten eller återförd rötvätska, eftersom det som rötas vid reaktorrötning bör vara ganska blött.  

Det går att öka verkningsgraden och förkorta genomloppstiden lite genom att dela upp processen 

på två kärl (Återvinningscentralen, 2007d). Det första kärlet används för upplösningen och 

bildningen av organiska syror. Det andra kärlet används för att omvandla dessa till metan. Efteråt 

går det att ta ut metan i toppen på det andra kärlet och plocka ut slam i botten. Material som är 

lämpligt för rötning är lättnedbrytbart organiskt avfall med en vattenhalt på 60- 95 procent. 

Vattenhalten på det ingående substratet är dock oftast 90 procent. Detta stämmer ganska bra med 

vattenhalten hos hushållens utsorterade matavfall. 

 

Rötningsprocessen kräver viss utvändig uppvärmning och kan antingen vara mesofil 

(drifttemperaturen ligger mellan 30 och 37ºC) eller termofil (drifttemperatur mellan 55 och 

65ºC). Förloppet kan delas in i fem stadier. Begynnelsestadiet då nedbrytningsprocesserna startar 

och komposteringsstadiet då syret i substratet och kvarvarande luft förbrukas. Den andra fasen är 
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väldigt kort och utmärks av en ökad temperatur. Därefter kommer det sura stadiet i och med att 

processen uppnår ett anaerobt tillstånd. Stadiet utmärks av att pH-värdet sjunker och att det 

organiska materialet till stor del omvandlas till vattenlösliga ämnen. Här kan eventuella metaller 

bli lösliga. Sedan kommer det metanproducerande stadiet där metan bildas. Förutom 

produktionen av metan utmärks stadiet av en ökning av pH-värdet samt att metaller som tidigare 

löst sig fälls ut. Sist kommer mognadsstadiet där metanproduktionen blivit väldigt låg. Vid 

reaktorrötning sker detta i en efterkomposteringsanläggning och utmärks av att humus bildas 

samtidigt som metallerna återigen går i lösning.  Det är även relativt vanligt att rötresten sprids 

direkt utan att efterkomposteras i det metanproducerande stadiet. 

 

Det organiska kolet i avfallet bryts ned till 40 till 70 procent till biogas under rötningsprocessen 

(Jönsson et al., 2003). Detta innebär att processen utvinner cirka 90 procent av avfallets energi 

som biogas. Biogasen som bildas består både av metan, som är dominerande (55 till 70 

volymprocent), och koldioxid som utgör det huvudsakliga innehållet i den resterande delen.  

Biogasen är brännbar och kan användas både direkt för värmeproduktion eller elproduktion samt 

ersätta olja.  Den kan även uppgraderas för att användas till fordonsdrift.  Ur klimatsynpunkt går 

det att jämföra de olika användningarna. Uppgraderingen innebär att koldioxiden till större del 

tvättas ut och att man komprimerar gasen till ett högt tryck (200 till 250 bar).  Detta görs för att 

underlätta lagring och för att det ska gå enkelt att överföra gasen till trycktankar i fordon.  Det är 

användningen av biogas för fordonsdrift som är stadens starkaste skäl till att investera i 

rötprocesser (Jönsson, 2005). 

 

8.8 Systemanalys av energi och koldioxid vid avfallshanteringen av 

matavfall 
Vid rötning bildas som sagt en biogas som dels är brännbar och kan användas i 

fjärrvärmeproduktion och efter rening även som fordonsbränsle. Vid förbränningen av det lätt 

nedbrytbara organiska avfallet tas energiinnerhållet tillvara i form av den termiska energin. Det är 

intressant att i själva processen kan cirka tre gånger så mycket energi tas tillvara vid 

förbränningen jämfört med rötningen (Lundberg, 2005). Vid förbränningen får man en 

restprodukt i form av aska. Från denna kan inte eventuella näringsämnen nyttiggöras eftersom 

risken att den består av alldeles för höga halter av föreningar är för stor (Lundberg, 2005). 

Avfallshanteringssystemen för förbränning och rötning förbrukar i princip samma mängd 

energiråvara (Sundqvist et al., 2002). Den största skillnaden mellan de två behandlingsmetoderna 

kommer från och beror av de olika nyttorna som genereras i behandlingsmetoderna och deras 

kompletterande system.  

 

Studier visar att det system som används i Stockholm är att föredra ur ett energiperspektiv, 

nämligen rötning med biogasutvinning för fordonsdrift och förbränning med 

kraftvärmeproduktion framför förbränning med enbart värmeutvinning. Det beror på att 

fordonsgas och avfallsbaserad el ofta ersätter energiråvaror med större klimatpåverkan så som 

diesel och kol samtidigt som avfallsbaserad värme i största hand ersätter biobränsle. Alltså har 
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förbränningen den lägsta totala energiförbrukningen i behandlingsprocessen (Jönsson, 2005). 

