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Sammanfattning 
Miljö och hållbar utveckling är mycket aktuella frågor i dagens samhälle, både nationellt och 
internationellt. Regeringens proposition 2004/05:150 ”Svenska miljömål – ett gemensamt 
uppdrag” innehåller flera miljökvalitetsmål, som i sin tur är uppdelade i mindre delmål. Ett av 
delmålen lyder: 
”Senast år 2010 skall minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl 
hemkompostering som central behandling”. 
 
Syftet med arbetet är att utreda vilka insatser som krävs för att Halmstads kommun ska uppnå 
delmålet med 35 % återvinning av matavfall. Vid hanteringen av brännbart hushållsavfall i 
Halmstads kommun sker idag ingen utsortering av matavfall. Detta betyder att endast 
matavfall från restauranger och storkök omhändertas för vidare biologisk behandling. System 
för att hantera avfall är komplexa och många faktorer spelar roll när det gäller att hitta det 
mest fördelaktiga insamlingssystemet för varje kommun.  
 
En inventering visar att det krävs återvinning av 5500 ton matavfall för att uppfylla delmålet. 
Det finns flera olika lösningar för att samla in denna mängd. Mitt förslag är att ett 
tvåkärlsystem används hos samtliga hushåll, restauranger och storkök. Detta innebär att 
avfallet slängs i två separata behållare. Avfallet ska sorteras i slutna plastkärl varav ett avser 
bioavfall och ett brännbart avfall. För att lättare skilja de två kärlen åt bör förslagsvis två olika 
färger användas, exempelvis ett brunt kärl för bioavfall och ett grönt kärl för brännbart avfall. 
Hushållen ska även kunna använda sig av hemkompostering som komplement till 
insamlingssystemet. Hos restauranger och storkök ska det finnas möjlighet till en alternativ 
insamling i form av avfallskvarn med tank. När kärlen töms går sedan brännbart avfall till 
förbränning medan matavfallet körs till en biogasanläggning.  
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Abstract 
Environment and sustainable development are very current topics in today's society, both 
national and international. The government's bill 2004/05:150 ”Swedish environment 
objectives - a common commission” contains several environmental quality objectives, that in 
turn is divided up in smaller secondary objectives. One of the secondary objectives says:  
“Latest year 2010 shall at least 35% of the food waste from households, restaurants, large-
scale kitchens and shops be recycled through biological treatment. The objective intends 
source separated food wastes to composting at home as central treatment”. 
 
The aim with the project is to investigate which initiatives are required in order for Halmstads 
municipality to achieve the secondary objective concerning 35% recycling of food wastes. 
During the sorting of household combustible waste in Halmstads municipality today, there is 
no sorting of food waste. This means that only food waste from restaurants and large-scale 
kitchens are collected for further biological treatment. Systems for handling waste are 
complex and many factors play a part when choosing the most favourable collection system 
for each municipality. 
 
An inventory shows that recycling of 5500 tons of food waste is required in order to fulfil the 
secondary objective. There are several different solutions to collect this amount. My proposal 
is to use a two vessel system in households, restaurants and large-scale kitchens. This means 
that the waste is separated into two different containers. The waste will be sorted into sealed 
plastic vessels of which one is for biological waste, and the other for combustible. In order to 
keep the two vessels a part, two different colours could be used. For example, a brown vessel 
for biological waste and a green one for combustible. The households should also be able to 
use home composting as a complement. At restaurants and large-scale kitchens there should 
be the possibility to an alternative collection through a garbage disposal unit with a container. 
When the vessels are emptied, the combustible waste goes to incineration and the food waste 
is taken to a biogas facility. 
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Förord 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts under våren 2008 av Martin 
Dånge, student på Miljövetarprogrammet vid Halmstads Högskola. På uppdrag av Halmstads 
Energi och Miljö AB har arbetet syftat till att utreda vilka insatser som krävs för att uppnå ett 
av Sveriges nationella delmål.   
 
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som försett mig med material och idéer under 
arbetets gång. Tack till min handledare, Marie Mattsson, vid Högskolan i Halmstad samt Eva 
Aronsson och Selim Kalkan, mina handledare på HEM AB, för all er hjälp, inspiration och 
engagemang.  
 
Ett innerligt tack till min syster, Erika, som har stöttat mig i mitt arbete. Jag uppskattar även 
stödet från alla andra som på något sett har bidragit till att föra mitt examensarbete framåt. 
 
Halmstad, maj 2008 
 
Martin Dånge 
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Ordlista  
Nedan ges korta förklaringar till vissa begrepp som används i texten. 
 
Avfall   
Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra 
sig av med. 
 
Baklastare 
Insamlingsfordon med ett komprimerande lastutrymme. Kan utrustas med lyft för många 
olika kärl eller containrar.  
 
Bioavfall  
Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska avfallet som på 
begränsad tid kan brytas ner i biologiska processer, exempelvis mat- och trädgårdsavfall.  
 
Biogas  
Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående av 
metan och koldioxid. 
 
Brännbart avfall   
Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. 
 
Deponi  
Kontrollerat lager för avfall som inte avses flyttas. 
 
Deponigas 
Biogas som bildas i en deponi. 
 
Enzym 
Ett protein som påskyndar biokemiska reaktioner. 
 
Farligt avfall   
Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, exempelvis giftigt, explosivt eller 
brandfarligt. Formellt sett avfall som är markerat med * i bilaga 2 eller annat avfall som har 
en eller flera farliga egenskaper enligt bilaga 3 Avfallsförordningen.  
 
Fraktion   
En del av en enhet. Inom avfallssortering talar man om olika fraktioner exempelvis glas, 
metall och papper. 
 
Frivillig källsortering   
Avfallsinnehavaren väljer mellan att hemkompostera det organiska avfallet, att lämna det 
sorterat till insamling eller att inte sortera alls. 
 
Hushållsavfall  
Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller 
sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. 
 
Icke-brännbart avfall   
Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis sten och metaller. 
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Källsortering  
Sortering eller separering av avfall direkt på den plats där det uppstår, till exempel i hushållen. 
 
Lakvatten  
Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under deponering, 
mellanlagring eller transport.  
 
Matavfall   
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker eller 
livsmedelsindustrin), som av kommersiell eller annan orsak inte gått till konsumtion. 
 
Mikroorganism   
Organismer som inte kan ses med blotta ögat. 
 
Obligatorisk källsortering   
Obligatoriskt att källsortera avfallet och att avfallsinnehavaren kan välja mellan att 
hemkompostera det organiska avfallet eller att lämna avfallet till insamling. 
 
Organiskt avfall   
Avfall som innehåller kol, exempelvis biologiskt avfall (jämför bioavfall) 
 
Oxidation  
En kemisk reaktion med syrgas.  
 
Plockanalys  
Manuell och metodisk undersökning av den samlade avfallsmängden. 
 
Producentansvar  
Den som tillverkar, importerar, säljer en vara eller en förpackning ska ansvara och betala för 
återvinningen och hanteringen av en uttjänt vara.  
 
Restavfall  
Sådant avfall som inte kan återvinnas och sorteras i någon annan fraktion.  
 
Sorteringskvalitet  
Anger hur rent avfallet är, det vill säga ett mått på dess renhet. 
 
Sorteringsutbyte 
Anger hur stor del av den totala mängden avfall som faktiskt sorterats ut. 
 
Återvinning   
Användning, behandling alternativt omhändertagande av material, näringsämnen eller energi 
från avfall. 
 
Återvinningscentral  
Bemannad större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt 
avfall etc. 
 
Återvinningsstation  
Obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och returpapper. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Miljö och hållbar utveckling är mycket aktuella frågor i dagens samhälle, både nationellt och 
internationellt. Det började redan under 70-talet då den första globala FN-konferensen om 
miljö och utveckling hölls.1 Tjugo år senare (1992) på FN-konferensen i Rio de Janeiro 
betonades vikten av såväl globalt som lokalt miljöarbete.  Resultatet blev att ”Agenda 21” 
utarbetades.2 Det är ett globalt handlingsprogram som bl.a. beskriver arbetet för att motverka 
miljöförstöring och har till syfte att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Med det 
som grund fastställde regeringen femton miljökvalitetsmål i propositionen ”Svenska miljömål 
– miljöpolitik för ett hållbart Sverige” (1997/98:145) och förslaget antogs av riksdagen i april 
1999.3 Målen beskriver den kvalitet som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att 
samhällsutvecklingen på lång sikt ska vara ekologisk hållbar. I november 2001 antog Sveriges 
riksdag även ett antal delmål, som tydliggör miljökvalitetsmålen, samt riktlinjer för hur dessa 
delmål ska uppnås. Fyra år senare presenterade regeringen en ny proposition ”Svenska 
miljömål – ett gemensamt uppdrag” (2004/05:150).4 Denna innehöll bl.a. ett sextonde 
miljömål och en rad olika ändringar i delmålen. Riksdagen antog förslaget i november 2005.  

Under miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ligger ett delmål som lyder:  
”Senast år 2010 skall minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl 
hemkompostering som central behandling”. 

Många kommuner som idag saknar någon form av insamlingssystem för matavfall planerar 
att börja med restauranger, storkök och butiker för att senare införa insamling från hushållen. 
System för att hantera avfall är komplexa och många faktorer spelar in när det gäller att hitta 
det mest fördelaktiga insamlingssystemet för varje kommun. För att underlätta valet av 
insamlingsteknik är inventering och utvärdering av olika lösningar viktigt att genomföra. 

I Sverige har mängderna avfall ökat kraftigt de senaste åren, vilket beror på en stark 
konjunktur.5 Vid högkonjunktur ökar konsumtionen som i sin tur ökar avfallsmängden. Tack 
vare en effektiv avfallshantering når vi trots detta flera av Sveriges miljömål. Avfallshantering 
kan beskrivas med EU:s så kallade avfallshierarki (se figur 1). Denna visar de riktlinjer och 
prioriteringar som ska gälla för en miljöanpassad hantering av avfall. Den största strävan är att 
minimera mängden avfall, men också återanvändning och materialåtervinning är att föredra. 
Lägst ner i hierarkin är deponering, som absolut sist ska tillämpas om ingen annan 
behandlingsmetod är möjlig. Dock är det inte alltid optimalt att följa stegen till punkt och 
prickar, utan alla faktorer bör vägas in för bästa möjliga miljö- och samhällsnytta. Genom att 
hantera avfallet rätt kan vi bidra till att hejda klimatförändringarna. 
 
 
 
 
 
 
 

          Figur 1. EU:s avfallshierarki.6 
                                                 
1 Miljömålsportalen. (2008) 
2 Regeringen.A (2007) 
3 Regeringen.B (1998) 
4 Regeringen.C (2005) 
5 Avfall Sverige.A (2008) 
6 Jönsson, J. (2005) 
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1.2 Syfte/Mål 
Syftet är att på uppdrag av Halmstads Energi och Miljö AB, utreda vilka insatser som krävs 
för att uppnå det tidigare nämnda delmålet beträffande minst 35 % återvinning av matavfallet. 
Vid hanteringen av brännbart hushållsavfall i Halmstads kommun sker idag ingen utsortering 
av matavfall och endast en mindre del från restauranger och storkök omhändertas för vidare 
biologisk behandling. Examensarbetet baseras på inventering av berörd mängd matavfall samt 
granskning av olika insamlingssystem. Målet är att med hjälp av detta underlag kunna 
presentera och rekommendera ett förslag till lämplig insamlings- och behandlingsmetod åt 
Halmstads Energi och Miljö AB. 
 

