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FÖRORD 
Denna studie är genomförd av Sanita Vukicevic (NSR), Irene Bohn (NSR) och Anna Bernstad Saraiva 
Schott (VA-teknik, LTH) under perioden maj 2011-augusti 2012, på uppdrag och med finansiering av 
Biogas Syd. De plockanalyser som studien är baserade på har genomförts av NSR. Plockanalyserna har 
genomförts som en del i respektive kommuns kontinuerliga uppföljningsarbete. Resultat återges med 
tillstånd från respektive kommun. Metanförsök har genomförts vid VA-teknik, LTH.  

Rapporten har granskats av Jes la Cour Jansen, VA-teknik, LTH; Anna Hansson, Biogas Syd samt Håkan 
Rosqvist, Rosqvist Resurs.  
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SAMMANFATTNING 
Tidigare studier har visat på en potentiell produktion av biogas från skånska 
hushålls matavfall motsvarande 141GWh per år. Detta antagande bygger på en 
avfallsgenerering på 100kg matavfall per hushåll och år och ett biogasutbyte på 
114.5Nm3 metan per ton vått avfall. I denna studie undersöks hur detta antagande 
skulle kunna påverkas av en lyckad minimering av mängden genererat matavfall 
från skånska hushåll.  

Resultatsammanställningen visar på goda möjligheter för minimering av 
hushållens matavfall. Enligt resultaten från denna studie är 33% av den totala 
mängden genererat matavfall onödigt, dvs. mat som inte skulle behöva slängas och 
som skulle kunna undvikas genom bättre planering av matinköp och tillagning, 
annan förvaring etc.  

Den totala genereringen av matavfall per person och år uppgår enligt resultaten 
från denna studie till 92kg, vilket är något lägre än de 100kg/person och år som 
använts i tidigare biogaspotentialstudier för Skåne.  

Den teoretiska metanpotentialen i det oundvikliga matavfallet ligger något under 
de nivåer som redovisats i tidigare studier av matavfall insamlat från hushåll i 
Sverige och Danmark. Den teoretiska metanpotentialen i de oundvikliga 
matavfallet uppgick till 442Nm3/ton VS (125Nm3/ton våtvikt), vilket är 75-96% 
jämfört med resultat från tidigare studier  

Den uppmätta metanpotentialen (baserat på satsvisa försök i mesofil miljö) visar 
på en något lägre metanproduktion från det oundvikliga matavfallet jämfört med 
litteraturvärden där matavfall från hushåll i samma geografiska områden 
analyserats efter förbehandling med skruvpress. Den genomsnittliga 
metanpotentialen i oundvikligt matavfall uppgick till 399Nm3/ton VS 
(113Nm3/ton våtvikt), vilket motsvarar mellan 68 och 85% av tidigare uppmätta 
värden från hushållsmatavfall insamlade i NSR och SYSAV-områdena respektive.  

Resultaten från studien tyder på att biogaspotentialen från hushållens matavfall 
vid en lyckad avfallsminimering kan påveras både genom en minskning av de 
totala mängderna genererat matavfall, samt av en förändring av den potentiella 
metanproduktionen i det matavfall som genereras. En minskning av den totala 
mängden genererat matavfall från hushåll med 33% samt en minskning av 
metanutbytet per ton matavfall med drygt 20% skulle kunna reducera denna 
produktion till 72GWh, dvs. drygt hälften av tidigare gjorda uppskattning. Det bör 
dock tilläggas att denna studie baseras på ett mindre antal plockanalyser i endast 
fem av Skånes 33 kommuner. Ytterligare studier krävs därför för att bekräfta dessa 
indikationer.   
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1 BAKGRUND 
Tidigare studier har uppskattat den potentiella biogaspotentialen från svenskarnas 
matavfall till 1 346GWh (Avfall Sverige, 2008). Denna uppskattning är baserad på 
antagandet att varje svensk producerar 128,5kg matavfall per person och år, där de ca 
100kg som antas härröra från hushåll ger ett utbyte på 114.5Nm3 metan per ton avfall 
(Linné, 2007). För Skånes del innebär det att biogas motsvarande 141GWh skulle 
kunna produceras vid en hundraprocentig utsortering av de 125 500 ton matavfall 
som varje år genereras i regionen.  

Att producera energi från matavfall är i linje med det svenska miljömålsarbetet 
(Naturvårdsverket, 2012). Enligt dessa ska 50% av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäringen i det 
kan tillvaratas och minst 40% så att även energin kan tas tillvara till år 2018. 