Däremot har rötningen lägre totala koldioxidutsläpp (Jönsson, 2005). I systemanalysen ingår även 

det kompletterande systemets miljöpåverkan och inte endast den direkta påverkan. Till exempel 

tillkommer miljöpåverkan från driften av fordonen och produktionen av den energikälla som 

används vid behandlingen. I det kompletterande systemet ser vi dock att energin som fås vid 

förbränningen, i form av el och värme, inte ersätter fossila bränslen i samma omfattning som 

rötning som genererar fordonsgas (Jönsson, 2005). 

 

De ökande avfallsmängderna medför ett behov av en större förbränningskapacitet, men i och med 

en ökad utsortering av matavfall som behandlas biologiskt förväntas behovet att minska (KSL, 

2007). Vid rötning av matavfall får biogasproduktion även effekter och minskad miljöpåverkan 

då gasen används och detta måste tas med i analysen. Om gasen ersätter fossila bränslen blir 

framförallt emissionerna till luften mindre, däribland koldioxidutsläppen (KSL, 2007). Sedan 

beror minskningens storlek på vilket bränsle som ersätts och i vilket sammanhang den används, 

alltså hur jämförelsen ser ut (Lundkvist och Tendaj, 2006).  Energiförbrukningen blir även lägre 

jämfört med förbränningen då biogasproduktionen ersätter fossila bränslen (KSL, 2007). 

Fordonsgasen kan användas som drivmedel för både tunga och lätta fordon. Vid användningen 

räknas inte koldioxidutsläppen ge något nettotillskott till atmosfären eftersom biogas kan anses 

vara klimatneutralt. Detta innebär att då matavfall rötas med biogasutvinning så ger varje kilo ett 

minskat utsläpp av koldioxid på 0,3 kilo (Stockholms stad, 2014).  Varje fordon drivet av biogas 

ger 90 procent mindre klimatpåverkan då det ersätter ett bensin- eller dieselfordon och utsläppet 

av hälsofarliga partiklar är i princip borta (Avfall Sverige, 2008b).  

 

Det är viktigt att tänka på att man inte endast summerar alla biogasåtgärder och istället tittar på 

och sammanställer dem utifrån ett systemperspektiv. Annars kan klimatnyttan dubbelräknas då 

flera produkter inom biogaskedjan ibland tillräknar sig den totala minskningen när biogas 

används istället för fossila bränslen.  För att åskådliggöra nyttan som de svenska hushållen kan 

göra visas detta med ett par exempel (SRV, 2013).  Om alla svenska hushåll i Sverige skulle 

samla in sitt matavfall separat för återvinning skulle detta kunna ersätta 100 miljoner liter bensin. 

Om ett ton matavfall rötas kan det driva ett biogasfordon 1250 km. Samtidigt som fordonet som 

drivs av biogas skulle minska koldioxidutsläppen med 2800 kg per år jämfört med ett fordon som 

drivs av bensin.  

 

8.9 Avfallstransporternas betydelse 

Det är känt att lastens vikt påverkar transportarbetet, därför är både förpackningens vikt och dess 

utformning viktig när transporten utvärderas. Miljöbelastningen blir större för mer material. Detta 

är en av anledningarna till att avfallen först körs till förbehandlings och mellanstationer och görs 

mer hanterbart. Transporten är ofta mer begränsad till volym än vikt (Nilsson et al., 2009). Så 

eftersom volymen har en väldigt viktig betydelse så bör den optimeras. Därför är målet att 

avfallet ska transporteras med så lite luft som möjligt. Matavfallet har de kortaste 

avfallstransporterna då de endast körs till Uppsala och Södertälje, vilka är relativt närliggande 
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städer. Däremot bör alla transporter med avgasfordon minimeras men framförallt optimeras. Vid 

rötningen bildas större mängder biprodukter så som rötrester och kompostjord jämfört med 

förbränningen där det bildas mindre aska (Olsson och Petersson, 2004). Detta medför ett större 

behov av transporter.  

 

Plastförpackningarna är den kategori med längst avfallstransporter. CIT Ekologik gjorde en 

livscykelanalys för plastförpackningarnas olika avfallshanteringsalternativ på uppdrag av 

Plastkretsen AB (Hunhammar, 1999). De kom fram till att de avfallstransporter som tillkommer 

vid återvinningsprocesserna är försvarbara ur en miljösynpunkt. Transporterna ökar förvisso 

miljöpåverkan vid återvinningen men denna uppvägs av att den total miljöpåverkan minskar 

kraftigt jämfört med förbränning med energiutvinning. Däremot kan inte längre transporternas 

miljöpåverkan, i och med avstånden, anses marginella. Så det är mycket viktigt att de genomförs 

så effektivt som det går. I analysen ingick en känslighetsanalys där man räknade på ett extremfall 

med avfallstransporter på 1600 km från Kiruna till Hudiksvall. Men även denna extrema 

transport var motiverbar, vilken är betydligt längre än den från Stockholms kommun till Värnamo 

på 393 km. 