1.3 Avgränsningar 
Idag sker en mindre mängd insamling av matavfall från restauranger och storkök. Därför 
kommer fokus i examensarbetet ligga på att undersöka införandet av ett nytt 
insamlingssystem för hushåll. Mängden bioavfall som produceras av hushållen är av 
betydande storlek och anses därför vara av stort intresse.  

Halmstads Energi och Miljö AB har startat ett projekt som behandlar omhändertagandet av 
matavfall från butiker. Projektet har som mål att bl.a. lösa problemet om hur livsmedel kan 
skiljas från dess förpackning innan biologisk behandling sker. Ett detaljerat system för 
butikers insamling av matavfall tas därmed inte upp i examensarbetet.  

På grund av tidsbegränsning tas inte ekonomiska aspekter upp i större omfattning.  
 

1.4 Metod 
Examensarbetet har använt sig av följande metoder: litteraturstudie och inventering. 

1.4.1 Litteraturstudie 
Insamling av information och data består främst av litteraturstudie. Avfall Sverige (tidigare 
Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF) är en branschorganisation som innehar den 
senaste informationen inom avfallshantering och har därför naturligt kommit att vara den 
största källan av litteratur.  

För tillfälligt sker forskning inom området och ny teknik utvecklas för varje dag som går. 
Flera kommuner prövar sig fram vilket insamlingssystem som lämpar sig bäst för dem. Tack 
vare deras utvärderingar har det givits en större inblick i exempelvis för- och nackdelar med 
olika metoder.   

1.4.2 Inventering  
För att ha möjlighet att se om det nationella delmålet uppnås, krävs det att aktuella siffror på 
mängden avfall finns att tillgå. På grund av bristfällig data och tidsbegränsning har en 
fullskalig inventering inte genomförts. Inventering bygger därmed på genomsnittsvärden och 
uppskattningar från relativt aktuella utredningar.  
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2. Avfallshantering 
Hur avfall hanteras varierar utifrån flera faktorer, t.ex. dess egenskaper, geografiska 
förhållanden samt hur bra avfallet är sorterat.7 För övrigt beror det även på vilken teknik som 
utnyttjas vid den närvarande behandlingsanläggningen. Det finns med andra ord ingen 
självklar lösning på valet av behandlingsmetod. Ett steg i rätt riktning är att framför allt se på 
avfall som en resurs och inte som ett problem. 

2.1 Gällande lagar och regler 
För närvarande regleras frågor som berör hantering av avfall i:8 
 

• Miljöbalken (1998:808) kap.15 och avfallsförordningen (2001:1063) 
• Lag om skatt på avfall (1999:673) 
• Förordningen om deponering av avfall (2001:512) 
• Förordningen om batterier (1997:645) 
• Förordningen om producentansvar för: returpapper (1994:1205), förpackningar 

(2006:1273), däck (1994:1236), bilar (1997:788), elektriska och elektroniska 
produkter (2005:209) samt glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208) 

• Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av brännbart och organiskt avfall  
(NFS 2004:4) 

• Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (2005:3) 
• Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. (prop. 2005/06:125 delvis)9 
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser 

för animaliska biprodukter som inte är avsedda som livsmedel10  
• Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG om avfall11 

 
Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken.12 Lagstiftningens syfte är att främja en hållbar 
utveckling och på så sätt försäkra sig om att nuvarande och kommande generationer kan leva i 
en hälsosam och god miljö. Målet byggs på förståelsen av att naturen har ett skyddsvärde och 
att människan har ett ansvar för att vårda naturen.  

För att påskynda utvecklingen av kretslopptänkande avfallshantering har svenska staten 
infört olika styrmedel.13 Ett av dem är producentansvaret för produkter som t.ex. returpapper, 
förpackningar och elektronik. Grundtanken är att motivera tillverkaren att ta ansvar och 
därmed framställa mer resurssnålare produkter för att på sikt stäva efter en mer miljöanpassad 
utveckling. I januari 2000 infördes lagen om skatt på avfall som förs till deponering. Detta 
styrmedel har visat sig bidra till en ökad återvinning och mindre avfallsmängd till deponi. År 
2002 blev det förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall och tre år senare infördes även 
förbud mot att deponera organiskt avfall. Det här ska förhoppningsvis leda till en ökad 
resurshushållning och minskad miljöpåverkan. På senare år har det införts styrmedel i form av 
statliga investeringsstöd samt högre krav på förbränning och deponering. Detta är nya regler 
från EU, som avser att styra rätt typ av avfall till rätt typ av behandling. 

                                                 
7 Avfall Sverige.B (2008) 
8 Kommunfullmäktige - Halmstad kommun (2007) 
9 Riksdagen. (2006) 
10 Europaparlamentet.A (2002) 
11 Europaparlamentet.B (2006) 
12 Notisum. (1998) 
13 Naturvårdsverket.A (2007) 
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Det finns även en biproduktförordning som fastställer hälsobestämmelser om bl.a. 
insamling, hantering och transport av animaliska biprodukter. Ett animaliskt avfall är allt från 
djurriket som inte är livsmedel. Avfallet är indelat in olika kategorier varav en behandlar 
matavfall från butiker m.m. Förordningen gäller i hela EU och avser att minska riskerna för 
folk- och djurhälsan.14 
 

2.2 Materialåtervinning 
Materialåtervinning innebär att materialet i restprodukter eller i utsorterad avfallsfraktion tas 
tillvara för återvinning, så att nytillverkning av andra produkter kan ske.15 Det här medför att 
mängden jungfruligt material minskar och att energi sparas. Idag återvinns exempelvis plast, 
metall och glas. När det gäller förpackningar och returpapper sker hantering via obemannade 
återvinningsstationer och kommunala bemannande återvinningscentraler. Vid dessa centraler 
kan även hushåll lämna in grovavfall, elektronikavfall, batterier, farligt avfall m.m.  

För att skapa ett hållbart samhälle måste allt förbrukat material, så långt som möjligt, ingå i 
ett slutet och resurseffektivt kretslopp.16 För att uppnå ett sådant kretslopp behövs förslagsvis 
bättre resurshushållning, ökad kunskap om produkters livslängd samt effektivare 
återanvändnings- och återvinningssystem. För att nå upp till målet har riksdagen beslutat att 
senast år 2010 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom 
materialåtervinning.17 
 

2.3 Biologisk behandling 
Vårt avfall består till stor del av biologiskt nedbrytbart material som t.ex. matrester, växtavfall 
och trädgårdsavfall. Med hjälp av kompostering och rötning kan vi ur detta utvinna betydande 
mängder näring och energi.  

Idag genomgår cirka tio procent av hushållsavfallet någon typ av biologisk behandling hos 
de omkring 100 anläggningar som finns i Sverige.18 Denna typ av hantering förväntas öka 
kraftigt inom de närmsta åren, främst p.g.a. delmålet som innebär att minst 35 % av 
matavfallet ska behandlas biologiskt innan år 2010. 

2.3.1 Kompostering 
Behandlingen kännetecknas av att det är en s.k. aerob process, vilket betyder att den kräver 
tillgång till syre.19 Därför bör komposten luftas regelbundet antingen via luftgenomströmning 
eller genom att vända på kompostmassan. Kompostering innebär att det organiska avfallet 
bryts ner m.h.a. mikroorganismer. Under nedbrytningen bildas koldioxid, vatten samt energi i 
form av värme. Mikroorganismerna lever i vattenfasen hos det behandlade avfallet och för att 
arbeta optimalt måste vatten finnas i tillräcklig mängd. 

I en central komposteringsanläggning delas processen in i fyra olika steg.20 Det börjar med 
en förbehandling som går ut på att justera vattenhalt, kol/kväveförhållandet och pH samt vid 
behov inblandning av fler mikroorganismer. Själva komposteringen inleds sedan med 
uppvärmning av avfallet och därmed startar nedbrytningen. Detta är den mest intensiva delen 
av processen och p.g.a. att nedbrytningen frigör energi kan temperaturen stiga upp emot 70˚ C 

                                                 
14 Svenska Jordbruksverket. (2007) 
15 Avfall Sverige.C (2008) 
16 Centrum för Energi- och Materialåtervinning. (2006) 
17 Regeringen.C (2005) 
18 Avfall Sverige.D (2008) 
19 Persson, P.O. et al. (2005) 
20 Lagerkvist, A. et al. (2005) 
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i komposten. Optimalt bryts organiskt material ner vid temperatur mellan 35-50˚ C. 
Uppvärmningen följs av en efterkompostering (även kallad mogning) då det svårnedbrytbara 
materialet behandlas. Allra sist sker en efterbehandling av komposten för att göra den klar för 
användning. 

Det finns olika metoder för att genomföra en kompostering.21 Antingen väljer man 
dynamisk kompostering eller statisk kompostering. I ett dynamiskt system sker tillsättning av 
syre genom regelbunden omblandning av avfallet medan ett statiskt system tillsätter syre 
genom luftning. Ett vanligt tillvägagångssätt är då att använda sig av luftkanaler i bottnen av 
avfallsbädden. Man skiljer även på öppen och sluten kompostering. En öppen kompostering 
sker i det fria eller eventuellt under ett tak. Sluten kompostering sker däremot i ett mer slutet 
utrymme där kompostens olika luktämnen samlas upp och renas. 
Exempel på några typer av kompostering är:  
 

• Strängkompostering innebär att materialet som ska komposteras läggs ut i strängar i 
öppen miljö.21 Strängarna luftas sedan antingen genom luftkanaler underifrån (statiskt 
system) eller med hjälp av särskilda omblandare (dynamiskt system). Eftersom 
metoden sker öppet kan olägenheter i form av luktutsläpp orsaka problem för den nära 
omgivningen. Därför används inte längre denna teknik någon i stor omfattning av 
svenska anläggningar. 

 
• Reaktorkompostering är en sluten dynamisk kompostering.21 Den går ut på att 

materialet placeras i en sluten reaktor, som sedan omrörs samtidigt som luft strömmar 
igenom. Ett exempel på utformning är en roterande trumma där avfallet förs in i ena 
änden och luft tillsätts från andra. Frånluften samlas därefter in och behandlas, vilket 
medför att utsläppen blir minimala. 

 
• Hallkompostering är en variant av strängkomposteringen, men skiljer sig genom att 

massan läggs ut inomhus eller i stora hallar.21 Avfallet luftas genom kanaler under 
kompostmassan. Alternativt kan man även använda sig av dynamisk kompostering 
genom att blanda om massorna regelbundet. Fördelen med kompostering inomhus är 
att man kan ta hand om processluften och kyla den.22 Fukten i luften kondenseras och 
man kan på så sätt rena merparten av utsläpp genom att det binds i kondensatet. 