Samtidigt ökar medvetenheten om ett behov av minimering av det matavfall som 
genereras. Naturvårdsverket har utsett matavfall till ett prioriterat område för 
avfallsminimering och har uppskattat att en minskning av det svenska matavfallet 
med 20% mellan 2010-2015 skulle kunna ge en samhällsekonomisk 
kostnadsbesparing på 12-23 miljarder SEK (Naturvårdsverket, 2011). Ett konkret 
förslag på matavfallsminimering har också presenterats som ett nytt etappmål inom 
miljömålet ”God bebyggd miljö”. Det diskuterade etappmålet skulle innebära att 
matavfallet minskat med minst 20% år 2012 jämfört med år 2010 (SMED, 
2011). Ännu ingår en minskning av matavfallet dock endast som en del i det 
övergripande målet om minskning av avfallets totala mängd.   

Utifrån dessa båda målsättningar om matavfallsminimering å ena sidan och biologisk 
behandling av det matavfall som uppstår å andra sidan finns det anledning att inte 
bara undersöka och uppskatta biogaspotentialen från de mängder matavfall som 
svenska hushåll genererar idag, utan även från de mängder som kan genereras om de 
totala mängderna matavfall skulle minska.  

1.1 Definitioner och avgränsningar 
Avfall uppstår under hela livsmedelsproduktionskedjan; inom jordbruk och fiskeri, 
under förädlingssteg, vid distribution, vid tillagning samt vid slutlig konsumtion. I 
denna rapport avhandlas endast matavfall som uppstår hos slutkonsument, dvs. vid 
tillagning i hemmet och slutlig konsumtion. Utöver detta fokuserar denna studie på 
matavfall från hushåll, vilket enligt nyligen publicerad data utgör 67% av det totala 
matavfallet i Sverige (SMED, 2011).  

Termerna onödigt matavfall och oundvikligt matavfall används i denna studie enligt 
nedan:   

• Onödigt matavfall: Mat som är eller har varit ätbar vid det tillfälle då den 
slängdes, eller som skulle kunna ha hållits ätbar vid annan typ av förvaring.  

• Oundvikligt matavfall: Matavfall som uppstår vid tillagning och som normalt 
inte är ätbar, t.ex. kött/fiskben, banan- och grönsaksskal, äggskal, fettsvålar, 
tepåsar och kaffesump. 
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2 TIDIGARE STUDIER 
Mycket få studier är ännu gjorda på detta område – både internationellt sett och i 
Sverige. Nedan sammanfattas resultaten från de studier som hittills gjorts 
kortfattat.   

En mindre undersökning av 72 hushåll i Bromma genomförd av 
Konsumentföreningen Stockholm år 2009 visade att merparten (57 %) av det 
matavfall som produceras av svenska hushåll består av sådant som mycket väl 
skulle ha kunnat ätas upp (Konsumentföreningen Stockholm, 2009).  

Naturvårdsverket genomförde under 2011 en större studie inom ramen för SMED-
programmet. Studien var baserad på plockanalyser från 10 olika kommuner. 
Denna studie visar på en genomsnittlig matavfallsgenerering motsvarande 72 kg 
per person och år. Av dessa är 65 % oundvikligt och 35 % onödigt matavfall 
(SMED, 2011).  

I Storbritannien har liknande undersökningar genomförts, med den skillnad att 
matavfallet här delats upp i tre kategorier:  

• Avoidable: Mat och dryck som var eller har varit ätbar. 

• Possibly Avoidable: Mat och dryck som äts av somliga men inte av andra 
på grund av preferenser samt tillagningssätt, t.ex. brödkanter och 
potatisskal. 

• Unavoidable: Avfall som uppstår vid tillagning och som normalt inte är 
ätbart, t.ex. ben, bananskal, äggskal, fettsvålar, tepåsar och kaffesump. 

I den brittiska studien ingår även dryck, som antas uppgå till 16% av det totala 
matavfallet. Resultaten, som bygger på plockanalyser av avfall från total 2138 
hushåll, visar att en genomsnittlig engelsman genererar 138kg matavfall/år 
(116kg om dryck undantas). Av dessa klassades 63% som onödigt och ytterligare 
18% som potentiellt onödigt (WRAP, 2009). 

En mindre norsk studie, genomfört i 23 villahushåll, visar att mängden matavfall 
genererat av hushåll under en vecka kan variera mycket; från under 2 till över 10 
kg/hushåll och vecka, med ett genomsnitt på 4,6kg/hushåll och vecka. Andelen 
onödigt matavfall varierade i samma studie mellan 20 till 80% av det genererade 
matavfallet (EMMA, 2010).  