 

Den generella ståndpunkten är att avfallstransporter har en väldigt begränsad betydelse för de 

olika behandlingarnas koldioxidutsläpp och energiförbrukning, förutsatt att de genomförs 

effektivt. Alltså anses inte avfallstransporterna ha någon betydande roll vid avgörandet och 

rangordningen av vilken process som är bäst utifrån koldioxidutsläpp och energiförbrukning. 

Däremot är det självklart att det finns en brytpunkt där omfattningen av transporterna medför att 

påverkan inte längre kan försummas. Enligt utredningar framgår det dock att utifrån 

koldioxidutsläpp och energiförbrukning förändras inte rangordningen mellan förbränning och 

materialåtervinningen när avstånden ligger under 500 km (Sundqvist et al., 2002). 

 

Däremot så framgår det att om transportavstånden är mycket långa för pappersåtervinningen 

(över 1000 km) så påverkas rangordningen av koldioxidutsläppen (Sundqvist et al., 2002). Vilket 

medför att avfallstransporterna för pappersförpackningar vid avfallshanteringen i Stockholms 

kommun kan försummas. Som sagt så ändras inte rangordningen för plaståtervinningen om 

transportavstånden är mycket långa (över 1000 km). Det framgår även att rangordningen inte 

påverkas om avstånden mellan rötningsanläggningen och insamlingen ligger på 150 km 

(Sundqvist et al., 2002).  Slutsatserna från livscykelanalyserna är eniga. Oberoende av det 

specifika fallet kan transporterna och dess omfattning både minska och öka den totala 

miljöpåverkan men det avgör inte vilket alternativ som är bäst utifrån en miljösynpunkt. 

Avfallstransporterna går alltså att försummas även om de bör minimeras då fordon står för en 

tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp (Naturvårdsverket, 2014b).  

 

8.10 Jämförelse mellan förbränning och materialåtervinning  
Utifrån en sammanställning av systemanalysen ur ett systemperspektiv kan vi se att 

energianvändningen generellt är mindre vid materialåtervinning än vid förbränning (Jönsson, 
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2005). Detta gäller även när den energi som genereras vid förbränningen är inräknad. Det krävs 

mindre energi till att tillverka material från returmaterial än från jungfrulig råvara. När det gäller 

koldioxidutsläppen är inte resultaten lika enhetliga men de är generellt mindre för 

materialåtervinning än förbränning. Detta beror dels på att koldioxidutsläppen vid förbränningen 

av plaster är relativt höga då de framställs från fossila bränslen medan de är obetydliga för papper 

som anses vara klimatneutralt. Vid materialåtervinning är energivinsten betydligt större för 

plaster än för kartong. Det framgår att analyserna är väldigt beroende av vilken energikälla samt 

produkt som ersätts.  Nedan sammanfattas miljövinsterna då förpackningar materialåtervinns och 

ersätter jungfrulig råvara. 

 

Tabell 1 – Jämförelse mellan användning av materialåtervunnet material och jungfrulig råvara. 

 Pappersförpackningar Plastförpackningar 

Minskade koldioxidutsläpp per 

ton för materialåtervinning 

jämfört med jungfrulig råvara 

1,5–1,7 ton  

(FTI, 2013a) 
(Henryson och Goldmann, 2007) 

1,5–2,0 ton  

(Henryson och Goldmann, 2007) 

Minskad energianvändning för 

materialåtervinning jämfört med 

jungfrulig råvara 

0,7 gånger 

(FTI, 2013a) 

1,7 kilo olja per kilo plast 

(FTI, 3013b) 

 

Materialåtervinningens klimatnytta försummas ibland beroende på ett politiskt systemfel. Detta 

beror på att Sveriges klimatmål består av att reducera växthusutsläppen inom dess riksgränser. 

Detta blir problematiskt eftersom klimatnyttan från återvinningen är global och inte nationell. Om 

Sverige ökar sin återvinning minskar behovet av nyutvunnen råvara i någon annan del av världen. 

Detta minskar även koldioxidutsläppen och energianvändningen. Dessutom så minskar 

elanvändningen när returråvara av plast och papper används i svensk produktion, vilket innebär 

minskade utsläpp från kolkraftverk i våra grannländer (Henryson och Goldmann, 2007). Alltså 

nedprioriteras återvinningen och dess betydande globala klimatfördelar då den svenska 

klimatstrategin endast fokuserar och riktar in sig på nationella utsläpp.  

 

Materialåtervinning av både plast och papper ger lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp 

än förbränning även om det ersättsätter förnyelsebara bränslen (Henryson och Goldmann, 2007). 