 
• Hemkompostering innebär att producenten själv tar hand om sitt organiska avfall.21 

Komposteringen sker i en varmkompost utomhus och fungerar som ett värmeisolerat 
förvaringskärl. Det krävs att behållaren är tät för att hålla fåglar, möss och råttor borta. 
Avfallet läggs i uppifrån och när nedbrytningen är klar finns komposten tillgängligt i 
botten av kärlet.  

 
Den färdiga komposten blir en fördelaktig produkt som t.ex. kan användas som gödsel- och 
jordförbättringsmedel i trädgårdar, parker och vid markanläggningar.22  
 

2.3.2 Rötning 
Behandlingen har sedan länge används för att stabilisera slam från avloppsrening.21 Vid 
mitten av 90-talet uppfördes ett flertal anläggningar för att också omhänderta det organiska 
avfallet från exempelvis hushåll, restauranger, jordbruk och livsmedelsindustrier. 

                                                 
21 Persson, P.O. et al. (2005) 
22 Jönsson, H. et al. (2003) 
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Rötning (anaerob nedbrytning) innebär att organiskt avfall bryts ner under syrefria 
förhållanden.23 Processen är komplicerad och sker under kontrollerade former i en 
biogasanläggning. Tekniken kan se lite olika ut beroende på bl.a. vilken typ av råmaterial som 
behandlas. Normalt sett börjar processen med en förbehandling. Det organiska avfallet 
blandas i en tank med kraftig omrörning och pumpas sedan vidare till en s.k. hygienisering. 
Här utsätts massan för 70˚ C under en timmes tid. Syftet är att förstöra farliga ämnen och 
bakterier som kan sprida smitta till växter, djur och människor. Nästa steg i behandlingen är 
själva nedbrytningsprocessen och som äger rum i en sluten behållare, även kallad 
rötkammare. Vanligtvis delas processen i rötkammaren in i tre olika skeden: hydrolys, 
syrabildning och metanbildning. Hydrolys innebär att organiska substanser som t.ex. protein, 
fett och cellulosa sönderdelas till mindre lösliga föreningar m.h.a. enzymer. I syrabildningen 
bryter därefter mikroorganismer ned hydrolysens produkter till främst ättiksyra, vätgas och 
koldioxid. Processens avslutande fas är metanbildning, där mikroorganismer omvandlar 
produkterna från det syrabildande steget till metan och koldioxid. Hela rötningsprocessen tar 
upp emot 30 dygn och för en väl fungerande process är det viktigt att kontrollera flera faktorer 
bl.a. temperatur, pH, gasproduktion och gaskvalitet. 

Rötning ger två produkter; biogödsel (rötrest) och biogas.  
Under nedbrytningen frigörs växtnäring ur avfallet och genom att använda slutna behållare 
stannar näringen kvar i processens biprodukt, rötrest. Efter en certifieringskontroll används 
sedan rötresten som ett kvalitativt jordförbättringsmedel, fast under namnet biogödsel. 
Nedbrytningen bildar även biogas, som är en sammansättning av metan och koldioxid.24 Utan 
att genomgå reningen kan biogasen användas direkt vid förbränning för att producera värme. 
Om gasen däremot renas kan den utnyttjas i både el- och värmeproduktion. Ett annat 
alternativ är att uppgradera biogasen för att kunna utnyttja den som fordonsbränsle eller i ett 
naturgasnät. Biogasen kan alltså användas inom flera områden. 
 

2.4 Förbränning 
När brännbart avfall inte har möjlighet att återvinnas, är förbränning en valmöjlighet för att 
omhänderta avfallet. Energin som tas tillvara vid avfallsförbränning används för att producera 
värme och el. Idag behandlas ungefär 47 procent av Sveriges hushållsavfall med hjälp av just 
avfallsförbränning.25 

Förbränning av avfall innebär att snabbt oxidera det brännbara materialet. I Sverige 
tillämpas i huvudsak två förbränningstekniker; roster och fluidiserad bädd.26 Skillnaden är 
mer eller mindre att den fluidiserade bädden ställer högre krav på förbehandling av bränslet 
än vad roster gör. Teknikerna har gemensamt att avfallets kvalité har stor betydelse i 
förbränningsprocessen. Önskvärda egenskaper är bl.a. låg fukthalt och inget innehåll av 
olämpligt material för förbränning.27 I samband med att avfallet anländer till anläggningen 
utförs stickprov och undersökning för att kontrollera de olika krav som ställs. 

Förbränningsanläggningen fungerar genom att avfallet samlas i en bunker.28 Materialet 
transporteras sedan vidare till ett påfyllningsschakt och därifrån matas in i en eldstad, där det 
förbränns. Vid förbränning av hushållsavfall bildas det rökgaser. Rökgaserna leds till en 
efterbrännkammare och därefter till en avgaspanna. I avgaspannan kyls rökgaserna ned, vilket 
genererar hetvatten (för fjärrvärme) eller ånga (för el). På det sättet utvinns energi ur 

                                                 
23 BioMil AB. (2005) 
24 Jönsson, H. et al. (2003) 
25 Avfall Sverige.E (2008) 
26 Avfall Sverige.F (2008) 
27 Avfall Sverige.G (2008) 
28 Persson, P.O. et al. (2005) 
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rökgaserna. För att rena kvarvarande gaser förs dessa till en särskild anläggning, där 
reningssystemet kan består av flera steg. Målet är att endast koldioxid och vattenånga ska 
finnas kvar i slutändan. Återstående restprodukt från eldstaden är slagg eller aska och 
innehåller då obrännbart material. Askan behandlas som farligt avfall och förs i de flesta fall 
vidare till deponi. 

Varje år producerar landets förbränningsanläggningar värme som täcker det totala 
fjärrvärmebehovet med cirka 20 procent.29 Mängden producerad el står för cirka 0,3 procent 
av landets totala elproduktion och kan jämföras med vindkraft. 
 

2.5 Deponering 
Deponering går ut på att lagra avfall i en kontrollerad slutförvaring.30 Metoden förutsätts vara 
den slutgiltiga lösningen då det inte finns några andra möjligheter för behandling. Exempel på 
avfall som är svåra att omhänderta är rester från energiutvinning (aska, slagg), rester från 
rening av avlopp och avgaser (slam, stoft) samt restprodukter som av kvalitetsskäl måste föras 
ut ur processer inom industrin (slam).  

Idag är det förbjudet att deponera organiskt avfall i Sverige, men dock har stora mängder 
deponerats innan lagen trädde ikraft år 2005. Eftersom nedbrytningen tar lång tid kan det 
framöver ge upphov till flera typer av föroreningsutsläpp. Numera ställs genomgående krav 
på deponier såsom dess lokalisering och konstruktion samt uppsamlingssystem för lakvatten 
och deponigas. Det är också ett krav att endast behandlat avfall får deponeras.  

Antalet deponier som tar emot avfall från kommuner har sedan 1994 minskats betydligt.31 
Det antas ske en fortsatt minskning i framtiden mestadels p.g.a. att mindre avfallsmängd 
deponeras. En annan orsak är att från den 1 januari 2009 kommer förordningen om 
deponering av avfall (SFS 2001:512) gälla fullt ut. 
 

2.6 Jämförelse mellan behandlingsmetoder 
Jämförelsen baseras på en studie32 och behandlar olika behandlingsmetoder av lättbrytbart 
organiskt avfall. En jämförelse som inkluderar alternativet deponering är därför inte aktuellt. 
Den främsta orsaken är att denna behandlingsmetod, sedan år 2005, styrs av deponiförbud av 
organiskt avfall. I allmänhet bör deponering undvikas då all typ av avfall bör 
materialåtervinnas, komposteras, rötas eller förbrännas istället.  

Förbränning, rötning och kompostering har alla fördelar och nackdelar gentemot 
varandra.32 Miljöpåverkan varierar mellan förbränning och biologisk behandling. Beroende på 
vad rötningen producerar, fjärrvärme eller fordonsbränsle, blir utsläppen olika. Om 
fordonsbränsle framställs ger detta lägre utsläpp av kväveoxider, växthusgaser samt 
försurande och övergödande ämnen jämfört med förbränning. Dock bidrar tekniken till högre 
utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar. När det gäller miljöeffekter är skillnaderna stora 
mellan förbränning och rötning, som ger fjärrvärme. Rötningen bidrar klart mer till samtliga 
miljöeffekter, förutom växthuseffekten som endast är marginellt lägre dem emellan. Vidare 
har kompostering (hemkompostering och central behandling) av lättnedbrytbart avfall inga 
nämnvärda miljömässiga fördelar i jämförelse med vare sig förbränning eller rötning.  

                                                 
29 Avfall Sverige.E (2008) 
30 Persson, P.O. et al. (2005) 
31 Avfall Sverige.H (2008) 
32 Sundqvist, J-O. et la. (2002) 
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Både kompostering och rötning (fordonsbränsle) använder sig även av mer energi än vad 
förbränning gör. Vad avser den totala energianvändningen mellan förbränning och rötning 
(fjärrvärme), bedöms skillnaden vara obetydlig.  

Samtliga biologiska behandlingsmetoder visar sig ha höga kostnader. Därför är 
förbränning att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock så är förutsättningen att det finns 
ett tillgängligt fjärrvärmenät. 

Slutsatsen blir att lägst miljöpåverkan ger rötning (fordonsbränsle) som följs av 
förbränning, rötning (fjärrvärme) och sist kompostering. Energianvändningen bedöms vara 
lägst för både förbränning och rötning (fjärrvärme). Utan tvekan har även avfallsförbränning 
den lägsta totala kostnaden, som sedan följs av rötning och kompostering. Jämförelsen visar 
att det är svårt att dra några raka slutsatser om vilken behandlingsmetod som är mest 
tillämplig. Det finns som sagt fördelar och nackdelar med alla metoder.  

Texten ovan beskriver att kompostering knappt har få fördelar i jämförelse med de andra 
alternativen, vilket gäller såväl hemkompostering som central behandling. Däremot kan man 
se metoden som användbar då det inte finns tillräcklig kapacitet för att omhänderta avfallet på 
vanligt sätt. Det finns även olika kvaliteter och egenskaper av organiskt avfall, vilket kan vara 
bättre lämpligt för en specifik teknik. Man bör alltså inte se de olika metoderna som 
konkurrerande, utan mer som komplement till varandra. Eftersom alla kommuner har olika 
förutsättningar, finns det tyvärr inga exakta svar hur man på bästa sätt bör utforma 
behandlingssystemet. 
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3. Olika insamlingssystem för matavfall 
Insamlingsarbetet av matavfall börjar i många kommuner redan i köket hos hushåll, 
restauranger och storkök.33 Matavfallet läggs i en påse med tillhörande påshållare (se figur 2). 
Påsarna som används ska vara gjorda av organiskt nedbrytbart material, som papper, plast 
eller majsstärkelse. Abonnenten byter sedan påse efter tre dagar eller när den börjar bli full. 
Påsen försluts och slängs sedan i insamlingskärlet. 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Figur 2. Påse med hållare.34  
 

3.1 Tvåkärlsystem 

3.1.1 Beskrivning 
Detta är idag det vanligaste systemet för insamling av organiskt avfall i Sverige.35 Systemet 
innebär att avfallet slängs i två separata behållare, en för bioavfall (80-190 liter) och en för 
brännbart avfall (120-240 liter). Med hjälp av denna insamling kan bioavfallet transporteras 
direkt till behandling utan att ytterligare sortering krävs. Vanligtvis används en baklastare för 
tömning. Behållaren för matavfallet kan antingen vara ett plastkärl eller en papperssäck. 
 