2.1 Biogas från matavfall 
Matavfall är en mycket heterogen avfallsfraktion och även ett heterogent substrat 
för potentiell biogasproduktion. Den mängd biogas som kan produceras från ett 
substrat beror i stor utsträckning på substratets karaktär. Fördelningen mellan 
protein, fett, stärkelse, cellulosa och lignin i avfallet har stor betydelse för det 
förväntade biogasutbytet. Vissa beståndsdelar, t.ex. lignin, bryts ner mycket 
långsamt eller inte alls av de mikroorganismer som används vid anaerob 
nedbrytning och bidrar därför i praktiken inte alls till någon produktion av biogas, 
medan andra beståndsdelar, så som fett, har en mycket hög metanpotential i 
förhållande till viktandel. Biogasproduktionen påverkas dock även av andra 
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faktorer, så som relationen mellan kol och kväve (C:N-ratio). Matavfallets karaktär 
i förhållande till C:N-ratio kan därför också vara av stor vikt för biogasutbytet.  

Vid en lyckad matavfallsminimering skulle andelen onödigt matavfall minska 
kraftigt, medan andelen oundvikligt matavfall kan förväntas vara oförändrad. Det 
är därför möjligt att det avfall som skulle bli kvar i avfallspåsen vid en sådan 
minskning också skulle ha en annan sammansättning än det matavfall som 
genereras idag, och som tidigare biogaspotentialstudier bygger på. Det finns därför 
anledning att undersöka potentiella förändringar i matavfallets sammansättning 
om den del som kan ses som onödig tas bort.  
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3 METOD 

3.1 Plockanalyser 
Vid en plockanalys av hushållsavfall görs en sortering av avfall som slängts av ett 
känt antal hushåll under en känd tidsrymd. Vid analysen öppnas samtliga 
avfallspåsar och innehållet delas upp i ett antal olika fraktioner. Vilka fraktioner 
som används avgörs av syftet med analysen. För att kunna jämföra resultat från 
olika plockanalyser med varandra är det därför viktigt att samma metod används. 

Under perioden maj 2011 till juni 2012 genomfördes tre plockanalyser av 
källsorterat matavfall samt restavfall i ett bostadsområde i Malmö. Under samma 
period genomfördes fem plockanalyser av samma avfallsfraktioner 
bostadsområden i NSR:s ägarkommuner (Helsingborg, Båstad, Höganäs och 
Åstorp). Det totala antalet plockanalyser och mängderna analyserat matavfall 
åskådliggörs i Tabell 1.  

Tabell 1. Genomförda plockanalyser; områden, datum och mängder analyserat avfall. Ffh = 
flerfamiljshus.  

Område 
 
 

Datum 
(år/mån) 

 

Antal hushåll Typ av hushåll Analyserat avfall (kg) 
Källsorterat 

matavfall 
Restavfall 

Malmö 2011-05 220 Ffh 214 430 
Malmö 2011-09 220 Ffh 168 218 
Malmö 2011-10 220 Ffh 133 338 

Helsingborg 2011-12 170 Ffh 510 312 
Båstad 2012-05 275 Villor 517 454 

Helsingborg 2012-05 465 Villor 559 485 
Höganäs 2012-05 400 Villor 492 410 
Åstorp 2012-06 686 Villor 503 483 
Totalt  2656  3096 3130 

 

I samtliga dessa analyser gjordes en uppdelning av matavfallet i kategorierna 
”onödigt” och ”oundvikligt” (Tabell 2). Uppdelningen i onödigt och oundvikligt 
matavfall baserades på en metodik som tagits fram i samarbete mellan LTH och 
NSR. Dessa båda huvudfraktioner delades även upp i ytterligare sex 
underfraktioner (Tabell 2). Den främsta anledningen till uppdelningen av onödigt 
matavfall i tre olika underfraktioner, är att dessa kan ge information om i vilket 
livsstadium maten slängts och ledtrådar till varför den slängts. Lebersorger och 
Schneider (2011) visade att vikten av förpackningar innehållandes mat endast 
motsvarar 8 % av matavfallet vikt och att det således kan försummas. När 
matavfall separeras från förpackningar finns också risk för att mat fastnar i 
förpackningar, vilket gör att mängden matavfall underskattas och 
förpackningsmaterialet överskattas. Genom att inte separera matavfallet från 
förpackningar utan inkludera vikten av förpackningarna direkt till respektive 
kategori förenklas dessutom arbetet med plockanalysen avsevärt.