Idag ersätts främst biobränslen i form av fjärrvärme i förbränningsanläggningarna, vilket gynnar 

materialåtervinningen i båda fallen. Det har främst betydelse för papper vid jämförelsen av 

energiförbrukningen och koldioxidutsläppen för de olika processerna. Det framgår även att 

dagens avfallssystem får negativa nettoeffekter ur ett systemperspektiv. Det beror på 

miljöpåverkan, i och med att material och energi erhålls från avfall, är större än de som andra 

sektorer så som avfallstransporter och hantering orsakar. I dagens avfallshanteringssystem är 

resurserna som utvinns mer värda än resurserna som går åt i processerna. Även om analyserna 

påvisar en positiv nettomiljöpåverkan får detta inte blandas ihop med förpackningarnas totala 

miljöpåverkan över hela deras livscykel.  Utifrån förpackningarnas totala påverkan på miljön 

över hela dess livscykel utgör avfallshanteringens bidrag ofta en liten del i jämförelse med 
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tillverkningen och användningen (Sundqvist et al., 2010). En effektiv avfallshantering och 

återvinning kan endast minska den totala påverkan. Därför är även avfallsminimering väldigt 

viktig. 

  

Sammanfattningsvis är materialåtervinning bäst både utifrån energiförbrukning samt 

koldioxidutsläppsynpunkt. Materialåtervinning av plast ger en lägre energiförbrukning av både 

icke förnyelsebar och total energi, jämfört med förbränning (Sundqvist et al., 2002).  Samtidigt 

som koldioxidutsläppen och dess miljöpåverkan är avsevärt mindre även från ett 

systemperspektiv (Nilsson et al., 2009). Däremot finns det ingen avsevärd skillnad i 

användningen av icke förnyelsebar energi mellan materialåtervinning och förbränning av 

pappersförpackningar (Sundqvist et al., 2010). Den totala energiförbrukningen för 

materialåtervinningen är däremot något mindre än vid förbränning av papper (Sundqvist et al., 

2010). Därmed blir materialåtervinningens energiförbrukning något lägre ur ett systemperspektiv 

(Nilsson et al., 2009). Utsläppen av koldioxid blir också mindre utifrån ett systemperspektiv 

(Nilsson et al., 2009). Det krävs alltså en helhetsbild då fördelar av uteblivet uttag av jungfruligt 

material och ersättning av fossila bränslen tas med i beräkningen då de båda processerna annars 

har liknande nivåer för papper. Resultaten från jämförelsen mellan förbränning och 

materialåtervinning för pappersförpackningar och plastförpackningar sammanfattas i tabellerna 

nedan. Där anges resultatet för systemanalysernas olika delar och förhållandet mellan 

processernas energianvändning och koldioxidutsläpp. 

 

Tabell 2 – Systemanalys för pappersförpackningar 

Pappersförpackningar Förbränning Materialåtervinning Referens 

Användning av icke 

förnyelsebar energi 

Ungefär lika Ungefär lika (Sundqvist et al., 2002) 

Total energianvändning  Något lägre (Sundqvist et al., 2002) 

Energiförbrukning vid ersättning 

av förnyelsebara bränslen 

 Lägre (Henryson och 

Goldmann, 2007) 

Koldioxidutsläpp vid ersättning 

av förnyelsebara bränslen 

 Mindre (Henryson och 

Goldmann, 2007) 

Energiförbrukning ur 

systemperspektiv 

 Något lägre (Nilsson et al., 2009) 

Koldioxidutsläpp ur 

systemperspektiv 

 Mindre (Nilsson et al., 2009) 
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Tabell 3 – Systemanalys för plastförpackningar 

Plastförpackningar Förbränning Materialåtervinning Referens 

Användning av icke 

förnyelsebar energi 

 Lägre (Sundqvist et al., 2002) 

Total energianvändning  Lägre (Sundqvist et al., 2002) 

Energiförbrukning vid ersättning 

av förnyelsebara bränslen 

 Lägre (Henryson och 

Goldmann, 2007) 

Koldioxidutsläpp vid ersättning 

av förnyelsebara bränslen 

 Mindre (Henryson och 

Goldmann, 2007) 

Energiförbrukning ur 

systemperspektiv 

 Lägre (Nilsson et al., 2009) 

Koldioxidutsläpp ur 

systemperspektiv 

 Avsevärt mindre (Nilsson et al., 2009) 

 

8.11 Jämförelse mellan förbränning och rötning 
Det utvinns mer energi och energiförbrukningen är mindre vid förbränning av matavfall än vid 

rötning med biogasutvinning (Jönsson, 2005). I avfalshanteringssystemen vid rötning och 

förbränning kan dock ingen avsevärd skillnad av den totala energianvändningen utläsas 

(Sundqvist et al., 2002). Däremot används mindre icke förnyelsebar energi vid rötning än vid 

förbränning (Jönsson, 2005). Rötning ger även lägre koldioxidutsläpp än förbränning (Jönsson, 

2005). Utsorterat matavfall med biogasutvinning anses vara en viktig del i att klara den 

nödvändiga omställningen till förnyelsebara energikällor. Avfallsförbränningens miljöeffekter 

samt hälsorisker har varit under en intensiv granskning under en längre tid, där mycket fokus har 

legat på förbränningens utsläpp. Detta har resulterat i stora investeringar i miljöförbättrande 

åtgärder så som rökgasrening. Dessa har minskat utsläppen radikalt och har inneburit mycket 

omfattande emissionskontroller (Olsson och Petersson, 2004). Matavfallet medför inte heller 

något extra uttag av biomassa, vilket är mer hållbart både resursmässigt och ekologiskt. Det 

bilogiska avfallet omvandlas effektivt till el och värme vid förbränning i kraftvärmeverk.  