• När det gäller platskärlet för bioavfall kan detta vara perforerat, ventilerat eller tätt och 
kännetecknas ofta av färgen brun eller grön33 (se figur 3). Kärlet med brännbart avfall 
sorteras normalt ut i ett grått kärl. Hos enfamiljshus är plastkärlen ofta fyllda till bara 
en mindre del, vilket minskar tömningens effektivitet.35 Därför används varierande 
storlekar för insamling av bioavfall från hushåll, restauranger och storkök. För att 
förbättra hygienen hos restauranger och storkök används ofta även en innersäck i 
papper eller majsstärkelse. De vanliga problemen i den här typen av system är 
platsbrist samt ohygieniska kärl beträffande lukt, flugor och smutsighet. 

 
• Den andra varianten av insamlingssystem innebär att man använder sig av en våtstark 

papperssäck som placeras i en säckhållare35 (se figur 4). I papperssäcken slängs sedan 
det utsorterade bioavfallet.  Hos enfamiljshus används två skilda behållare, en 
säckhållare för bioavfall och en säckhållare/ett kärl för det övriga hushållsavfallet. 
Flerfamiljshus förses däremot med ett par stycken säckställ för bioavfall respektive 
säckhållare/kärl för restavfall. Säckhållarna kan också vara försedda med hjul för att 
enklare kunna transporteras till tömningsfordonet. För att skapa en hygienisk 
användning, byts säcken ut mot en ren vid varje tömning. Nackdelen med säckhållare 

                                                 
33 Avfall Sverige.I (2008) 
34 Helsingborg stad. (2006) 
35 Naturvårdsverket.B (2002) 
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är att det är ganska platskrävande. Papperssäcksystemet används mestadels enbart för 
insamling av bioavfall från hushåll. Avfall från restauranger och storkök är ofta alltför 
blött för att samlas in i pappersmaterial, därför tillämpas oftast inte metoden inom 
dessa områden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Två olika plastkärl.36  Figur 4. Säckhållare för papperssäck.37 

3.1.2 Kvalitetssäkring/kontroll 
För att kontrollera avfallets kvalitet i de plastkärl och papperssäckar avsedda för bioavfall, 
kan tömningspersonalen i de flesta fall användas.38 De kontrollerar innehållet genom att själva 
titta i kärlet. Man kan även sätta upp en övervakningskamera på insamlingsfordonet för att 
kunna utföra en granskning m.h.a. en monitor i hytten. Om en mer detaljerad kvalitetskontroll 
däremot är önskvärd sker det vanligtvis genom att kvalitetsansvarig person genomför 
plockanalyser. 
 

3.2 Optisk sortering 

3.2.1 Beskrivning 
Optisk sortering är det näst vanligaste insamlingssystemet. Det är ett system som bygger på 
olikfärgade plastpåsar (se figur 5).39 Hushållen använder exempelvis en grön påse för 
bioavfall, en röd för brännbart avfall och en annan färg för restavfall. Samtliga påsar kastas 
sedan ner i samma plastkärl eller i ett sopnedkast. Vid insamling kan befintlig sopbil 
användas, vanligtvis en baklastare.40 Efter hämtningen sorteras påsarna i en anläggning där de 
läses av optiskt, dvs.det sker en identifiering av plastpåsarnas färg och storlek.39 Beroende på 
vilken typ av påse som avläses, slås de av ifrån bandet till olika containers. Genom detta 
förfarande samlas därmed avfallet upp i samma avfallsfraktion, för att sedan transporteras 
vidare för respektive behandling. Löst material och icke-godkända påsar passerar rakt igenom 

                                                 
36 Gotlands kommun. (2008) 
37 Sansac. (2004) 
38 RVF - Utveckling.A (2005) 
39 OptiBag. (2006) 
40 Alvarez de Davila, E. (2002) 
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sorteringen och behandlas som en restfraktion. Insamlingssystemet förutsätter att det finns en 
optisk sorteringsanläggning i närheten, vilket ger metoden en begränsad användning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figur 5. Optisk sortering.41  

3.2.2 Kvalitetssäkring/kontroll 
För att skaffa sig en bedömning om hur kvalitén på avfallet är, kan man innan tömning titta i 
uppsamlingskärlet.42 En annan metod är också att skaka, klämma och möjligen öppna påsarna 
för att få en bättre uppfattning. 
 

3.3 Flerfacksystem 

3.3.1 Beskrivning 
Flerfackssystem är ett relativt nytt insamlingssystem och som införs i allt fler kommuner, 
främst i södra Sverige.43 Kommunerna har något olika varianter på vilka avfallsfraktioner som 
hämtas och dess tömningsintervall. Insamlingssystemet är i första hand avsett för villahushåll 
och bygger på att varje hushåll får tillgång till två stycken 370-liters kärl, med fyra olika fack 
vardera. Vanligtvis är varje kärl uppdelat i två större och två mindre fack. Totalt sorteras alltså 
åtta fraktioner hos hushållen (se figur 6). 

I det ena kärlet läggs pappersförpackningar och brännbart avfall i de två större facken.42 De 
mindre facken indelas i bioavfall och färgat glas, där bioavfallet först läggs i en nedbrytbar 
påse pga. hygieniska skäl.  

I det andra kärlet skiljs returpapper och plastförpackningar åt i de större facken, medan 
ofärgat glas och metallförpackningar sorteras i de mindre facken.  

Småbatterier kan man också få hämtat om de är lagda i en oförsluten påse ovanpå ett av 
kärlen. Dessa töms sedan i en monterad behållare på ett specialtillverkat insamlingsfordon. På 
grund av kärlens storlek kan dock platsbrist skapa problem för villahushållen.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Optibag. (2007) 
42 RVF - Utveckling.A (2005) 
43 Avfall Sverige.I (2008) 
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                 Figur 6. Två flerfacksbehållare. 44 

3.3.2 Kvalitetssäkring/kontroll 
Avfallskvalitén kan till viss del kontrolleras vid hämtningstillfället genom att se om det ligger 
andra avfallsfraktioner i kärlet för bioavfall.44 För att bättre bedöma sorteringen kan även 
plockanalyser genomföras. 
 

3.4 Combi System 

3.4.1 Beskrivning 
Combi System är ett system för insamling av hushållsavfall, som bygger på att organiskt 
avfall (90 liter) och restavfall (180 liter) sorteras ut.45 Systemet är uppbyggt genom att ett fast 
stativ med två ventilerade behållare placeras vid fastigheten (se figur 7). Behållarna består av 
plast och förses med en papperssäck inuti. På stativet finns även det plats för en extra 
säckhållare.  

Vid tömning placeras en ny säck med hållare på den tomma platsen av stativet. Med hjälp 
av en specialbyggd kärra tas den fulla säcken (tillsammans med sin hållare) sedan med till ett 
specialbyggt fordon. Plastbehållaren hakas upp på fordonets lyftanordning och tömning, 
rengöring samt isättning av ny säck sker automatiskt.46  

Combi System innebär att renhållningsarbetarna inte behöver lyfta eller bära något. En av 
dess nackdelar är dock att tillverkning sker i liten skala, vilket medför dyra kostnader vid 
införandet. Dessutom anses systemet som ineffektivt för flerfamiljshus samt glesbygd p.g.a. 
liten säckvolymen och kort tömningsintervall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7. Combi system.47 

                                                 
44 RVF – Utveckling.A (2005) 
45 Naturvårdsverket.B (2002) 
46 Alvarez de Davila, E. (2002) 
47 Helander, I. (2006) 
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3.4.2 Kvalitetssäkring/kontroll 
Eftersom Combi System idag används i mycket liten skala, finns det ännu ingen information 
om hur kvalitetskontroller genomförs på bästa sätt. 
 

3.5 Molok 

3.5.1 Beskrivning 
Molok (se figur 8) är ett djupuppsamlingssystem som idag blir allt vanligare.48 Det är en 
plastbehållare med lock som delvis grävs ner i marken, ungefär 1.5 meter. Behållaren är 
invändigt försedd med en säckhållare, som har en öppningsmekanism i bottnen. Inuti kläs 
sedan samma behållare med en ”lyftsäck” av vävburen plast samt en innersäck på 750 liter av 
antingen papper eller tunnare plast. 

Insamlingssystemet hanterar organiskt avfall, restavfall, pappers- och plastförpackningar, 
glas och metallförpackningar.49 De behållare som är avsedda för organiskt avfall brukar 
vanligtvis vara av mindre storlek och bestå av en mindre inkastlucka.50 Syftet är att undvika 
felsortering. 

Tömning (se figur 9) sker med en kranbil.48 Behållarens överdel tas av och säckhållare 
tillsammans med innersäcken lyfts upp m.h.a. en kran. Genom öppningsmekanismen i bottnen 
på säckhållaren, tippas innersäcken i insamlingsfordonet. Den s.k. lyftsäcken sätts sedan 
tillbaka med en ny och ren innersäck.  

Användning av Molok minskar antalet säckar och kärl, som hanteras manuellt och tar 
relativt liten plats eftersom en stor del av behållaren är under marken.51 Markbehållaren har 
låg och jämn temperatur vilket motverkar luktproblem och fastfrysning. Systemet är 
fördelaktigt eftersom tömningen kan ske med långa tidsintervall.  

Införandet av djupuppsamlingsbehållare kräver en planerad metod för att rengöra och 
underhålla systemet och som tidigare nämnt, ett fordon med lyftanordning. 
Insamlingssystemet används framför allt vid hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus, 
men placeras även vid rastplatser och i närheten av köpcentrum. 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

 
 

   Figur 8. Molok i ett bostadsområde.52                    Figur 9. Tömning av Molok.53  

                                                 
48 RVF - Utveckling.A (2005) 
49 Alvarez de Davila, E. (2002) 
50 Avfall Sverige.I (2008) 
51 Naturvårdsverket.B (2002) 
52 Molok.A (2008) 
53 Molok.B (2008) 
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3.5.2 Kvalitetssäkring/kontroll 
Vid tömning av insamlingssystemet kan en kontroll av bioavfallet ske då locket till behållaren 
öppnas.54 Eftersom avfallet ligger i en stor papperssäck kan endast det övre lagret observeras 
medan det resterande avfallet är dolt, vilket gör kontrollen bristfällig. Enda sättet att 
genomföra en detaljerad kontroll är därför att sprätta upp säcken eller öppna den på annat vis. 
 

3.5 Sopsug 

3.6.1 Beskrivning 
Ett annat insamlingssystem är sopsug (se figur 10).55 Inom detta system kan det finnas plats 
för flera olika fraktioner, även bioavfall. Sopsug är främst ett alternativ i bostadsområden med 
flerfamiljshus och finns både som stationärt och mobilt system.  
 

