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PM: Energi- och klimataspekter på utsortering av 
matavfall i Sysav-regionen 
 

Sammanfattning 

I Sysavs avfallssystem finns det två alternativa behandlingsmetoder för matavfall.  

Antingen kan matavfallet följa med övrigt hushållsavfall till avfallsförbränningen för att där 
utnyttjas för el- och värmeproduktion, eller sorteras matavfallet ut och skickas till en biogasreaktor 
för att där utnyttjas för produktion av fordonsgas.  

I detta PM jämförs dessa två metoder utifrån ett energi- och klimatperspektiv.  

De resultat som presenteras i detta PM visar att man får ut ungefär lika mycket energi med de två 
metoderna men att biogasproduktionen ger energi av högre kvalitet, nämligen i form av 
fordonsbränsle.  

Det innebär att biogasproduktion, sett ur ett klimatperspektiv, är klart fördelaktig jämfört med om 
avfallet skulle ha förbränts. Det sammanvägda resultatet av undersökningen är att 
biogasproduktion av matavfall är att föredra framför förbränning.  

 

Beräkning 

Profu har på uppdrag av Sysav gjort en analys av förändringar i energiflöden och 
klimatpåverkan till följd av utsortering och rötning av matavfall i Sysav-regionen. I 
analysen har Profu utnyttjat de avfalls- och energimodeller som tagits fram inom 
forskningsprojekten Termisk och biologisk behandling i ett systemperspektiv1 respektive 
Perspektiv på framtida avfallsbehandling2. Dessa modeller har sedan anpassats för 
förhållanden som gäller för Sysav-regionen 

 

 

                                                            
1 För mer information om projektet, se 
http://www.wasterefinery.se/sv/project/projects/system2/Sidor/default.aspx 
2 För mer information om projektet, se http://www.profu.se/pdf/nyhetsbrev_2011_1.pdf 
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I figur 1 illustreras nettoproduktionen av olika energiformer vid rötning respektive vid 
förbränning av 1 kg matavfall. Med nettoproduktion avses vad som produceras minus 
vad som konsumeras internt vid respektive anläggning3.  
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Figur 1 Nettoproduktion av olika energiformer vid rötning respektive vid förbränning av 1 kg 
matavfall i Sysav-regionen. 

Utöver energiflöden i figur 1 så ökar dieselkonsumtionen något vid rötning (knappt 0,01 
kWh/kg matavfall) på grund av det extra arbete som krävs för att transportera ut och 
sprida den biogödsel som produceras vid rötningen. Här bör noteras att vi antagit att 
insamlingen av matavfallet sker med samma effektivitet och med samma 
transportavstånd oavsett om avfallet behandlas genom förbränning eller rötning.  I t ex 
Svedala sker insamlingen rationellt genom användning av tvåfacksfordon. 

Resultatet visar att samtidigt som produktionen av fordonsgas ökar, så minskar 
produktionen av el och fjärrvärme vid avfallsförbränningen. Dessutom ökar 
konsumtionen av el för rötning och gashantering och av diesel för transporter och 
spridning av biogödsel. Utifrån enbart en analys av energiflöden är det därmed inte 
entydigt att säga att utsorteringen är fördelaktig. 

I analysen har vi därför tittat på vad dessa förändringar i energiflöden innebär när det 
gäller utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Vi har då även tagit hänsyn till att 
produktion av el och fjärrvärme från avfallsförbränningen ersätter alternativ produktion 
och de utsläpp som är förknippade med den alternativa produktionen i Malmös 
fjärrvärmesystem4. Vidare har vi antagit att produktion och användning av fordonsgas 
som drivmedel kan ersätta produktion och användning av bensin och diesel. Slutligen har 
vi också antagit att spridningen av biogödsel på åkermark innebär att man kan undvika 
produktion och användning av handelsgödsel med motsvarande innehåll av kväve, fosfor 
och kalium som i biogödseln. 

                                                            
3 Observera dock att figuren för rötningen förenklat visar nettot av producerad fordonsgas (0,86) 
minus konsumerad el vid rötning och uppgradering av producerad gas till fordonsgaskvalitet (0,1). I 
analysen av klimatpåverkande växthusgaser hanteras dessa delar var för sig. 
4 Vi har här utnyttjat samma förutsättningar som gäller i PM:et ”Sysavs avfallsförbränning i ett 

klimatperspektiv” (publicerat 2011‐01‐26) 
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I figur 2 illustreras hur utsläppen av klimatpåverkande gaser förändras. Ett positivt värde 
innebär att utsläppen ökar medan det motsatta gäller för negativa värden. Figuren visar 
tydligt att utsläppen minskar vilket framförallt beror på att den producerade 
fordonsgasen ersätter produktion och användning av fossila bränslen som bensin och 
diesel. 

I de antaganden som görs minskar el- och värmeproduktionen från avfallsförbränningen 
när matavfall sorteras ut för biogasproduktion vilket kompenseras med alternativ 
produktion. Man kan även tänka sig ett fall där avfallsförbränningen fylls på med annat 
avfall, exempelvis importerat avfall. Med det senare alternativet, som gäller för Sysav, 
ökar klimat- och energieffektiviteten betydligt vid utsortering av matavfall.  
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Figur 2 Förändring av utsläpp av klimatpåverkande gaser vid utsortering och rötning av matavfall i Sysav‐regionen. I 
figuren presenteras resultaten per kWh producerad fordonsgas.  