Vikten av 
förpackningar 
innehållandes 
mat motsvarar 

8 %  
av matavfallets 
vikt 
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Tabell 2. Fraktioner som använts vid genomförda plockanalyser. 

 Huvudfraktion Nr Underfraktion 
A Onödigt matavfall 1 Förpackad mat, oöppnad förpackningar 
  2 Förpackad mat, öppna förpackningar 

 
 3 Ej förpackade hela frukter, grönsaker, tillagad mat 

etc. 
    

B 
Oundvikligt 
matavfall 

4 Ben, skinn, skal, kärnor, blast, te- och kaffesump 
mm. 

 
 5 Matavfallspåsar (papperspåsar använda för 

sortering av matavfall) 

 

 6 Övrigt matavfall (snittblommor, hushållspapper/ 
tidningspapper som används för att suga upp 
vätska i matavfallspåsarna/alt som används köket 

    
C Övrigt avfall 7 Farligt avfall 
  8 Elavfall 
  9 Trädgårdsavfall2 

 
 10-29 Övrigt avfall (tomma förpackningar, tidningar 

mm)1 

1 Uppdelat i olika typer av förpackningar, övrigt papper, wellpapp, tidningar/journaler, 
övrig plast, frigolit, övrigt glas, övrig metall mm. Totalt 19 olika kategorier av icke-organiskt 
avfall.  

2 Med trädgårdsavfall menas här t.ex. jord och grenar, vilka enligt de sorteringsinstruktioner 
som används i de områden där plockanalyserna genomförts ej ska sorteras som matavfall.  

3.1.1 Sorteringsbeteende 
Hushållens sorteringsbeteende av matavfall kan beskrivas genom beräkning av 
källsorteringsgrad och felsorteringsgrad. Dessa mått anger hur stor andel av det 
genererade matavfallet som sorteras ut av hushållen respektive kvaliteten på det 
utsorterade matavfallet. Källsorteringsgrad och felsorteringsgrad anges i procent 
och beräknades enligt följande:  

Källsorteringsgrad: Mängd av hushållen utsorterat matavfall delat med den totala 
mängden alstrat matavfall från samma grupp av hushåll (utsorterat och återfunnet 
i restavfall).  

Felsorteringsgrad: Mängd avfall som enligt sorteringsinstruktioner till hushållen ej 
bör sorteras som matavfall, men som återfinns i utsorterat matavfall delat med 
mängden av hushållen utsorterat matavfall. 

3.2 Metanpotential 
För att undersöka metanpotentialen i genererat matavfall separerades en mindre 
mängd matavfall för utrötningsförsök (BMP – batch methane potential) på 
laboratorium. För ytterligare information om provtagningsmetodik samt metod för 
utrötningsförsök hänvisas till la Cour Jansen et al. (2004) och Hansen et al., (2003).  

3.2.1 Metod för provuttag 
Vid totalt sju av åtta av de genomförda plockanalyser togs ett prov på fraktionen 
”oundvikligt” matavfall – både sådant som återfunnits i restavfall och i källsorterat 
matavfall. Prov togs ut från fraktionen oundvikligt matavfall (fraktion B.4, Tabell 2) 
på ett sätt som gav en representativitet av det totala provets sammansättning. 5kg 
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prov (oundvikligt matavfall) togs ut från källsorterat matavfall och 5 kg från 
samma fraktion i analyserat restavfall. Dessa båda prover blandades ej. 
Provupparbetningen gjordes med hjälp av kompostkvarn i NSR:s lokaler i 
Helsingborg (Figur 1). För att uppnå en hög homogenitet kördes prover igenom 
kvarnen två gånger. Då kvarnen inte kunde hantera benbitar och vissa större 
partiklar, så som avokadokärnor, sorterades dess bort. Efter provupparbetning 
togs 100g ut för torkning. Ytterligare ca 1 kg lades i en hink som förslöts med lock 
och förvarades i frys i väntan på satsvis metanpotentialanalys.  

 

 

3.2.2 Metod för kontroll av TS och VS 
Ca 100 g matavfall vägdes och torkades sedan vid 50°C under 24 timmar. TS 
beräknades som procent av det våta provets vikt. Det torkade provet glödgades i 
550°C i 60 min. Glödgningsförlusten kontrollerades genom vägning och VS 
beräknades som procent av det torra provets vikt. Både TS och VS bestämdes i 
triplikat. 