• Det stationära systemet består av ett antal insamlingsställen, som alla är 
sammanbundna genom ett rörsystem.54 Hos fastigheten sker installation under 
befintligt sopnedkast i trapphus eller under nybyggt sopnedkast på gården. Avfallet 
läggs först i ämnad påse och slängs sedan i dess avsedda sopnedkast. Ett slutet 
vakuumsystem transporterar avfallet vidare till ett centralt utrymme för mellanlagring, 
en s.k. sopterminal. Avfallet styrs därefter till rätt container, som med en komprimator 
pressar samman fraktionen. När containern är full hämtas den av ett containerlyftande 
fordon.  

 
• Det finns som sagt även en mobil variant av sopsug, vilket i stort sett fungerar på 

liknande sätt som den stationära.54 Påsen med avfall slängs i ett sopnedkast som kan 
vara placerat antingen inomhus eller utomhus. Istället för en sopterminal används en 
större tank, som är ansluten till varje sopnedkast. Uppsamlingstanken fungerar som ett 
tillfälligt lagringsutrymme. Via ett rörnät binds lagringsutrymmet ihop med flera olika 
dockningsstationer. Behållaren töms genom att låta en sopsugbil ansluta till en av 
dessa dockningsstationer. Insamlingsfordonet suger avfallet till sig m.h.a. en 
vakuumutrustning. Man kan säga att den fungerar som en jättestor dammsugare. För 
att undvika blandning av avfallet, sugs varje avfallsfraktion upp var för sig.  

 
En sopsug tar upp lite yta, fast kräver stora investeringar och kontinuerligt underhåll.55 Vid 
tömning kan ljudnivån vara hög, men genom att tömningen är snabbt utförd är endast ljudet 
högt under en kort tid. En av insamlingssystemets fördelar är att berörda bostadsområden inte 
utsätts för tung trafik med buller och avgaser. Det beror främst på att dockningsstationer 
vanligtvis placeras på en mer avskild plats. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 RVF - Utveckling.A (2005) 
55 Naturvårdsverket.B (2002) 
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Figur 10. Sopsug.56 

3.6.2 Kvalitetssäkring/kontroll 
Avfallet förvaras i en sluten container och gör det omöjligt för hämtningspersonal att utföra 
en kvalitetskontroll av bioavfallet.57 En mer allmän kontroll sker därför vid 
behandlingsanläggningen, både vad det gäller stationärt och mobilt system. Om en mer 
utförlig kontroll av kvalitén behövs, krävs det att avfallet tippas på en utvald plats. Det 
uppstår dock svårigheter att fastställa brister för ett specifikt hushåll, då flera fastighetsägare 
vanligtvis delar på samman uppsamlingsstationen. 
 

3.7 Avfallskvarn med tank 

3.7.1 Beskrivning 
Avfallskvarn (se figur 11) finns i olika storlekar och anpassade åt allt från hushåll till 
saluhallar. Metoden innebär att matavfallet mals ner och tillsammans med vatten leds vidare 
till en separat tank eller ett avloppsreningsverk.58 Idag är det dock osäkert om avfallskvarn 
kopplad till avlopp, kan räknas in i det nationella delmålet om återvinning av matavfall. Ett av 
skälen är att näringsinnehållet vanligtvis inte kan återvinnas, eftersom matavfallet blir 
förorenat då det blandas med avloppsvattnet. För restauranger och storkök är avfallskvarn 
med lagringstank ett lämpligt system. Det främsta skälet är att det förekommer stora 
avfallsmängder inom dessa verksamheter.  
Insamlingssystemet kan delas in i små och stora kvarnsystem.  
 

• I de små kvarnsystemen lagras mindre mängder matavfall i en uppsamlingsbehållare, 
vars maximala volym är 1000 liter.58 Behållaren sitter direkt under den s.k. 
inkastenheten och hela kvarnsystemet placeras ofta i ett avskilt utrymme. Inne i köket 
sorteras matavfall för det mesta i hinkar, för att underlätta hantering vid malning. 
Avfallet tippas sedan ner i inkastenheten och söndermals till en pump- och sugbar 
massa. Massan samlas upp i förvaringsbehållaren undertill och töms av ett vanligt 
slamsugningsfordon. 

 
• I stora kvarnsystem används inkastbänkar, som är placerade antingen i köket eller på 

annan central plats.58 Efter att matavfallet tippas i inkastet, förs det m.h.a. vatten eller 
vakuum vidare i ledningar till en separat lagringstank. Tillgänglig volym hos 
behållaren är alltid större än 1000 liter. Det finns två typer av system när det gäller 
inkastbänkar i köksmiljön. Det ena bygger på att matavfallet mals direkt i 
inkastenheten och transporteras sedan till uppsamlingstanken. Den andra metoden 
innebär att det omalda matavfallet istället skickas till en central kvarn, där det så 

                                                 
56 Envac. (2008) 
57 RVF - Utveckling.A (2005) 
58 Avfall Sverige - Utveckling.A (2007) 
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småningom söndermals. I båda kvarnsystemen bildas en pump- och sugbar massa. För 
att omhänderta massan, ansluts ett slamsugningsfordon till berörd tank. Det vanligaste 
problemet med tekniken är bristen på utrymme.59 Normalt sett löser verksamheter det 
genom att placera inmatningsenheten inomhus, nära arbetsplatsen, medan platsen för 
lagringstanken är utomhus. 

 
Genom att använda en avfallskvarn med ansluten tank blir avfallet förbehandlat och kan 
skickas direkt till behandlingsanläggningen, vilket ger systemet en stor fördel.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. En fristående avfallskvarn.60 

3.7.2 Kvalitetssäkring/kontroll 
Kvarnsystemet för restauranger och storkök är till för att hantera endast rent matavfall.61 Det 
ställs därför krav på hantering av systemet. Om man slänger ner exempelvis påsar, bestick 
eller annat material i avfallskvarnen, kommer det att stanna kvar där och skickas inte vidare 
till tanken. Detta medför att det aldrig behövs utföras någon kvalitetskontroll för denna typ av 
insamlingssystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Naturvårdsverket.B (2002) 
60 Avfallskvarn AB. (2008) 
61 RVF - Utveckling.A (2005) 
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4. Kvalitet och sorteringsutbyte på insamlat organi skt avfall  
Siffror på sorteringsutbyte och sorteringskvalitet kräver att plockanalyser utförs av det 
utsorterade avfallet. Dock har det endast genomförts ett fåtal undersökningar av alla olika 
insamlingssystemen, vilket medför att det saknas tillförlitligt underlag. 

År 2005 publicerades en utvärdering av separata behållare och optisk sortering.62 Denna 
innehåller bl.a. en mindre utvärdering om att ett generellt sorteringsutbyte börjar bli tydligt 
inom obligatorisk källsortering. Hos enfamiljshus ligger utbytet mellan 80 och 90 procent 
medan flerfamiljshus har 70-80 procent. När det gäller frivillig källsortering är dessa siffror 
något lägre. Sorteringskvalitén av utsorterat organiskt avfall hos enfamiljshus är cirka 97 till 
99 procent oavsett obligatorisk eller frivillig källsortering. Flerfamiljshus har vanligtvis en 
sorteringskvalité på omkring 97 procent. Material som sorteras fel är bland annat plast och 
brännbart avfall.  

Skillnader i utbyte och kvalitet anses inte bero på val av insamlingssystem utan mer på 
exempelvis bristfällig information, i vilken takt insamlingssystemet har införts samt 
valfriheten (frivillig eller obligatorisk sortering).63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 RVF - Utveckling.B (2005) 
63 Naturvårdsverket.B (2002) 
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5. System för tvätt av kärl 
Matavfall som slängs i kärl har ibland en benägenhet att ställa till med olägenheter för oss 
människor.64 Kärlen blir exempelvis smutsiga, drar till sig flugor och luktar illa. Därför 
skapas ett behov av att rengöra dessa kärl, både för abonnentens och för 
renhållningspersonalens skull. 
 

5.1 Mobil och stationärt system 
Det är idag ungefär lika vanligt att använda mobilt som stationärt system för tvätt av kärl.64 I 
mobilt system tar man hjälp av aningen en tvättvagn eller en tvättbil, som åker ut och tvättar 
på plats. Det stationära systemet fungerar istället genom ett s.k.utbytessystem. Det innebär att 
kärlet byts ut vid hämtning och tvättas sedan vid en tvättstation. Båda systemen använder en 
teknik som innefattar högtryck och ånga, men har ändå totalt sett olika för- och nackdelar.  

Vid användning av mobilt system kan alla kärl hos abonnenten tvättas samtidigt. Det har 
även fördelen att antalet transporter minskar vilket medför att man sparar tid. Några nackdelar 
hos tvättvagn är låg kapacitet, återkommande behov av service samt risk för att avfallet fryses 
fast om det läggs tillbaks i ett blött kärl. Tvättbilen har nackdelen att den är otymplig, osmidig 
samt har en hög bullernivå.  

Positivt med det stationära tvättsystemet är bl.a. att abonnenten får ett rent och torrt kärl 
samt är oberoende av tömningsdagar. Antalet transporter ökar dock, i motsats till mobilt 
system. 
 

5.2 Behov och krav 
Behovet av tvättning av kärl är oftast större för matavfall än för brännbart avfall.64 Det finns 
även andra faktorer som spelar roll, exempelvis årstid och hur varmt det är under sommaren. 
Värmen ökar risken för att lukt, flugor, mögel etc. ökar, vilket leder till större efterfrågan på 
tvätt av kärl. Andra faktorer som spelar in är bebyggelse och insamlingsförhållanden. 
Flerfamiljshus har t.ex. större behov än villor, eftersom dessa områden innehar flera kärl och 
som ofta är placerade i utrymmen med dålig ventilation. Tätare tvättsintervall behövs även för 
restauranger och storkök. 

Några lagkrav finns inte beträffande tvätt av kärl, men många kommuner har ändå till viss 
del fastställt något krav på rengöring i deras föreskrifter om avfallshantering. Normalt är det 
abonnenten själv som är ansvarig för att hålla sitt kärl tillräckligt rent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Avfall Sverige - Utveckling.B (2007) 
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6. Aktuellt insamlingssystem i Halmstads kommun  
Vid hanteringen av hushållsavfall i Halmstads kommun sker idag ingen utsortering av 
matavfall.65 Det är endast matavfall från restauranger och storkök som omhändertas för vidare 
behandling.  

