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I ett systemperspektiv är avfallsförbränningen i Malmö en effektiv åtgärd 
för att minska klimatpåverkan. Det visar en forskningsstudie som genom-
fördes under 2009 och 2010. Reduktionen av klimatpåverkande gaser är 
dessutom stor trots att avfallet innehåller fossilt brännbart material som 
plast. Reduktionen är stor även om avfallet transporteras långa sträckor. 
Men det förutsätter att förbränningen ersätter deponering. 
 
 
Den svenska fjärrvärmeproduktionen har i allt större omfattning blivit förnyelsebar och 
användningen av fossila bränslen för fjärrvärme är idag blygsam. Nationella styrmedel 
har här haft en avgörande effekt för denna utveckling som till exempel stöd till förny-
bar energiproduktion, CO2 skatter, handel med utsläppsrätter. Detta har bland annat 
resulterat i en kraftigt ökad användning av både biobränslen och avfallsbränslen. 

 

Figur 1. Totalt tillfört bränsle/energi till 
kraftvärme- och värmeproduk-
tion 2008 [1]. 

Inom en snar framtid, med en fortsatt utveckling i samma riktning, kan avfallsförbrän-
ning bli den dominerande utsläppskällan av fossilt CO2 i våra fjärrvärmesystem trots att 
större delen av avfallsbränslet är att betrakta som förnyelsebart. De brännbara fossila 
fraktionerna i avfallet, d.v.s. plaster, syntetiska textiler och gummi är relativt små och 
andelen förnyelsebart bränsle uppgår till runt 85 viktsprocent (60 energiprocent). Att 
reducera även den brännbara fossila andelen är önskvärd ur klimatsynpunkt vilket 
bland annat tydliggjordes i utredningen för skatt på avfallsförbränning (BRAS).  
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Något som inte fått samma uppmärksamhet är den positiva effekt avfallsförbrän-
ningen har i ett mer övergripande perspektiv. Om man lyfter sig från ”skorstensper-
spektivet” och tar hänsyn till alternativ avfallsbehandling för det avfall som förbränns 
och alternativ energiproduktion för den el och värme som produceras från avfallsför-
bränningen ser bilden annorlunda ut.  
 
Detta har studerats i några olika forskningsprojekt bland annat i projektet System-
studie Avfall [2] som finansierats av forskningscentret Waste Refinery. Ett centralt 
projekt som legat till grund för de slutsatser som tagits fram är en fallstudie som 
genomförts för Sysavs avfallsförbränning i Malmö. I denna fallstudie analyserades 
grundligt de faktiska konsekvenser som avfallsförbränningen bidrar med i ett klimat-
perspektiv. Det innebar att studien tog hänsyn till hur avfallsförbränningen påverkar 
den regionala avfallshanteringen, Malmös fjärrvärmesystem, förändringar i elpro-
duktionen, mm. Arbetet har fått stor internationell spridning genom forskarkonferen-
ser och rapporter [2-11]. Resultaten från studierna för Sysav har även varit ett av 
underlagen för ISWA:s ”White Paper” som presenterades för medlemsländerna under 
klimatmötet i Köpenhamn (COP15) i december 2009. 

Huvudresultat 

Resultaten är tydliga och visar att tack vare avfallsförbränningen minskar de totala 
utsläppen av klimatpåverkande gaser. Huvudresultatet från beräkningarna för Sysavs 
avfallsförbränning i Malmö visas i figur 1. Figuren visar att för varje ytterligare ton hus-
hållsavfall som förbränns minskar nettoutsläppet av CO2 med 200 kg. 
 