3.2.3 Metod för elementaranalys  
Trots att det huvudsakliga syftet i denna studie var att undersöka det oundvikliga 
matavfallets mängd och karakteristik i förhållande till biogasproduktion, ansågs 
det intressant att även undersöka det onödiga matavfallets kvalitet med avseende 
på metaller och vissa näringsämnen.  

Ca 10g tinat prov togs ut för uppslutning med salpetersyra. Det uppslutna provet 
levererades för elementaranalys av Pb, Cd, Al, Zn, Fe, S, P och K av Växtekologen, 
Lunds Universitet med hjälp av ICPAES (Inductively coupled plasma atomic 
emission spectroscopy) i en PerkinElmer model OPTIMA 3000 DV.  

3.2.4 Metod för bestämning av protein, kolhydrat, fettinnehåll, 
 N-tot. och C-tot. 
Ca 50g torkat prov finfördelades med mortel och skickades till auktoriserat 
laboratorium (Eurofins, Linköping) för analys av protein, fett och kolhydrater samt 
C-tot. och N-tot. Analysen gjordes enligt följande metoder: Råprotein N*6,25 
(Kjeldahl) Mod. NMKL nr 6 Kjeltec, kolhydrater beräknade enligt SLV FS 1993:21, 

Figur 1.  Provupparbetning med hjälp av 
kompostkvarn. Foto: NSR.  

Figur 2. Prov efter upparbetning (ovan) samt  
utsorterade större partiklar (nedan). Foto: NSR.  
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råfett enligt SLV VF 1980 Lidfett0A.07. Bestämning av protein, kolhydrat och 
fettinnehåll genomfördes endast på de fem prover som insamlats från NSR:s 
ägarkommuner. 

3.2.5 Metod för metanpotential analys 
Metanpotential mättes i matavfall som varit nedfryst och tillåtits tina upp varsamt i 
kylrum under 24 timmar. Metanpotentialen bestämdes genom satsvisa 
utrötningsförsök enligt den metod som finns beskriven i Hansen et al. (2003). De 
aktuella avfallen blandades med rötrest från en befintlig fullskalerötkammare 
(NSR, Helsingborg) i proportionerna 2:3 (avfall:ymp) på VS-basis. Avfallen rötades 
i gastäta glasflaskor (2 liter totalvolym) vid mesofil temperatur (37ºC) i värmeskåp 
tills gasproduktionen avstannade. Producerad metan mättes genom att gasprover 
togs ut i en gastät spruta och analyserades med gaskromatograf (Agilent 6850 
serie med en flamjonisationsdetektor och en HP-1 kolonn (30m/0,32mm/0,25μm), 
temperatur in 50°C; temperatur i detektorn 200°C. 
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4 RESULTAT 

4.1 Mängder, sorteringsbeteende och andel 
 oundvikligt matavfall 
Mängden genererat matavfall uppgick i genomsnitt till 3.4 kg/hushåll och vecka 
eller 175 kg/hushåll och år. Källsorteringsgraden uppgick i genomsnitt till 49% 
och felsorteringen i källsorterat matavfall till 4.8% (Tabell 3). Källsorteringsgraden 
var generellt sett högre i villaområden jämfört med flerfamiljsområden. Även den 
totala mängden alstrat matavfall per hushåll och vecka samt felsorteringsgraden 
var högre i villaområden. Variationerna mellan olika plockanalyser är dock stora 
och statistiskt sett är det ingen skillnad mellan villaområden och 
flerfamiljsområden i något av dessa avseenden (ttest, 2-tailed, paired >0.1).  

Tabell 3. Total generering av matavfall samt sorteringsbeteende som genomsnitt i 
villaområden och flerfamiljsområden samt totalt. Standardavvikelse inom parants. 

 Totalt matavfall 
(kg/hh, v) 

Källsorteringsgrad 
(%) 

Felsorterat i 
matavfall (vikt%) 

Genomsnitt Villor 3.5 (0.6) 66.3 (19.7) 5.8 (2.6) 

Genomsnitt Flerfamilj 3.4 (0.1) 31.0 (12.1) 3.8 (0.8) 

Genomsnitt Samtliga 3.4 (0.4) 48.6 (22.6) 4.8 (2.1) 

 

Andelen onödigt matavfall uppgick i genomsnitt till 33% (Figur 3). Den 
genomsnittliga andelen var något högre i flerfamiljsområden jämfört med villor 
(38% och 27% respektive), men skillnaden är inte statistiskt säkerställd (ttest, 2-
tailed, paired >0.1). Den genomsnittliga andelen onödigt matavfall motsvarar 
57kg/hushåll och år. En minimering av det onödiga matavfallet till 0% skulle alltså 
innebära en genomsnittlig genereringen av matavfall på 118kg/hushåll och år.  