6.1 Hushåll 
Bostadsområden delas in i villafastighet och flerfamiljsfastigheter (tre eller fler lägenheter). 
Hämtning av brännbart hushållsavfall hos villahushåll sker vanligtvis en gång varannan vecka 
medan hos flerfamiljshus sker insamling en gång i veckan.66 Hushållen ansvarar själva för att 
dess avfall sorteras, material hålls åtskilda och lämnas på informerad plats. Det källsorterade 
materialet såsom tidningar och förpackningar (papper, plast, glas och metall) kan lämnas på 
tillgängliga återvinningscentraler eller återvinningsstationer. Efter att hushållen har 
källsorterat sitt avfall återstår övrigt hushållsavfall. Detta slängs i en återgångsbehållare (190 
liters) placerad vid fastigheten och får varken innehålla farligt avfall eller icke-brännbart 
avfall. Kärlet töms och avfallet transporteras vidare till Kristinehedsanläggningen i Halmstad, 
där det förbränns för värmeutvinning. För att hålla abonnentens kärl hygieniska, 
tillhandahåller Halmstads Energi och Miljö AB ett mobilt tvättsystem i form av en tvättbil.67 
Rengöring av kärl sker därefter på avrop.  

I ett mindre antal bostadsområden har sedan 2006 även sopsug funnits tillgänglig som 
insamlingssystem.68 Hushåll kan dessutom välja att kompostera sitt köksavfall, men det 
kräver anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.66 Kompostering på egen fastighet ska då 
ske i en skadedjurssäker behållare och olägenheter för människors hälsa eller miljö får inte 
uppstå. 
 

6.2 Restauranger och storkök 
Restauranger och storkök sorterar på likadant sätt som hushåll med skillnaden att kärlen är 
större. Tömning sker normalt en gång per vecka, men man kan ansöka om tätare 
insamlingsintervall.66  

I teorin är det obligatoriskt att sortera ut matavfall hos restauranger och storkök. Detta är 
en myndighetsfråga och p.g.a. dagens bristande resurser, tillämpas det inte. Abonnent som 
frivilligt väljer utsortering, tilldelas särskilda behållare (80 liters) avsedda för endast 
matavfall. Förvaringsplatsen måste därefter godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden 
och är i de flesta ett kylt soprum eller liknande. Insamlingssystemet för matavfall bygger på 
att en full behållare hämtas och byts ut mot en ren och ny, ett s.k. retursystem. Efter att 
matavfallet samlats in, mellanlagras det på Kristinehed.67 En anlitad entreprenör transporterar 
sedan matavfallet vidare till en biogasanläggning i Laholms kommun, där det genomgår en 
biologisk behandling i form av rötning.  

Ansvaret för insamling, rengöring och tillsyn av dessa behållare ligger på Halmstads 
Energi och Miljö AB. 
 
 
 

                                                 
65 Limme, P., Ålund, P. (2003) 
66 Kommunfullmäktige - Halmstad kommun (2007) 
67 Kalkan, Selim. (2008) 
68 Halmstad Energi och Miljö AB. (2008) 
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7. Inventering 
Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innebär bl.a. att minst 35 % av 
matavfallet ska återvinnas. Genom att utföra en inventering tar man reda på vilka kvantiteter 
som är aktuella för att uppnå delmålet. Dessa data kan sedan vara till hjälp när det gäller att 
utforma det mest lämpade insamlingssystemet.  

7.1 Resultat 
I mars 2008 beräknades folkmängden i Halmstads kommun till 89 742.69 Varje svensk 
producerade i genomsnitt 514 kilogram hushållsavfall år 2007, varav 46,4 procent var 
brännbart hushållsavfall.70 För att använda sig av rätt genomsnittsmängd hushållsavfall 
multipliceras 514 kilogram med 46,4 procent, vilket gav 238,496 kilogram producerat 
brännbart hushållsavfall per invånare i Sverige. Genom att sedan multiplicera antalet invånare 
i Halmstad med mängden brännbart hushållsavfall per invånare i Sverige, fick jag fram att 
Halmstads kommun producerar i genomsnitt 21 403 108,03 kilogram brännbart 
hushållsavfall. 
Uträkning: 514 x 0,464 = 238,496 
Uträkning:  89 742 x 238,496 = 21 403 108,03 
 
Eftersom det går 1000 kilogram på 1 ton, valde jag att dividera 21 403 108,03 kilogram med 
1000. Omvandling gav svaret 21 403,10803 ton. 
Uträkning:  21 403 108,03 / 1000 = 21 403,10803 
För lättare hantering avrundas talet till 21 400 ton brännbart hushållsavfall. 
 
Tre olika plockanalyser (se bilaga) av brännbart hushållsavfall utfördes i Halmstad. Analysen 
genomfördes av Nordvästra Skånes Renhållnings AB tillsammans med ansvarig på Halmstads 
Energi och Miljö AB.71 Ett representativt stickprov på cirka 1 kubikmeter hushållsavfall togs 
fram genom enskilda provtagningar, från både en- och flerfamiljshushåll. Matavfallets 
viktprocent i första provet var 50 procent. Andra provet innehöll 40 procent matavfall och 
tredje provet bestod av 45 procent. Genom att beräkna medelvärdet av dessa tre värden visade 
det sig att andelen matavfall i den totala mängden hushållsavfall var i genomsnitt 45 procent. 
Uträkning:  50 + 40 +45 / 3 = 45 
 
För att beräkna mängden producerat matavfall hos hushåll i Halmstads kommun 
multiplicerades 21 400 ton hushållsavfall med medelvärdet av andelen matavfall, d.v.s. 45 
procent (0,45). Svaret blev att hushållen i Halmstads kommun producerar i genomsnitt 9630 
ton matavfall varje år. 
Uträkning:  21 400 x 0,45 = 9630 
För lättare hantering avrundas talet till 9600 ton matavfall. 
 
Enligt en rapport från Swedish Biogas International AB uppskattas mängden avfall från 
restauranger och storkök till cirka 2500 ton per år.72 Av denna mängd samlas det idag in 
ungefär 1095 ton som sedan transporteras vidare för biologisk behandling i Laholm.73 En 

                                                 
69 Statistiska centralbyrån. (2008) 
70 Avfall Sverige.J (2008) 
71 Aronsson, Eva. (2008) 
72 Swedish Biogas International AB. (2007) 
73 Kalkan, Selim. (2008) 
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utredning från Högskolan i Halmstad uppskattar mängden tillgängligt livsmedelsavfall från 
butiker till cirka 3000-4000 ton per år.74  
Genom att summera mängden matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker får 
man ut den totala mängden matavfall i Halmstads kommun. Beräkningen använder sig av 
9600 ton (från hushåll), 2500 ton (från restauranger och storkök) samt 3500 ton som är 
medelvärdet av 3000-4000 ton (från butiker). Slutresultat blev att mängden producerat 
matavfall i Halmstads kommun är omkring 15 600 ton per år. 
Uträkning:  9600 + 2500 + 3500 = 15 600 
 
Delmålet innebär att minst 35 % av matavfallet ska återvinnas. För att räkna ut hur stor mängd 
detta gäller, multiplicerades den totala mängden 15 600 ton matavfall med 35 procent (0,35). 
Uträkningen gav resultatet 5460 och avrundas till 5500 ton matavfall. Om de 1095 ton som 
redan insamlas subtraheras från summan 5500, medför det att Halmstads kommun ska samla 
in ytterligare 4405 ton matavfall än vad som görs idag.  
Uträkning:  15 600 x 0,35 = 5460 
För lättare hantering avrundas talet till 5500 ton matavfall. 
Uträkning: 5500 – 1095 = 4405 
 
Slutsats: Enligt beräkningen krävs det att 5500 ton matavfall omhändertas för att 
uppfylla delmålet om 35 % återvinning av matavfall senast år 2010.  

Detta resultat är baserad på nuvarande befolkningsmängd i Halmstads kommun, ett 
genomsnitt av producerat hushållsavfall per invånare i Sverige år 2007 samt genomförda 
utredningar från år 2007 respektive 2000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Nilsson, Å., Schurman, L. (2000) 
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8. Förslag på nytt insamlingssystem   

Både för hushåll och restauranger m.fl. ska insamlingen av matavfall börja redan i köket. 
Matavfallet ska läggas i en mindre våtstark och biologisk nedbrytbar påse, som i sin tur kastas 
i avsedd insamling för bioavfall. Dessa påsar bör ingå i abonnentens avfallstaxa och 
distribueras efter behov.  
 
För hushåll såsom enfamiljshus och flerfamiljshus bör tvåkärlsystemet användas dvs. att 
avfallet slängs i två separata behållare. Avfallet ska sorteras i slutna plastkärl varav ett avser 
bioavfall och ett brännbart avfall. För att lättare skilja de två kärlen åt bör förslagsvis två olika 
färger användas, exempelvis ett brunt kärl för bioavfall och ett grönt kärl för brännbart avfall.  

Först ska hushållen ha frivillig källsortering, men på sikt bör det bli obligatoriskt. Till en 
början väljer alltså abonnenten själv att hemkompostera bioavfallet, lämna det utsorterat i 
avsett kärl eller att inte sortera alls. Därför ska hemkompostering finnas som komplement till 
insamlingssystemet. Kommunen ska tillse att godkända behållare för detta ändamål finns 
tillgängliga att köpa. För brännbart avfall bör hämtningsintervallet hos enfamiljshus vara en 
gång varannan vecka och hos flerfamiljshus en gång i veckan. När det gäller matavfall bör 
hämtningsintervallet vara tätare, förslagsvis en gång i veckan hos både en- och flerfamiljshus. 
 
För restauranger och storkök anses den mest lämpade insamlingen av matavfall vara 
tvåkärlsystemet. Två slutna plastkärl ska användas och kärlet avsett för matavfall ska vara 
utrustat med innersäck av material anpassat för biologisk behandling. Även här bör de olika 
kärlen symboliseras genom olika färger. Kärlens storlek och antal bör diskuteras mellan 
abonnenten och Halmstads Energi och Miljö AB.  

För intresserade verksamheter ska det finnas möjlighet till alternativ insamling i form av 
avfallskvarn med separat tank. För att underlätta för verksamheten vid denna valmöjlighet bör 
de kunna ansöka om bidrag från kommunen eller eventuellt ha möjlighet för leasing.  

I nuläget tillämpas frivillig källsortering av matavfall, men jag anser att obligatorisk 
källsortering ska införas. Hämtning av avfallet hos restauranger och storkök bör utföras minst 
en gång i veckan. Beroende på verksamhetens omfattning kan hämtningsintervallet vara 
tätare. 
 
Brännbart avfall går direkt till förbränningsanläggningen i Kristinehed medan matavfallet 
mellanlagras och körs sedan vidare till Laholm för rötning i en biogasanläggning. Detta 
förutsätter ett fortsatt samarbete med Laholms Biogas AB. För att det nya insamlingssystemet 
för matavfall ska fungera på bästa sätt, bör ett nytt fordon införskaffas. Insamlingsfordonet 
ska vara konstruerat för att endast omhänderta matavfall. Det brännbara avfallet kan däremot 
fortsätta samlas in med nuvarande transportfordon. 
 