 

Figur 1. Förändring i klimatpåverkan om Sysavs avfallsförbränning i Malmö ökar förbrän-
ningen med 1 ton hushållsavfall.  
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För att förstå de effekter som presenteras i denna beskrivning behövs ytterligare en 
generell förklaring av hur jämförelsen gjorts. För att kunna jämföra systemet före och 
efter avfallsförbränningen ökas med 1 ton hushållsavfall måste systemet före och efter 
förändringen producera samma nyttigheter för samhället. I analysen finns de tre 
sådana nyttigheter som är viktiga att uppfylla, (1) samma elproduktion, (2) samma 
värmeproduktion och slutligen (3) samma avfallsbehandlingstjänst. Om en av dessa 
nyttigheter minskar efter förändringen så kompenseras detta i beräkningarna genom 
att addera på utsläpp från alternativ extern produktion av samma nyttighet. Om en 
nyttighet istället ökar efter förändringen kompenseras detta genom att man slipper 
utsläpp från den alternativa externa produktionen.  
 
Detta innebär t.ex. att när vi ökar den totala mängden avfall som förbränns så ökar den 
totala avfallsbehandlingen i det studerade systemet (dvs. i avfalls- och fjärrvärmesy-
stemet i Malmö). Detta kompenseras i beräkningar genom att avfallsbehandlingen 
utanför systemet minskar och att de utsläppsminskningar som detta ger upphov till 
tillgodoräknas i analysen. Som ytterligare ett exempel så visar modellresultaten att när 
avfallsförbränningen ökar så sjunker den totala elproduktionen från Malmös fjärrvär-
mesystem något. I beräkningarna kompenseras detta genom att addera på CO2-
utsläpp från annan elproduktion utanför det studerade systemet. 

Viktiga faktorer som styr resultatet 

Som nämnts inledningsvis finns det flera olika faktorer som tillsammans ger detta 
resultat. De viktigaste bakomliggande orsakerna till utfallet illustreras i figur 2. 
 
Sammanfattningsvis så visar resultaten i figur 2 att den enskilt största förändringen på 
utsläppen av klimatpåverkande gaser är den minskning av utsläppen som sker när 
deponering undviks. Nästa lika betydelsefullt är den påverkan som den ökade energi-
produktionen från avfallsförbränningen ger. Dvs. de alternativa bränslen som ersätts 
samt hur den totala elproduktionen förändras i fjärrvärmesystemet. En viktig föränd-
ring är även ökningen av de direkta utsläppen från förbränningen av fossila avfallsfrak-
tioner.  
 
Deponering 
Att anta att deponering är den alternativa behandlingsformen är relevant även om vi i 
Sverige idag har ett deponiförbud och dessutom tillräckligt med behandlingskapacitet 
för att efterfölja förbudet. I ett Europeiskt perspektiv är nämligen deponering fortfa-
rande den vanligaste behandlingsmetoden och dessutom något som de flesta med-
lemsländer anstränger sig för att minska. Möjligheten att importera brännbart avfall 
gör att all tillkommande förbränning kommer att användas fullt ut för att ersätta 
deponering i något annat land. Detta innebär inte nödvändigtvis att just Sysav ska 
importera för att få denna klimatvinst. De beräkningar som redovisas här är lika giltiga 
om Sysav ökar förbränningen med 1 ton inhemskt hushållsavfall. Detta frilägger i så fall 
kapacitet i någon annan anläggning som i sin tur kan importera 1 ton hushållsavfall. I 
antagandet för beräkningarna minskar deponeringen i en modern europeisk deponi 
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med metangasinsamling. I praktiken kan nyttan bli ännu större eftersom det finns en 
hel del sämre deponering som kanske i första hand kommer att ersättas.  
 