Figur 3.  Andel oundvikligt och onödigt matavfall som genomsnitt för prover tagna ur 
källsorterat matavfall och ej källsorterat matavfall i villaområden och flerfamiljsområden 
samt separat för källsorterat matavfall, ej källsorterat matavfall (Restavfall) och för samliga 
prover. 
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I genomförda plockanalyser delades matavfall även in i ett antal underkategorier. 
Fördelningen redovisas i Figur 4. 

Figur 4. Typ av matavfall återfunnet i restavfall (vänster) och källsorterat matavfall (höger).  

Resultaten visar att en betydligt större andel av det onödiga förpackade 
matavfallet (både öppnade och oöppnade) återfinns i restavfallet När det gäller 
övrigt onödigt matavfall (ej uppäten tillagad mat, bröd, halvätet frukt och grönt 
mm) återfinns i något högre utsträckning i det källsorterade matavfallet än i 
restavfallet.  

4.2 Karakteristika och metanpotential 
4.2.1 Provernas TS och VS 
Genomsnittlig TS och VS i det oundvikliga matavfall som analyserats framgår av 
Tabell 4 och Figur 5. Resultaten visar att variationen mellan olika områden där 
plockanalyser genomförts är liten.  
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 Tabell 4. TS och VS som genomsnitt för prover tagna ur källsorterat matavfall (Mat), ej 
källsorterat matavfall (Rest) och för samliga prover. Standardavvikelser inom parantes. 

 

 

 

 

 

Figur 5. TS och VS som procent av TS i oundvikligt matavfall från samtliga plockanalyser. 

 

4.2.2 Innehåll av tungmetaller och näringsämnen 
Innehållet av tungmetaller, svavel, kalium, fosfor, kol och kväve åskådliggörs i 
Tabell 5. I ett prov (Höganäs, Rest) visades betydligt högre halter av Cd, Pb och Zn 
än i övriga prov. Dessa resultat beror troligtvis på mätfel, alternativt att en större 
förorening (metallbit) i detta prov. Genomsnitt för samtliga prover presenteras 
därför både inklusive och exklusive dessa resultat.  

  

Prov TS (%) VS (%) VS (% av TS) 

Genomsnitt Mat 32.2 (1.2) 27.9 (0.7) 85.4% (1.0) 

Genomsnitt Rest 34.6 (3.0) 29.1 (2.5) 86.8% (0.9) 

Genomsnitt Samtliga 33.3 (1.4) 28.7 (1.2) 86.1% (0.9) 
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Tabell 5. Innehåll av tungmetaller, C-tot. och näringsämnen (mg/kg TS). Ffh = flerfamiljshus. 