Halmstads Energi och Miljö AB ska fortsätta ha ansvaret för rengöring och tillsyn av 
behållare. Abonnenten bör dock ha möjlighet att beställa en högtryckstvätt av kärlen, om 
behovet finns. Därför rekommenderas att tvättbilen i nuvarande mobila tvättsystem fortsätter 
att användas och finns tillgänglig.  
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9. Diskussion 
Dagens insamlingssystem har brister med avseende på insamling av matavfall samt 
arbetsmiljö och det behövs därför en förändring. Jag rekommenderar att istället införa ett 
tvåkärlsystem med plastkärl. Min motivation är att detta system är effektivt, användarvänligt 
samt relativt lätt att praktiskt införa. Denna typ av tvåkärlsystem har en stor fördel eftersom 
det kan tillämpas i alla hushåll, restauranger och storkök. I stort sett behövs inte aktuellt 
system ändras helt, utan nuvarande kärl och transportfordon för brännbart avfall kan fortsätta 
användas. Den anmärkningsvärda skillnaden blir ett extra kärl och ett nytt insamlingsfordon.  
 
Användning av mindre påsar i köket ska underlätta för abonnenten att samla in och 
transportera matavfallet till avsett kärl. Det har även ett hygieniskt skäl, då det skapar problem 
med bl.a. lukt och flugor om avfallet slängs direkt i plastkärlet. Distributionen av dessa påsar 
ska delas ut efter behov. På så sätt förhindrar man att hushållets/verksamhetens ekonomi styr 
insamlingen av matavfall och litar istället på deras engagemang.  
 
Det största problemet för hushåll, restauranger m.fl. är i de flesta fall besvärande lukt och 
förekomst av flugor i behållaren. Vid valet mellan slutna, ventilerade och perforerade kärl 
blev resultatet slutna plastkärl. Slutet system anses bättre beträffande luktproblem medan 
ventilerade kärl har något mindre förekommande flugor75. För att minska uppkomsten av 
flugor behövs kärlet tvättas och därför rekommenderas att nuvarande mobila tvättsystem finns 
tillgängligt. Under sommaren är problemet med lukt och flugor vanligtvis värre p.g.a. värmen. 
Eftersom det då finns en möjlighet att beställa en högtryckstvätt av Halmstads Energi och 
Miljö AB kan olägenheten till viss del undvikas. Hela tvättsystemet bygger på beställning och 
stationärt tvättsystem anses därför inte lämpligt p.g.a. det finns en osäkerhet i antalet 
beställningar, vilket kan medföra onödiga fasta kostnader. Dessutom finns redan ett befintligt 
och väl fungerat tvättssystem. 
 
Frivillig källsortering kräver engagemang från hushållens sida, men skapar förhoppningsvis 
ett intresse. Dessutom tvingas inte abonnenten använda systemet, vilket annars kan få 
negativa följder såsom dålig kvalité och sorteringsutbyte av bioavfallet. Man bör på sikt 
sträva efter obligatorisk sortering, som bl.a. medför större mängd utsorterat avfall. Detta är 
förhoppningen då jag anser att restauranger och storkök ska införa obligatorisk källsortering, 
eftersom de redan har tillämpat frivillig under flera år. För att få en effektfull omställning bör 
abonnenten underrättas i god tid och med god information.   
 
Jag valde rötning som behandlingsmetod pga. dess fördelar både vad det gäller biologisk 
behandling av matavfall och för att det redan finns ett samarbete med Laholms Biogas AB. 
Jag anser inte att kompostering är tillämpbart som ett fullskaligt system för insamling av 
matavfall eftersom systemet bl.a. kräver stora investeringar i form av en central anläggning. 
Om detta skulle ske kommer Halmstads kommun därmed konkurrera med 
biogasanläggningen i Laholm, vilket inte gynnar samarbete kommunerna emellan. Ännu ett 
skäl att inte använda kompostering i stor utsträckning är att i rötningsprocessen tar man även 
vara på den bildade metangasen och använder den som energikälla, antingen som värme, el 
eller fordonsbränsle. Med detta som argument bedömer jag därför att kompostering endast bör 
användas som ett komplement och då i form av hemkompostering.  
 
Förslaget om avfallskvarn som alternativ för restauranger och storkök grundar sig mestadels 
på ekonomi. Kommunen kan inte stå för hela kostnaden om kvarnsystem ska införas i varenda 

                                                 
75 RVF - Utveckling.C (2002) 
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restaurang m.m. Eftersom ett enkelt system med olika plastkärl finns tillgängligt kan därför 
avfallskvarn vara ett fritt val. I ett större kök kan det anses som ett välbehövt system då det 
både är praktiskt och sparar tid. Av det skälet föreslår jag att underlätta möjligheten m.h.a. 
bidrag och/eller leasing från kommunen. 
 
Hämtningsintervallet hos en- och flerfamiljshus samt verksamheter ökar företagets 
transporter, eftersom det används två olika fordon för tömning av tvåkärlssystemet. Ur ett 
annat perspektiv kommer även transporterna öka om man använder sig av ett och samma 
fordon, eftersom det då krävs ett tätare tömningsintervall. En ökning av antalet transporter 
kommer man alltså inte undan.  
På sikt har Halmstads Energi och Miljö AB planer på att införa en fordonspark med enbart 
transportfordon drivna på biogas.76 Detta medför att miljöpåverkan från den ökade transporten 
förmodligen kommer att minskas. Förslaget om ett nytt insamlingsfordon för enbart matavfall 
har förväntningen att skapa en bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetarna samt att 
effektivisera insamling och hantering av matavfall.  
 
Jag vill poängtera att inventeringen bygger på genomsnittsvärden och uppskattningar, vilket 
inte ger ett 100 procents pålitligt resultat. Den uträknade mängden brännbart hushållsavfall på 
21 400 ton i Halmstads kommun kan jämföras med mängden 24 100 ton hushållsavfall, som 
gick till förbränning på Kristinehed år 2007.77 Jämförelsen visar att mitt värde kan anses 
sannolikt. Rapporten från Swedish Biogas International AB är utgiven i slutet av december 
2007 och jag anser detta som ett aktuellt värde och därmed pålitligt.78 Vad som dock kan 
tyckas osäkert är mängden livsmedelsavfall från butiker, eftersom denna utredning 
genomfördes år 2000.79 På åtta år kan det ha ändrat sig avsevärt. Konsumtionen i Sverige ökar 
för varje år och medför att mängden livsmedelsavfall på cirka 3500 ton per år bör vara högre 
idag. Överlag tycker jag ändå att inventeringen ger en fingervisning på hur avfallsmängderna 
är fördelade inom de olika områdena och visar en ungefärlig storlek.  
 
Många kommuner börjar med att bara införa ett insamlingssystem för restauranger, storkök 
samt butiker och väntar med hushållen. Anmärkningsvärt i det här fallet är att resultatet 
åskådliggör att endast insamling av matavfall från restauranger, storkök och butiker innebär 
att delmålet uppnås. Detta kräver dock att sorteringsutbytet från dessa verksamheter måste 
ligga på nära 100 procent. Enlig mig kan det vara svårt att uppnå ett sådant utbyte. För att 
skaffa sig en god marginal till minst 35 procents återvinning av matavfall, bör även ett 
insamlingssystem för hushåll tas i bruk. Resultatet blir i sådana fall att Halmstads kommun 
med största sannolikhet kommer att uppfylla det nationella delmålet och ligga långt över 
fastställt mål.  
 
Om hela insamlingssystemet ska fungera korrekt och effektivt bör man ta den enskilda 
individen i beaktande. Om intresset finns att vilja förändra och förbättra avfallshanteringen, 
spelar det oftast ingen roll vilket system som används. Eftersom allt grundar sig på att 
utsortering sker hos abonnenten är det därför viktigt att skapa ett förtroende. Det finns flera 
metoder för att uppnå detta, bl.a. genom att förse abonnenten med regelbunden information 
och göra enkätundersökningar för att ta del av deras åsikter.  
 

                                                 
76 Aronsson, Eva. (2008) 
77 Kalkan, Selim. (2008) 
78 Swedish Biogas International AB. (2007) 
79 Nilsson, Å., Schurman, L. (2000) 
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10. Slutsats 
År 2010 börjar nu närma sig och allt fler kommuner har fått upp ögonen angående 
avfallsfrågan. En del kommuner har eller kommer att uppnå det nationella delmålet om minst 
35 % återvinning av matavfall, medan det finns de kommuner som ligger sämre till. Genom 
att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet kommer förhoppningsvis majoriteten av 
Sveriges kommuner lyckas uppfylla delmålet inom en snar framtid.   
 
Min utredning om hur Halmstads kommun ska klara av delmålet, bygger framför allt på 
litteraturstudie och inventering av avfallsmängder. Efter att ha presenterat och åskådliggjort 
flera av de olika insamlingssystem som finns att använda idag, rekommenderar jag 
tvåkärlsystemet. Förslaget innebär att hushåll, restauranger och storkök ska först och främst 
använda sig av två olika plastkärl för att sortera ut sitt matavfall. Ett kärl för bioavfall och ett 
kärl för brännbart avfall. Komplement till insamlingssystemet är hemkompostering samt 
avfallskvarn med en separat tank. Av hygieniska skäl bör nuvarande mobila tvättsystem 
fortsätta tillämpas. Mitt förslag är även att till en början tillämpa frivillig källsortering hos 
hushållen, medan man istället bör införa obligatorisk källsortering för verksamheter.  

I min inventering har jag beräknat att det krävs återvinning av uppskattningsvis 5500 ton 
matavfall, för att Halmstads kommun ska uppnå det nationella delmålet. 

När det slutgiltiga valet av insamlingssystem tas, hoppas jag att man inte nöjer sig med 
endast 35 procents återvinning av matavfall utan siktar ännu högre. Avfall bör vara en viktig 
fråga för kommuner, eftersom hantering av avfall är ett konkret sätt att minska framtida 
miljöproblem.  
 
Det finns flera faktorer som kan påskynda arbetet för att uppnå samtliga delmål om avfall. 
Miljökvalitetsmål, lagar och regler är bra styrmedel, men man får dock vara aktsam att det 
inte blir till en överdrift och gör mer skada än nytta. Fler och fler företag börjar även se avfall 
som en potentiell marknad, vilket kan komma att leda till en snabbare utveckling inom 
avfallshantering vad gäller olika tekniker och insamlingssystem.  