Fjärrvärme och elproduktion 
De bränslen som ersätts är en mix av olika bränslen, både fossila och förnyelsebara. 
Vilka bränslen som ersätts har uppskattats med hjälp av modellberäkningar för 
Malmös fjärrvärmesystem. Ur CO2 synpunkt är även elproduktionen en betydelsefull 
faktor och det är därför viktigt att beskriva hur mycket elproduktionen ökar då ytterli-
gare 1 ton avfall förbränns. När avfallsförbränningen ökar trängs annan kraftvärme-
produktion ut och man måste därför samtidigt beskriva hur mycket elproduktionen 
minskar från dessa andra kraftvärmeanläggningar i fjärrvärmesystemet. I figur 2 illu-
streras detta av stapel 5 och 6. Eftersom Malmö har ett väl utvecklat fjärrvärmesystem 
med stor andel kraftvärme ger den ökade avfallsförbränningen, totalt sett, en något 
minskad elproduktion och därmed ökade CO2 utsläpp. Ökning beror på att den förlo-
rade elproduktionen från det studerade systemet måste kompenseras med ökad 
elproduktion utanför det studerade systemet. Med denna kompensation får vi lika stor 
elproduktion före och efter vi ökade avfallsförbränningen och därmed kan vi ur 
systemsynpunkt göra en korrekt bedömning av hur CO2 utsläppen förändras för elpro-
duktionen. En närmare beskrivning av elproduktionen och vad som trängs undan ges i 
slutet av denna dokumentation.  
 
Transporter 
Ett problem som ofta lyfts fram är de långa avfallstransporter som kan bli aktuella med 
tillhörande transportemissioner. Om vi ökar avfallsförbränning i Sverige idag måste 
avfallsbränslet importeras från andra länder vilket då kan resultera i långa transportav-
stånd. Beräkningarna visar dock att även om vi hypotetiskt (och med hög kostnad) 
skulle transportera avfallet med lastbil från länder långt bortom Europa skulle vi ändå 
få en klimatvinst av den ökande avfallsförbränningen. Samhällets transporter bidrar 
totalt sett med stora CO2 utsläpp men de har i denna jämförelse en mycket liten 
påverkan. 
 
Total klimatpåverkan 
Om vi summerar alla effekterna (dvs. stapel 1-6 i figur 2) så visar resultaten att vi mins-
kar utsläppen med 200 kg CO2-ekv för varje ytterligare ton hushållsavfall som för-
bränns i Sysavs avfallsförbränningsanläggning. Avfallsförbränningen är därmed en 
effektiv åtgärd för att reducera våra totala CO2-utsläpp. Det behöver inte nödvändigt-
vis vara hushållsavfall, ungefär samma resultat ges för blandat verksamhetsavfall [8]. 
Det behöver inte heller vara just avfallsförbränning, ungefär samma resultat ges om 
vid ökar biogasproduktionen från matavfall [2,8,11]. Värt att notera här är att om man 
dessutom sorterar ut plasten i det avfall som skickas till förbränningen eller väljer att 
öka förbränning med avfallsströmmar som inte innehåller plast undviks även de 
direkta skorstensutsläppen (stapel 1) och de totala utsläppen skulle därmed minska 
med hela ca 600 kg CO2-ekv för varje ytterligare ton avfall som förbränns i Sysavs 
avfallsförbränningsanläggning. Man kan konstatera att i ett klimatperspektiv är vårt 
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vanliga avfall (hushållsavfall, verksamhetsavfall, mm) till och med bättre än rena bio-
bränslen. 
 

 

Figur 2. Förändring i klimatpåverkan om avfallsförbränning i Malmö (Sysav) ökar förbrän-
ningen med 1 ton hushållsavfall. De nummer som återfinns i staplarna är referenser 
till de förklaringar som ges i tabell 1. 

Osäkerheter i antaganden 

Det finns ett antal osäkerheter i både antaganden och indata. De flesta osäkerheterna 
har liten påverkan på resultatet men det finns två antaganden som tydligt påverkar 
utfallet. Den första är den kompenserande elproduktionen. Från resultaten i figur 2 
kan man konstatera att elproduktion från avfallsförbränningen ökar samtidigt som 
elproduktionen från annan kraftvärme minskar. Totalt sett ger hela systemet en något 
lägre elproduktion när avfallsförbränningen ökar. För att kunna göra en korrekt jämfö-
relse måste vi därför öka elproduktionen i andra anläggningar utanför det studerade 
systemet och addera på deras CO2-utsläpp till utfallet. 
 