Referens Al Cd Fe Pb Zn S K P 
C-

tot. 
N-

tot. 
C/N

1 

Cd/
P2 

Helsingborg, 
ffh, Mat 

108 0.09 189 0.85 15.3 1012 6011 1322 468 27.1 17.3 70 

Helsingborg, 
ffh, Rest 

313 0.09 222 1.73 21.7 1226 6304 1650 442 26.0 17.0 57 

Båstad, Mat 196 0.09 338 0.93 22.4 1038 6104 1534 468 27.1 17.3 61 

Båstad, Rest 206 0.19 373 1.87 26.2 1073 5849 1694 442 26.0 17.0 111 

Helsingborg, 
villa, Mat 

61 0.09 200 0.40 17.4 858 6722 1353 468 27.1 17.3 68 

Helsingborg, 
villa, Rest 

133 0.09 157 0.49 23.0 998 6668 1605 442 26.0 17.0 58 

Höganäs, 
Mat 

217 0.18 663 1.57 31.1 939 4818 1526 468 27.1 17.3 121 

Höganäs, 
Rest 

303 1.55 525 10.4 500 1240 4857 1672 442 26.0 17.0 927 

Åstorp, Mat 142 0.09 263 1.95 38.4 1089 6325 2449 468 27.1 17.3 38 

Åstorp, Rest 279 0.27 728 1.66 28.9 1134 8354 4461 442 26.0 17.0 61 

Malmö, Mat 132 0.12 329 1.19 25.5 974 5969 1662 436 21.4 20 72 

Malmö, Rest 257 0.50 408 3.57 44.0 1149 6546 2347 438 21.2 21 21 

Genomsnitt, 
Mat 

143 0.11 330 1.1 25.0 985 5992 1641 452 24.3 18.8 69 

Genomsnitt, 
Rest 

248 0.37 402 3.3 107.
4 

1137 6430 2238 440 23.6 18.8 167 

Genomsnitt, 
Samtliga 

196 0.28 366 2.2 66.2 1061 6211 1939 446 23.9 18.8 139 

Genomsnitt 
ex. outlier 

196 0.16 366 1.5 26.7 1061 6211 1939 446 23.9 18.8 67 

1 Kol-kväve kvot (g C-tot/g N-tot). 

2 Kadmium-fosfor kvot (mg Cd/kg P). 

4.2.3 Innehåll av fett, protein och kolhydrater 
I Tabell 6 redovisas innehållet av fett, protein och kolhydrater i prover analyserade 
i denna studie som genomsnitt för samtliga prover gjorda i källsorterat matavfall 
(Genomsnitt Mat), ej källsorterat matavfall återfunnet i restavfall (Genomsnitt 
Rest) och i samtliga prover. I tabellen redovisas även energiinnehållet i 
matavfallet.  
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Tabell 6. Fett, kolhydrater och protein samt energiinnehåll som genomsnitt för prover tagna ur 
källsorterat matavfall (Mat), ej källsorterat matavfall (Rest) och för samliga prover. 

Prov 

 

Innehåll (% av TS) Energiinnehål
l (MJ/kg TS) 

Fett Kolhydrat Protein Askhalt 

Genomsnitt Mat 13.4 56.3 16.9 13.3 16 340 

Genomsnitt Rest 14.9 53.4 16.3 15.5 16 320 

Genomsnitt Samtliga 14.2 54.8 16.6 14.4 16 330 

 

4.2.4 Metanpotential – teoretisk och uppmätt 
Med hjälp av uppgifter om innehållet av protein, kolhydrater och i de olika 
matavfallsproverna kan den teoretiska metanpotentialen beräknas (Tabell 7). Den 
teoretiska metanpotentialen beräknades med hjälp av data från Christensen et al. 
(2003) och Angelidaki (2002) och visas i Tabell 7 som genomsnitt för prover tagna 
ur källsorterat matavfall, ej källsorterat matavfall och samtliga analyserade prover. 

Tabell 7. Beräkning av teoretisk metanpotential som genomsnitt för prover tagna ur 
källsorterat matavfall (Mat), ej källsorterat matavfall (Rest) och för samliga prover. 

Prov 

 

Innehåll (% av TS) 

 

Teoretisk 
metanpotential  

(Nm3/ton VS) 
Aska Protein  Fett Kolhydrat 

Genomsnitt Mat 13.3 16.9 13.4 56.3 443 

Genomsnitt Rest 15.5 16.3 14.9 53.4 441 

Genomsnitt 
Samtliga 14.4 16.6 14.2 54.8 442 

 

På grund av praktiska begränsningar genomfördes utrötningsförsök endast på 10 
av de 12 insamlade proverna. Försöket avslutades efter 50 dygn. Resultaten visar 
att den genomsnittliga metanproduktionen uppgick till 399Nml CH4/g VS i 
genomsnitt och varierade mellan 332 and 440Nml CH4/g VS (standardavvikelse = 
43Nml CH4/g VS) (Figur 6). 
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Figur 6. Uppmätt potential metanproduktion vid batchförsök, presenter som genomsnitt för triplikat.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Potentialer för matavfallsminimering 
Resultatsammanställningen visar på goda möjligheter för matavfallsminimering. 
Enligt resultaten från denna studie utgörs 33% av den totala mängden genererat 
matavfall av onödigt matavfall, dvs. mat som inte skulle behöva slängas och som 
skulle kunna undvikas genom bättre planering vid matinköp och matlagning, 
bättre förvaring etc. 

Det finns inga uppgifter om antalet personer per hushåll i de områden där 
plockanalyser genomförts. Mängden genererat matavfall per hushåll och år delas 
därför med det genomsnittliga antalet personer per hushåll i Sverige, som enligt 
SCB år 2010 uppgick till 1,9 (SCB, 2012). Den totala genereringen av matavfall per 
person skulle då uppgå till 92kg/år, alltså nära 10kg mindre än de antaganden som 
gjordes av Linné (2007). Med en avfallsminimering motsvarande 33% sjunker 
mängden till 62kg/person och år. 