 

Rökgaskondenseringen möjliggör att våta bränslen kan utnyttjas och energiutvinnas lika effektivt 

som torra bränslen. När värmen används som fjärrvärme ger det stora miljöfördelar.  

Energiutbytet är som sagt effektivare och högre vid direkt förbränning än vid omvägen via 

biogasframställning. Elen som genereras i kraftvärmeverk kan även den användas som drivmedel 

för specifikt miljöanpassade fordon. Biobränslen ger inga nettotillskott av koldioxid till 

atmosfären och minskar därför som sagt koldioxidutsläppen till atmosfären när de ersätter fossila 

bränslen.  Detta är oerhört viktigt eftersom koldioxid är den gas som till största del orsakar 

växthuseffekten (Olsson och Petersson, 2004). Om matavfallet rötas med biogasutvinning som 

sedan används för bussdrift kan man även möjligöra att den övriga rötgasen från avloppsreningen 

frigörs för samma användning. Rötgasen används annars vanligtvis som bränsle i reningsverken, 

både som el och värme (Återvinningscentralen, 2007b). Detta innebär givetvis att samma mängd 

elkraft måste köpas in för att på annat sätt värma reningsprocesserna, exempelvis fjärrvärme.   
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Sammanfattningsvis är rötning med biogasproduktion bäst utifrån både energi- och 

koldioxidutsläppsynpunkt. Förbränning med energiutvinning har dock en mindre 

energianvändning och de båda processernas avfallsystem har i princip samma totala 

energianvändning (Jönsson, 2005). Så i detta fall är det oerhört viktigt att titta på vilka bränslen 

som ersätts och vilken vinst detta ger. Där det framgår att biobränsle får totalt sätt bättre 

energivinst och mindre koldioxidutsläpp när det används som fordonsdrivmedel och ersätter 

fossila bränslen (KSL, 2007). Därmed får rötningen med biogasproduktion för fordonsdrift en 

något lägre energiförbrukning ur ett systemperspektiv (Sundqvist et al., 2002). Utsläppen av 

koldioxid blir också mindre utifrån ett systemperspektiv (Sundqvist et al., 2002). Resultatet från 

jämförelsen mellan förbränning och rötning med biogasproduktion för matavfall sammanfattas i 

tabellen nedan. Där anges resultatet för systemanalysens olika delar och förhållandet mellan 

processernas energianvändning och koldioxidutsläpp. 

 

Tabell 4 – Systemanalys för matavfall 

Matavfall Förbränning Rötning Referens 

Energiförbrukning i själva 

avfallshanteringssystemen 

Ungefär lika Ungefär lika (Sundqvist et al., 2002) 

Användning av icke 

förnyelsebar energi 

 Lägre (Jönsson, 2005) 

Tillvaratagen energi i själva 

processen 

Tre gånger högre  (Lundberg, 2005) 

Total energiförbrukningen i 

behandlingsprocessen 

Lägre  (Jönsson, 2005) 

Totala koldioxidutsläpp   Lägre (Jönsson, 2005) 

Energiförbrukning då biogasen 

ersätter fossila bränslen 

 Lägre (KSL, 2007) 

Koldioxidutsläpp då biogasen 

används som fordonsdrivmedel 

 Mindre (KSL, 2007) 

Energiförbrukning ur 

systemperspektiv 

 Något lägre (Sundqvist et al., 2002) 

Koldioxidutsläpp ur 

systemperspektiv 

 Mindre (Sundqvist et al., 2002) 

 

8.12 Återvinningsgrad 
Av den totala mängden hushållsavfall som generarades år 2010 (2 198 533 ton) materialåtervanns 

47 procent, där 11 procent (528 390) utav detta behandlades biologiskt (Naturvårdsverket, 2012). 

Återvinningsgraden eller materialutnyttjandet av papper är förhållandevis hög, men återvinningen 

går och bör fortfarande ökas tillsammans med dess klimatnytta. Under 2011 var 

återvinningsgraden 75 procent för Sverige som helhet. Återvinningsgraden varierar dock mycket 

mellan landets kommuner. Detta går att se då återvinningen av pappersförpackningar varierade 

mellan 4,8 och 28,3 kilo per person år 2005. År 2012 var värdet för Stockholm 8,0 kilo per 



19 

 

person (Stockholms stad, 2013d). Uppskattningsvis bör ytterligare 10 till 15 procent 

pappersförpackningar kunna materialåtervinnas inom kort. 