I figur 3 illustreras konsekvenserna av att anta två olika utfall för den kompenserande 
marginalelproduktionen. Ett utfall med en relativt hög andel fossila bränslen och ett 
med en låg andel. Bägge nivåerna speglar ett långsiktigt medelvärde för den framtida 
elproduktionen och är beräknade med energisystemmodellen Markal [12]. De både 
utfallen diskuteras utförligare i slutet av denna dokumentation 
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Den andra osäkerheten berör ett antagande om biobränslemarknaden. Flera forskare 
anser idag att den tillgängliga mängden biobränsle framöver bör ses som en begränsad 
resurs, speciellt om klimatstyrningen fortsätter att öka användningen av biobränsle. 
Detta antagande påverkar hur man hanterar den del biobränsle som frigörs i Malmös 
fjärrvärmesystem när avfallsförbränningen ökar. Om biobränsle utgör en begränsad 
resurs kommer den mängd biobränsle som frigörs att kunna användas i andra fjärr-
värmesystem och där ersätta fossila bränslen. Om det inte är en begränsad resurs 
kommer biobränsleanvändningen endast att minska när avfallsförbränningen ökar. I 
grundfallet (figur 1 och 2) har vi antagit det senare, dvs. att man endast minskar 
användningen av biobränsle. I figur 3 visar vi utfallet om biobränsle utgör en begränsad 
resurs. 

 

Figur 3. Förändring i klimatpåverkan om avfallsförbränning i Malmö (Sysav) ökar förbrän-
ningen med 1 ton hushållsavfall. Figuren illustrerar effekten av två tydliga osäker-
heter i de antaganden som används i beräkningarna, dvs. påverkan från valet av 
marginalel och antagandet om att biobränsle är en begränsad resurs. De nummer 
som återfinns i staplarna är referenser till de förklaringar som ges i tabell 1. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i denna studie fick antaganden om elproduk-
tion liten betydelse medans antaganden om biobränsle som begränsad resurs fick stor 
betydelse. Totalt, om vi tar hänsyn till dessa två osäkerheter, så ökar klimatnyttan 
ytterligare av att öka avfallsförbränning.  
 
Man bör även notera att det finns möjliga utfall som kan medföra att mindre elproduk-
tion i fjärrvärmesystemet trängs bort pga. avfallsförbränning vilket medför att klimat-
nyttan med avfallsförbränningen kan öka ytterligare. Denna situation uppstår om det 
naturgaseldade Öresundsverket används för ren elproduktion, dvs. utan leveranser av 
fjärrvärme. Detta diskuteras mer utförligt i slutet av denna dokumentation. 
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Man bör även tillägga att det pågår en forskardiskussion om de direkta utsläppen av 
fossilt CO2 från avfallsförbränning. Ett handfull kol-14 mätningar (Sverige, Danmark 
och USA) indikerar att de direkta utsläppen kan vara klart lägre än tidigare uppskatt-
ningar. De uppskattningar som idag används är baserade på studier om avfallets sam-
mansättning. Nya studier kring detta pågår vilket kan leda till att avfallsförbränningens 
potential till att reducera klimatpåverkan stärks ytterligare. 

Resultat för Sverige 

Fjärrvärmesystemet i Malmö och även fjärrvärmesystemet i Göteborg där motsva-
rande studie har genomförts är välutvecklade och har en hög andel kraftvärmeproduk-
tion. Bägge systemen har spillvärme men framförallt har systemen avancerade natur-
gaseldade kraftvärmeanläggningar med mycket hög elproduktion. Som nämnts innan 
så är elproduktionen från kraftvärmeanläggningar i fjärrvärmesystemen betydelsefull i 
ett klimatperspektiv eftersom den till stor del ersätter nordeuropeisk el producerad i 
kondensdriftsanläggningar med fossila bränslen. Att producera el med hjälp av kraft-
värme med högt elutbyte är därför en effektiv åtgärd för att sänka utsläppen av fossilt 
CO2 och störst förbättring ges då kraftvärme ersätter hetvattenproduktion. 
 