Avfall är en resurs som alltid kommer genereras och måste tas omhand; ju tidigare, desto 
bättre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

11. Referenser 

11.1 Källor på Internet 
Avfallskvarn AB. (2008) Fristående modeller. Besöksdatum: 2008-05-18 
URL: http://www.avfallskvarn.se/Fristaende.htm 
 
Avfall Sverige.A (2008) Svensk Avfallshantering. Besöksdatum: 2008-03-07 
URL: 
http://www.avfallsverige.se/se/netset/files3/web/P01.m4n?download=true&id=1580_4271276
4 
 
Avfall Sverige.B (2008) Flera faktorer avgör val av behandlingsmetod.  
Besöksdatum: 2008-03-07 
URL: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=848&_locale=1 
 
Avfall Sverige.C (2008) Materialåtervinning gör avfall till en värdefull produkt.  
Besöksdatum: 2008-03-02 
URL: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=1599&_locale=1 
 
Avfall Sverige.D (2008) Biologisk behandling. Besöksdatum: 2008-04-15 
URL: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=854&_locale=1 
 
Avfall Sverige.E (2008) Avfallsförbränning. Besöksdatum: 2008-04-16 
URL: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=849&_locale=1 
 
Avfall Sverige.F (2008) Tekniken. Besöksdatum: 2008-04-16 
URL: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=1455&_locale=1 
 
Avfall Sverige.G (2008) Bränslet. Besöksdatum: 2008-04-16 
URL: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=1454&_locale=1 
 
Avfall Sverige.H (2008) Deponiläget 2009. Besöksdatum: 2008-04-16 
URL: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=2369&_locale=1 
 
Avfall Sverige.I (2008) Insamling av källsorterat matavfall. Besöksdatum: 2008-05-02 
URL: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=1604&_locale=1 
 
Avfall Sverige.J (2008) Avfallstrenden 2008. Besöksdatum: 2008-06-07 
URL: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=2541&_locale=1 
 
BioMil AB. (2005) Allmän information om biogas. Besöksdatum: 2008-04-15 
URL: http://www.biomil.se/biogasfakta.html 
 
Centrum för Energi- och Materialåtervinning. (2006) Materialåtervinning – smart och 
långsiktig resurshantering. Besöksdatum: 2008-03-02 
URL: http://www.avfallsforskning.se/material.htm  
 
Envac. (2008) Stationärt system. Besöksdatum: 2008-05-12 
URL: http://www.envac.se/techarea_txt.asp?langID=2&systemID=1 
 



 35 

Europaparlamentet.A (2002) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 
av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda 
att användas som livsmedel. Besöksdatum: 2008-05-08 
URL:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1774:SV:NOT 
 
Europaparlamentet.B (2006) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 
april 2006 om avfall. Besöksdatum: 2008-05-08 
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0012:SV:NOT 
 
Gotlands kommun. (2008) Du påverkar själv kostnaderna genom att välja ditt 
hämtningsalternativ. Besöksdatum: 2008-05-03 
URL: http://www.gotland.se/imcms/29587 
 
Halmstads Energi och Miljö AB. (2008) Våra miljöåtgärder. Besöksdatum: 2008-05-12 
URL: http://www.hem.se/extra/pod/?id=680&module_instance=1&action=pod_show 
 
Helander, I. (2006) Källsortering av matavfall. Falköping kommun. Besöksdatum:  
URL: 
http://www.falkoping.se/download/18.164d075310c7bcea8d380002757/KÃ¤llsortering+av+
matavfall.pdf 
 
Helsingborg stad. (2006) Organiskt avfall. Besöksdatum: 2008-05-02 
URL: http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?epslanguage=SV&id=788 
 
Miljömålsportalen. (2008) Bakgrund – varför miljömål?. Besöksdatum: 2008-03-07 
URL: http://miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php 
 
Molok.A (2008) Bostadsområden. Besöksdatum: 2008-05-17 
URL: http://www.molok.com/swe/main.php?loc_id=16 
 
Molok.B (2008) Tömningsbilder. Besöksdatum: 2008-05-17 
URL: http://www.molok.com/swe/image_gallery.php?loc_id=33 
 
Naturvårdsverket.A (2007) Styrmedel för en hållbar utveckling. Besöksdatum: 2008-03-07  
URL: http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Avfall/Mal-strategier-och-
resultat/Styrmedel-for-en-hallbar-avfallshantering/ 
 
Notisum. (1998) Miljöbalk (1998:808). Besöksdatum: 2008-03-07 
URL: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 
 
Optibag. (2007) Besöksdatum: 2008-05-01 
URL: http://www.optibag.se 
 
Riksdagen. (2006) Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. (prop. 
2005/06:125 delvis). Besöksdatum: 2008-03-08 
URL: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2005/06&bet=SkU33 
 
Regeringen.A (2007) Agenda 21. Besöksdatum: 2008-03-07 
URL: http://www.regeringen.se/sb/d/6936 



 36 

Regeringen.B (1998) Svensk sammanfattning av prop. 1997/98:145.  
Besöksdatum: 2008-03-07 
URL: http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/05/7a4e672b.pdf 
 
Regeringen.C (2005) Regeringens proposition 2004/05:150. Besöksdatum: 2008-03-07 
URL: http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/41/28/77c488d4.pdf 
 
Sansac. (2004) Säckhållare. Besöksdatum: 2008-05-14 
URL: http://www.sansac.se/pages/product/pdf/sackhallare.pdf 
 
Statistiska centralbyrån. (2008) Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2008 och 
befolkningsförändringar kvartal 1 2008. Besöksdatum: 2008-05-11 
URL: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____236124.asp 
 
Svenska Jordbruksverket. (2007) Animaliska biprodukter. Besöksdatum: 2008-03-07 
URL: 
http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/animaliskabiprodukterkadavermm.4.7502f610
01ea08a0c7fff33783.html 
 

11.2 Tryckta källor: 
Alvarez de Davila, E. (2002) Handfasta råd vid utformning av insamlingssystem för 
källsorterat avfall från hushåll och företag. IVL, Publikationsservice. Stockholm.  
 
Avfall Sverige - Utveckling.A (2007) Rapport 2007:09. Insamlingssystem för matavfall från 
restauranger, storkök och butiker. ISSN 1103-4092 
 
Avfall Sverige - Utveckling.B (2007) System för tvätt av kärl. Rapport B2007:03. 
Sammanställning av erfarenheter från kommuner med insamling av källsorterat matavfall. 
ISSN 1103-4092  
 
Jönsson, H., Eklind, Y., Albihn, A., Jarvis, Å., Kylin, H., Nilsson, M-L., Nordberg, Å., Pell, 
M., Schnürer, A., Schönning, C., Sundh, J-O. (2003) Fakta Jordbruk. Nr 1-2. SLU 
Reproenhet. Uppsala. 
 
Jönsson, J. (2005) Förbränning eller biologisk behandling?- En miljösystemanalys av 
olika behandlingsmetoder för det lättnedbrytbara organiska avfallet i Gästrikeregionen. 
Institutionen för Teknik och byggd miljö. Linköpings Universitet. Examensarbete. 
 
Kommunfullmäktige - Halmstads kommun (2007) Renhållningsföreskrifter för Halmstads 
kommun, jämte information om avfallsfrågor.  
 
Lagerkvist, A., Dahlén, L., Grov, R., Lomeland, A.K. (2005) Behandling av Organsikt Avfall. 
Inventering och litteraturstudie avseende Norrbotten och Nord-Norge. Avdelningen för 
avfallsteknik. Luleå Tekniska Universitet. 
 
Limme, P., Ålund, P. (2003) Avfallsplan för Halmstads kommun 2003-2007.  
Naturvårdsverket.B (2002) Källsortering och insamling av biologiskt nedbrytbart avfall. CM-
gruppen. Stockholm.  
 



 37 

Nilsson, Å., Schurman, L. (2000) Livsmedel som rötråvara för biogasproduktion. En 
inventering och utvärdering i Halmstad kommun. Sektionen för Ekonomi och Teknik. 
Halmstads Högskola. Examensarbete. 
 
Persson, P.O., Bruneau, L., Nilsson, L., Östman, A., Sundqvist, J-O. (2005) 
Miljöskyddsteknik. Strategier & teknik för ett hållbart miljöskydd. 
Industriell Ekologi. Sjunde upplagan. Industriell Ekologi. Kungliga Tekniska Högskola. 
 
RVF - Utveckling.A (2005) Rapport 2005:06, Tips och råd med kvalitetsarbetet vid insamling 
av källsorterat avfall. En rapport från BUS-projektet. Avfall Sverige. Malmö. 
 
RVF - Utveckling.B (2005) Rapport 2005:06, Utvärdering av storskaliga system för 
kompostering och rötning av källsorterat avfall. En rapport från BUS-projektet. Avfall 
Sverige. Malmö. 
 
RVF - Utveckling.C (2002) Rapport 2002:06, Jämförelser mellan system för insamling av 
biologiskt hushållsavfall. Avfall Sverige. Malmö.  
 
Sundqvist, J-O., Baky, A., Carlsson, M., Eriksson, O., Granath, J. (2002) Hur skall 
hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder. IVL, 
Publikationsservice. Stockholm.  
 
Swedish Biogas International AB. (2007) Biogasproduktion i Halmstad. Rapport av förstudie. 
Material utdelat av Halmstads Energi och Miljö AB. 
 

11.3 Muntliga källor: 
Aronsson, Eva. (2008) Miljöingenjör, Halmstads Energi och Miljö AB. Intervju.  
 
Kalkan, Selim. (2008) Projektledare/utredare, Halmstads Energi och Miljö AB. Intervju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

Bilaga 
 
Bilagan visar resultat av plockanalys utav hushållsavfall i Halmstad.  
 
Prov nummer 1 
080121 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel (prov 1) Fraktion 
vikt-% 

Matavfall 
Trädgårdsavfall 

50 % 
2 % 

Tidningar, journaler 
Well 
Pappersförpackningar 
Övrigt papper 

5 % 
1 % 
7 % 
2 % 

Mjukplast 
Frigolit 
Hårdplastförpackningar 
Övrig plast 

6 % 
0 % 
3 % 
1 % 

Glasförpackningar 
Övrigt glas 

2 % 
1 % 

Metallförpackningar 
Övrig metall 

1 % 
1 % 

Övrigt oorganiskt 4 % 
Farligt avfall 0 % 
El- & elektronik 1 % 
Trä 
Textil 
Blöjor, bindor o dylikt 
Allt övrigt 

0 % 
3 % 
8 % 
5 % 

  100 % 
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Prov nummer 2 
080122 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel (prov 2) Fraktion 
vikt-% 

Matavfall 
Trädgårdsavfall 

40 % 
2 % 

Tidningar, journaler 
Well 
Pappersförpackningar 
Övrigt papper 

16 % 
2 % 
9 % 
2 % 

Mjukplast 
Frigolit 
Hårdplastförpackningar 
Övrig plast 

10 % 
0 % 
3 % 
1 % 

Glasförpackningar 
Övrigt glas 

1 % 
0 % 

Metallförpackningar 
Övrig metall 

2 % 
0 % 

Övrigt oorganiskt 2 % 
Farligt avfall 0 % 
El- & elektronik 0 % 
Trä 
Textil 
Blöjor, bindor o dylikt 
Allt övrigt 

0 % 
2 % 
6 % 
2 % 

  100 % 
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Prov nummer 3 
080124 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel (prov 1) Fraktion 
vikt-% 

Matavfall 
Trädgårdsavfall 

45 % 
5 % 

Tidningar, journaler 
Well 
Pappersförpackningar 
Övrigt papper 

8 % 
1 % 
8 % 
2 % 

Mjukplast 
Frigolit 
Hårdplastförpackningar 
Övrig plast 

6 % 
0 % 
3 % 
1 % 

Glasförpackningar 
Övrigt glas 

2 % 
0 % 

Metallförpackningar 
Övrig metall 

1 % 
0 % 

Övrigt oorganiskt 1 % 
Farligt avfall 0 % 
El- & elektronik 0 % 
Trä 
Textil 
Blöjor, bindor o dylikt 
Allt övrigt 

0 % 
2 % 

10 % 
2 % 

  100 % 