  

Återvinningsgraden för plastförpackningar beräknades 2011 uppgå till 26 procent. Där resterande 

delen av hushållens förpackningar gick till förbränning. I Stockholm minskade återvinningen per 

person från 2,7 kilo år 2011 till 2,5 kilo år 2012 (Stockholms stad, 2013c), vilket är oroande. 

Eftersom insamlingsgraden är mycket högre än återvinningsgraden indikerar detta att det går att 

öka materialåtervinningen då större delen av plastförpackningarna förbränns. Argumenten till att 

mycket plast inte materialåtervinns är ofta att den antingen inte rengjorts ordentligt, att 

sorteringen till homogena fraktioner är svår eller att förpackningarna utgörs av olika sorters 

plaster som det är svårt att separera. Dock har svenska anläggningar idag både förmågan och 

tekniken till att tvätta och sortera olika plastsorter.  

 

9. Diskussion 
I resultat och analys avsnittet har en stor mängd värdefull information tagits fram. Utifrån denna 

går det nu att föra en kvalitativ diskussion för att sedan dra flera viktiga slutsatser. 

 

9.1 Brister och rimligheten hos systemanalyserna och jämförelserna  
Den första frågan som bör ställas är om det är rimligt att jämförelsen av förbränningen görs på 

utsorterade fraktioner av materialslaget ifråga? Alltså om detta är likvärdigt och rimligt då 

hushållsavfallet till största del förbränns osorterat som kärl- och säckavfall. Det är endast material 

som har samlats in för materialåtervinning men som är icke-materialåtervinningsbart som 

förbränns som sorterade fraktioner. Förutsatt att det inte tillsätts till det blandade hushållsavfallet 

för att hjälpa antändningen. Denna modell tar inte i beräkning att den största drivkraften och 

hindret för materialåtervinning och biologisk behandling är hushållens ansträngning och vilja att 

sortera sitt avfall. Därför kan det anses orimligt att detta inte ingår i analysen. Dock så avser 

analysen att titta på eventuella vinster från minskad förbränning av de olika materialen. Alltså 

måste analysen utföras för de separata materialslagen för att anses kvalitativ men framförallt 

jämförelsebar. 

 

I studiens avgränsning framgår det att processerna analyseras utifrån nettovinster.  Detta innebär 

som sagt att de producerade och förbrukade resurserna inte anges separat. Detta kan anses 

missgivande då det inte framgår hur effektiv själva processen är, utifrån till exempel en 

energisynpunkt. Däremot skulle effektiviteten främst vara intressant ur en utvärderande och 

förbättrings synpunkt. Självklart är det intressant att veta hur effektiv energiförbrukningen är men 

detta bör inte vara avgörande vid valet av process utan snarare en indikator på var det skulle 

behövas förbättringsåtgärder och var processen behöver optimeras. Eftersom det finns så många 

andra faktorer som spelar in i valet av process och det även här är viktigt med en helhetsbild. Det 

skulle alltså innebära en suboptimering om valet görs enbart utifrån en effektiv 

energiförbrukning. Med suboptimering menas att man endast fokuserar på att optimera en del av 

systemet och att man förbättrar denna del men att det inte innebär en förbättring vid översikt av 
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hela systemet. Då studien görs utifrån ett systemperspektiv är det motiverbart att endast titta på 

nettovinsterna eftersom dessa tar i beräkning alla aspekter i processen. Sedan framgår det även att 

hela avfallshanteringen måste bedömmas utifrån ett systemperspektiv och att man inte enbart kan 

titta på själva processen (se tabell 2–4). 

 

Det är även intressant att belysa de begränsningar som är kopplade till LCA eftersom rapportens 

systemanalyser grundar sig på resultat från sådana. En aspekt som kan ses som en nackdel är att 

det krävs väldigt mycket resurser för att utföra en komplett studie. Då metoden är väldigt 

datakrävande så är databrist ett väldigt vanligt problem. En annan begränsning är att LCA endast 

kan undersöka en potentiell miljöpåverkan och att den inte kan förutsäga befintlig miljöpåverkan. 

Risken finns även att val och avvägningar görs på ett ledande sätt så att man uppnår önskade 

resultat. Om man däremot är medveten om de olika val och avvägningar som görs och de luckor 

och avgränsningar som finns i studien så är LCA ett av de bredaste miljöanalysverktygen. 

Aspekterna ovan kan även till en stor del anses gälla för LCI som har används i denna studie. 

Däremot så undviker LCI delvis problematiken kring databrist då den endast värderar data utifrån 

ett systemperspektiv och inte kräver en lika omfattande och specifik resultattolkning. 