Detta innebär att energinyttan med att tillföra mer avfallskraftvärme i Malmö och 
Göteborg är relativt låg jämfört med övriga fjärrvärmesystem i Sverige. Skillnaden är 
markant vilket illustreras i figur 4. Uppskalningen av resultaten till nationell nivå bygger 
på en uppsättning antaganden om, och modellstudier för, bränsletillförseln i de 
svenska fjärrvärmesystemen. Skillnaderna mellan Malmö och Göteborg beror på vilka 
bränslen som ersätts i fjärrvärmesystemet. 
 

 

Figur 4. Klimatpåverkan då 
avfallsförbränningen ökar med 1 ton 
hushållsavfall i Malmö, Göteborg och för 
ett genomsnittligt svenskt fjärrvärmesy-
stem. 

 
  

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

kg
 C

O
2

-e
kv

/t
o

n
 h

u
sh

ål
ls

av
fa

ll

Nettoreduktion

Nettoreduktion inklusive osäkerheter



 Profu Sysavs avfallsförbränning i ett klimatperspektiv 9 

 

 

Utförligare beskrivning av de faktorer som styr resultatet 

Nedan följer en mer detaljerad förklaring av de faktorer som styr de resultat som pre-
senteras i figur 1, 2 och 3. Beskrivningen ges i en sammanhängande tabell där alla 
staplar från figurerna beskrivs och diskuteras ytterligare. De nummer som anges i 
tabellen refererar till de nummer som återfinns i figurerna 

Tabell 1. Förklaring till staplarna i figur 1, 2 och 3. Dvs. förklarande text till hur nettoutsläp-
pen av klimatpåverkande gaser förändras om Sysav ökar sin avfallsförbränning i 
Malmö. De siffror som återfinns i tabellen refererar till motsvarande stapel i dia-
grammet i figur 1 och 2. 

 
Direkta utsläpp av CO2 med fossilt ursprung 
Skorstensutsläpp från avfallsförbränning av CO2 från fossilt avfall, dvs. från fossilt kol 
i plaster, syntetiska textilier och syntetiskt gummi. Utifrån data från plockstudier och 
beräkningar så har mängden fossilt kol i hushållsavfallet uppskattats. Avfallet består 
till större delen av förnyelsebart material, med ca 15 % är avfall som innehåller fos-
silt baserat kol. Det fossila kolet kommer från den olja som används som råvara för 
produktionen av framförallt plast. 

 
Utsläpp från avfallstransporten till förbränningsanläggningen. 
I detta beräkningsexempel antas transportarbetet öka med 40 km. Vidare antas att 
lastbilen körs tom tillbaka. I realiteten har man ofta returtransporter vilket beräk-
ningsmässigt halverar utsläppet från avfallstransporten. Det finns dessutom utsläpp 
från alternativ transport till annan avfallsbehandling om man inte eldar detta avfall. 
Dessa finns inte heller med i beräkningen men skulle också förbättra utfallet för 
avfallsförbränningen. Även med långa transporter vid t.ex. import blir nettoeffek-
terna oftast små. 

Om man, som ett räkneexempel, vänder på beräkningen för att se hur långt man kan 
transportera utan att avfallsförbränningen ökar CO2 utsläppen, dvs. beräknar 
maximal transportsträcka för klimatneutral avfallsförbränning, så visar resultaten att 
man kan transportera avfallet mellan 220 -390 mil. 220 mil för grundresultaten i figur 
1 och 2 och 390 mil med beaktande av osäkerheterna i figur 2. Om så långa 
transporter skulle bli aktuellt så sker dessa med returtransport och dessutom 
huvudsakligen med båt eller tåg, dvs. med klart lägre utsläpp än vad vi har antagit. 
Detta innebär att man i praktiken kan transportera en bra bit över 500 mil och ändå 
få en klimatneutral avfallsförbränning.  

Man bör här poängtera att långa transporter inte är försumbara i klimatperspektiv 
och bör undvikas generellt. Transporter sammantaget står för en betydande del av 
våra CO2 utsläpp. I detta sammanhang med avfallsförbränning finns det dock andra 
faktorer som är väsentligt mer betydelsefulla för CO2-utsläppen.  

  

1

2
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Undvikna metanemissioner från deponering av organiska fraktioner. 
I beräkningarna är deponering den alternativa behandlingsmetoden för det avfall 
som skickas till avfallsförbränning. Detta är ett logiskt och rimligt antagande på både 
kort och lång sikt (se tidigare resonemang). Den deponering som undviks antas vara 
en modern deponi med metangasinsamling. I praktiken är det troligt att det i första 
hand är äldre och sämre deponering som till stor del undviks, när EU successivt fasar 
ut deponeringen i framtiden. Dessa deponier har större metangasutsläpp och där-
med kan klimatnyttan med avfallsförbränningen öka. Man kan dock även tänka sig 
att man i framtiden utvecklar nya deponier med klart lägre metangasutsläpp vilket i 
så fall skulle minska nyttan med avfallsförbränning. Tankar kring hur detta skulle 
kunna fungera finns idag på forskningsnivå. 

 
Undvikna emissioner då andra bränslen i fjärvärmesystemet ersätts. 
Den begränsade efterfrågan på värme från fjärrvärmesystemet gör att en ökning av 
värmeproduktionen från avfall minskar produktionen från andra anläggningar i 
Malmös fjärrvärmesystem. De bränslen som ersätts i dessa anläggningar är i huvud-
sak biobränsle och naturgas. Dessa bränslen ger utsläpp av fossilt CO2 och stapel 4 
visar total hur mycket CO2 som undviks genom att dessa bränslen ersätts.  

 
Minskad kraftvärmeproduktion i fjärvärmesystemet. 
När kraftvärmeproduktionen från avfallsförbränningen ökar så minskar produktio-
nen något från andra kraftvärmeanläggningarna i fjärrvärmesystemet. För Malmös 
fjärrvärmesystem innebär detta, bland annat, att man sänker lasten på det naturgas-
eldade kraftvärmeverket (Öresundverket). Den elproduktion som där förloras är vik-
tigt att ta hänsyn till i klimatberäkningarna. 

I beräkningarna kompenseras bortfallet med marginalelproduktion från det nordeu-
ropeiska elsystemet. Hur den marginalelen är producerad har beräknats med hjälp 
av energimodellen Markal. Modellen visar att det är en mix av olika produktionsslag 
som ökar då elefterfrågan på marginalen ökar. En stor del av marginalelproduktio-
nen är baseras på kol och naturgas. Den ökade användningen av fossila bränslen för 
den kompenserande elproduktionen får en tydlig effekt, vilket visas i stapel nr 5. 

Det finns osäkerheter i beräkningarna för vilka bränslen och anläggningar som kom-
mer att användas för marginalelproduktion. I figur 5 nedan illustrera två utfall från 
modellberäkningarna. Det första fallet (vänster stapel) visar utfallet för en omvärlds-
utveckling med relativt liten klimatstyrning. Det andra fallet (höger stapel) visar 
utfallet vid en relativt kraftig klimatstyrning. För beräkningarna i denna studie har ett 
medelvärde av dessa två fall används som grundantagande. Detta grundantagande 
används för de resultat som presenteras i figur 1 och 2. I figur 3, där effekterna av 
olika osäkerheter illustreras, visas effekterna av de två utfallen som presenteras i 
nedanstående figur. I beräkningarna i denna studie för Sysav fick dessa antaganden 
relativt liten betydelse då nettoelproduktionen från hela systemet ändras relativt lite 
när avfallsförbränningen ökar.  

3
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Figur 5. Två beräkningar för marginalelsproduktionen i det nordeuropeiska elsyste-
met med hög respektive låg nivå i användningen av fossila bränslen. De två resulta-
ten är valda utifrån en scenarioanalys med Markalmodellen [12]. Resultaten visar 
medelvärdet för marginalelsproduktionen för perioden 2009-2037. 