 

9.2 Inte materialåtervinningsbart avfall 
Utifrån resultatet ovan går det att konstatera att det finns avfall som är olämpligt för 

materialåtervinning och i det fallet är förbränning oftast ett väldigt bra alternativ. Alltså ska inte 

förbränning och materialåtervinning endast ses som konkurerande utan även som kompletterande 

behandlingsmetoder. Det framgår dock att när avfall som hade kunnat återvinnas istället 

förbränns så förloras möjligheten att minska koldioxidutsläppen.  Det går även att se att 

teknikutvecklingen som tidigare har ansetts vara ett stort hinder för att öka återvinningsgraden 

har gått framåt.  Idag finns det en effektiv teknik för materialåtervinning och sortering. Däremot 

finns det även ännu nyare teknik och utvecklingen fortsätter, till exempel kemisk återvinning av 

plast. Därför anser många att det inte investeras tillräckligt i den tekniska utvecklingen i Sverige. 

En orsak som anges är utformingen av producentansvaret i Sverige. Som innebär att processen i 

stort sätt utförs av aktörer vars huvudsakliga drivkraft och motiv är ekonomisk vinst.  

 

Det material som inte anses vara lämpligt för materialåtervinning består dels av sådant material 

som redan har materialåtervunnits och vars försämrade kvalitet nu gör det olämpligt för 

ytterligare användning. Det finns även sådant material som på grund av olämplig hantering 

därmed är olämpligt, till exempel kontaminerat och så blött material att kvalitén försämrats. Till 

sist finns även den svåra kategorin plast, där det konstaterats att dess materiella egenskaper 

förhindrar materialåtervinning för en specifik andel, härdplasten som inte kan smältas om. Sedan 

finns det även de förpackningar vars material innehåller kemikalier som inte bör återcirkuleras 

vid materialåtervinning. Dessa bör dock kunna förhindras genom att anpassa produktionen och i 

den ta hänsyn till återvinningen.  
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9.3 Förpackningarnas olika återvinningsgrader 
Det är väldigt intressant att pappersförpackningarna som har den högsta återvinningsgraden ger  

den lägsta vinsten av energi och koldioxidutsläpp. Samtidigt som plastförpackningarna som har 

lägst återvinningsgrad ger den tydligaste vinsten av energi och koldioxidutsläpp (se tabell 1). Det 

är även intressant att titta på den pågående utvecklingen. Om man bortser från de olika nivåerna 

går det även att se att man utan problem uppnådde målet för pappersförpackningarna, man nådde 

75 procent när målet var 65 procent. Medan man inte nådde det uttryckta målet på 30 procent för 

plastförpackningar, man nådde endast 26 procent, se resultat sid 18 samt (Naturvårdsverket, 

2012). Den största anledningen är den varierande kvalitén hos materialen. Däremot måste man 

ställa frågan om detta endast beror på teknologin? För teknologin har utvecklats men många 

förutfattade meningar lever kvar. Där bör frågan om materialens olika kvalité utvecklas. Papper 

har en i förhållandevis jämn kvalitet där pappersfibrerna i och för sig slits för varje gång de 

återvinns, vilket gör att de har en gräns där de inte längre kan materialåtervinnas. Det utgör inte 

något större problem utan problemet är snarare att det krävs en systemanalys för att belysa dess 

miljönytta (se tabell 2).  

 

Det är lätt att endast titta på de enskilda processerna, materialåtervinning och förbränning, och 

säga att de är likvärdiga för papper.  Vid en sådan analys bedöms till och med förbränning vara 

den mest effektiva behandlingen. Här är även en bidragande faktor att ekomomiska intressen och 

en begränsad bild utifrån till exempel Sveriges enskilda utsläpp styr och ger en missvisande bild. 

För plasten är kvalitéfrågan betydligt mer komplicerad. Detta beror på att det är ett flertal faktorer 

som spelar in. Dels beror det såklart på att avfallssystemet idag inte kan återvinna all plast, 

eftersom härdplasten inte kan smältas om. Detta är dock inte endast en teknikfråga eftersom 

tekniken finns men den har inte investerats i eller satsats på att utvecklas i Sverige, se resultat sid 

10. Det största hindret för materialåtervinningen av plast är dock den befintliga produktionen av 

förpackningar. Eftersom man idag producerar värdigt mycket förpackningar med olika sorters 

plaster, med olika kvalité. Det bästa skulle vara om man tog mer hänsyn till återvinningen även i 

produktionen.  Det är även en fråga om insamlingsgraden där hushållen av olika anledningar inte 

sorterar ut sina förpackningar. 