 
Man bör här notera att modellberäkningarna visar ett utfall där den ökade avfalls-
förbränningen i Sysav tränger ut värmeproduktion från i huvudsak Malmös gasel-
dade kraftvärmeverk (Öresundsverket) och att man då följaktligen får en minskad 
elproduktion från Öresundverket. Detta är ett rimligt och troligt utfall för systemet 
idag och även för den framtida produktionen i Malmös fjärrvärmesystem. Men man 
bör observera att Öresundsverket är konstruerat för både kraftvärmeproduktion och 
för ren elproduktion (sk. kondensdrift). Detta innebär att anläggningen kan fortsätta 
producera enbart el i ett fall då värmeefterfrågan minskar. Under de två år som 
anläggningen har varit i drift har kondensdrift förekommit under kortare perioder. 
Nationella och europeiska energisystemstudier som Profu har deltagit i visar gene-
rellt att lönsamheten för kondensdrift kommer att minska ytterligare framöver. Men 
om Öresundsverket i framtiden ändå väljer att köra anläggningen som en kondens-
anläggning så innebär det för resultatet att ungefär hela stapel 5 försvinner och att 
nettonyttan för Sysav avfallsförbränning ökar motsvarande. Dvs. att nyttan ungefär 
fördubblas från -400 till -800 kg CO2 per ton ökad avfallsförbränning. Nyttan med 
avfallsförbränningen är i realiteten i detta fall ytterligare något bättre eftersom 
kondensdriften på Öresundverket ger en något högre elproduktion än den elproduk-
tion som ges då anläggningen körs som ett kraftvärmeverk. 

 
Ökad kraftvärmeproduktion från avfallsförbränning 
I stapel 5 visas de ökade utsläpp vi får på grund av att vi måste kompensera förlorad 
elproduktion med externt producerad el. Men samtidigt som vi förlorar elproduktion 
så ökar elproduktionen i avfallskraftvärmeanläggningen. På samma sätt som ovan 
kan man ta hänsyn till att man därigenom minskar behovet av externt producerad el.  
Totala nyttan av den ökade elproduktionen från avfallskraftvärmeverket visas i sta-
pel 6. Man kan konstatera att man totalt sett förlorar mer el än vad man tillför när 
man ökar avfallsförbränningen (jämför stapel 5 och 6). Orsaken är den mycket högre 
elverkningsgraden i det naturgaseldade Öresundsverket. 

Marginal electricity production in the 

electricity grid of northern Europe. 
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Biobränsle - En begränsad resurs 
Ett rimligt, men inte alls självklart, antagande är att anta att den samlade biobränsle-
tillgången är en begränsad resurs i samhället. Dvs. en resurs som kommer att utnytt-
jas fullt ut för energiproduktion. Biobränsleanvändningen har ökat och arbetet med 
klimatpåverkan kommer att stärka biobränslenas roll i energisystemen ytterligare i 
framtiden. Det finns flertalet forskare som anser att det är rimligt att anta att denna 
resurs till fulla kommer att utnyttjas. Dvs. om någon/några väljer att öka använd-
ningen av biobränsle minskar tillgången för andra användare, och vice versa. För 
beräkningarna innebär detta att den del biobränsle som frigörs när avfallsförbrän-
ningen ökar i Malmös fjärrvärmesystem istället kan användas i andra fjärrvärmesy-
stem och där i sin tur ersätta fossila bränslen. Detta antagande ökar nyttan ytterli-
gare med att öka avfallsförbränningen vilket illustreras i stapel 7 i figur 3. Motsatsen, 
dvs. att biobränsle ses som en ”obegränsad” resurs, innebär att en ökad biobränsle-
användning ger en ökad biobränsleproduktion och ett ökat uttag från skogen. Efter-
som detta antagande inte är helt självklart (även om många forskare tycker att man 
bör se biobränsle som en begränsad resurs) så utlämnas denna klimatvinst i grundre-
sultaten i figur 1 och 2. 

 
Resulterande klimatpåverkan. 
Summan av de ökningar och minskningar som redovisas i stapel 1-7 ger den resulte-
rande nettoklimatverkan av att öka avfallsförbränning med 1 ton hushållsavfall i 
avfallsförbränningsanläggningen i Malmö. 
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