 

9.4 Optimal tillämpning av förbränning med energiutvinning 
Det går sammanfattningsvis att konstatera att förbränningen med energiutvinning har en optimal 

tillämpning vid hanteringen av hushållsavfall. Den har främst två viktiga funktioner, dels att ta 

tillvara det avfall som inte är lämpligt för materialåtervinning och dels för att upprätthålla 

deponiförbudet som gäller i Sverige. Med förbränningens hjälp kan man bland annat ta hand om 

de brännbara resterna som uppkommer i materialåtervinningsprocessen. Vilket genom en ökad 

produktion av fjärrvärme och el, som ersätter andra bränslen, bidrar till att öka 

resurshushållningen. De förpackningar vars materialkvalité har försämrats och inte längre kan 

materialåtervinnas kan också tas om hand på detta sätt.  
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Sedan finns det även det återvinningsbara avfallet som på grund av olika anledningar inte sorteras 

ut. Vilket exempelvis kan bero på utformingen av insamlingssystemet eller hushållens beteende.  

Detta kan då trots detta ändå tas hand om genom förbränningen av det blandade brännbara 

hushållsavfallet. Det framgår alltså att det hushållsavfall som inte sorteras ut kan tas omhand på 

ett relativt miljömässigt sätt genom förbränning. Men att man går miste om de miljövinster som 

materialåtervinning och rötning med biogasproduktion innebär. Alltså är det långt från optimal att 

förbränna det hushålsavfall som är lämpligt för utsortering men inte sorteras ut. Det är däremot 

det klart bästa alternativet när hushållsavfallet trots rekommendationer inte har sorterats ut.  

 

Till sist finns det även det avfallet som inte bör återkopplas till kretsloppet, vilket sker vid 

materialåtervinning. Detta kan istället tas bort på ett säkert sätt i förbränningsprocessen. Idag 

produceras fortfarande förpackningar som innehåller farliga kemikalier trots kunskapen om dess 

negativa miljöpåverkan. Dessa är dock inte lämpliga för materialåtervinning eftersom man vill ta 

bort dem från kretsloppet för att förhindra detta. Medan materialåtervinning går ut på att återföra 

och behålla resurser i kretslopp. Detta förutsätter såklart att materialåtervinningsprocessen inte 

klarar av att omhänderta de farliga ämnena eller separera dem från kretsloppet. Därmed fortsätter 

de alltså att utgöra en fara för natur och människor då de förblir i omlopp. Fördelen med att 

förbränna material som innehåller farliga kemikalier är att materialen tas bort från deras 

kretslopp.  Förbränningen anses vara miljövänlig på grund av att man effektivt kan hindra 

utsläppen av de farliga kemikalierna. Det görs dels genom reningen av rökgaserna och dels 

genom omhändertagandet av de resterande slaggprodukterna, se resultat sid 7. En annan 

förutsättning för detta resonemang är även att den ersättande förpackningen består av nyråvara 

som inte innehåller farliga kemikalier. 

 

Slutligen kan man utifrån de framtagna resultaten beskriva ett optimalt utformat system för 

avfallshantering, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen. I det systemet samlar man dels 

in matavfall separat och behandlar det biologiskt genom rötning. Där den erhållna biogasen sedan 

används som fordonsbränsle. Det består även av separat insamlade förpackningar för 

materialåtervinning med en materialåtervinningsgrad så nära det som är tekniskt möjligt. I detta 

system har även avfallsförbränningen den beskrivna funktionen ovan. Alltså används förbränning 

för material som inte bör återvinnas, som innehåller skadliga kemikalier och för hushållens 

blandade brännbara avfall. Det står även klart att förbränningsprocessen bör producera både el 

och värme i ett kombinerat värme- och kraftverk. 
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10. Slutsatser 
Sammanfattningsvis har denna rapport kommit fram till och dragit ett flertal slutsatser som anges 

nedan. 

 

10.1 Generella slutsatser från jämförelserna 

 Koldioxidutsläppen vid förbränningen av plaster är relativt höga medan de är obetydliga för 

papper och energivinsten är betydligt större för plaster än för papper. 

 Materialåtervinning av papper ger både lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp än 

förbränning, då de idag generellt ersätter fjärrvärmen i förbränningsanläggningarna. 

 Materialåtervinning av plast ger lägre koldioxidutsläpp och energiförbrukning av både icke 

förnyelsebar och total energi, jämfört med förbränning. 

 Skillnaden av användningen av icke förnyelsebar energi i själva processerna är dock 

marginell mellan materialåtervinning och förbränning av pappersförpackningar. 

 Rötning med biogasproduktion är bäst utifrån både energi- och koldioxidutsläppsynpunkt. 

 I enbart processerna har dock förbränning med energiutvinning en mindre energianvändning 

än rötning och processernas avfallsystem har i princip samma totala energianvändning. 

 Biobränsle får totalt sätt bättre energivinst och mindre koldioxidutsläpp när det används som 

fordonsdrivmedel och ersätter fossila bränslen.  

 

10.2 Hushållsavfall som är optimalt för förbränning med energiutvinning 

 De brännbara resterna som uppkommer och inte kan tas till vara i materialåtervinningen. 

 De förpackningar vars materialkvalité har försämrats och inte längre kan materialåtervinnas. 

 Det avfall som inte bör återkopplas till kretsloppet på grund av farliga kemikalier.   
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