Mängden förpackat matavfall som slängs per hushåll och år uppgår i genomsnitt 
till 33kg, enligt här genomförda plockanalyser. Hela 98% av det oöppnade 
förpackade matavfallet återfanns i restavfallet och sorteras alltså inte ut som 
matavfall av hushållen. Av det öppnade onödiga matavfallet återfanns 87% i 
restavfallet. Detta tyder på att hushåll inte uppfattar förpackat matavfall som 
källsorterbart, eller inte tar sig tid att tömma förpackad mat i papperspåsarna 
avsedda för källsorterat matavfall. Att hushållen inte uppfattar förpackat matavfall 
som källsorterbart är förståeligt, då hushållen fått information att de inte ska lägga 
annat material i matavfallspåsarna av papper än just matavfall. Det kan dock vara 
motiverat att vara tydlig med att paketerad mat som hushållen vill göra sig av med 
bör tas ur sin förpackning och sorteras som matavfall, då det förpackade 
matavfallet utgör nära 18% av den totala mängden slängt matavfall. 

5.2 Matavfallsgenerering – jämförelse med   
 tidigare studier 
Resultaten från plockanalyserna kan jämföras med tidigare resultat gällande 
matavfallsgenerering i andra länder (Tabell 8). Enligt dessa varierar mängden 
alstrat matavfall mellan 84-135 i Danmark, Norge och England. Dessa studier 
anger också att andelen onödigt matavfall från hushåll i samma länder uppgår till 
mellan 46-65% av det totala matavfallet som genereras. De två svenska studier 
som gjorts på området kommer fram till mycket olika resultat. I en utvärdering 
genomförd av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket (SMED, 2011) uppskattas 
andelen onödigt matavfall till 35% av den totala mängden alstrat matavfall. Detta 
är betydligt lägre än de 57% som presenterades av Konsumentföreningen 
Stockholm (KFS, 2009). Då den data som SMED studien bygger på är baserad på 
plockanalyser av avfall från drygt 3600 hushåll i 15 svenska kommuner, jämfört 
med de 72 hushåll som analyserades i KFS studie, är den förra troligen mer 
rättvisande för ett nationellt genomsnitt. SMED-studien visar dock att så väl 
totalmängden alstrat matavfall och andelen onödigt matavfall varierar mycket 
mellan olika områden i landet. Enligt studien varierade mängden alstrat matavfall 
mellan 0.6-5.4kg/hushåll och vecka i flerbostadshushåll och 2.1-4.1kg/hushåll och 

33%  

av det totala 
matavfallet är 
onödigt 
matavfall 
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vecka i villahushåll och andelen onödigt matavfall varierade mellan 19-58% i 
flerbostadshushåll och 15-26% i villahushåll (SMED, 2011). Resultaten från den 
studie som redovisas här ligger ännu något lägre än resultaten från SMED (2011) 
och betydligt lägre än de mängder som redovisas från Danmark, Norge och 
England.  

Tabell 8. Genererat matavfall från hushåll (totalt och onödigt) som kg/capita och år enligt 
tidigare studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Antal hushåll som ingått i respektive studie. 

5.3 Effekter på matavfallets sammansättning 
I Tabell 9 jämförs de genomsnittliga värdena för metaller, näringsämnen och kol 
från analyser gjorda på oundvikligt matavfall i denna studie med litteraturdata där 
källsorterat matavfall analyserats. Kadmiumhalten ligger betydligt under det 
gränsvärde som anges i gällande certifieringsregler för biogödsel. Om 
genomsnittet utan hänsyn till det kraftigt avvikande prov som ingick i denna studie 
beaktas, ligger värdena för C, Cd, Pb, Zn och S i linje med, alternativt under tidigare 
rapporterade värden från analyser gjorda i källsorterat matavfall (före samt efter 
mekanisk förbehandling). C/N-kvoten ligger i linje med de kvoter som 
rapporterats från matavfall insamlat i plastpåsar i Uppsala (före samt efter 
mekanisk förbehandling) och analysresultat från danskt källsorterat matavfall 
(efter mekanisk förbehandling). Fosforhalten i det oundvikliga matavfallet 
analyserat i denna studie ligger högre än analysresultaten från danska hushåll men 
betydligt lägre jämfört med de prover av svenskt källsorterat matavfall som 
redovisas nedan. Cd/P-kvoten ligger därför högre i det oundvikliga matavfallet 
jämfört med tidigare rapporterade kvoter från svenska 
förbehandlingsanläggningar (Truedsson, 2010; Malmquist, 2011).  

  

Land 

 

Totalt 
(kg/capita 

och år) 

Onödigt 
(kg/capita 

och år) 

Andel 
onödigt 

Antal 
hushåll1 

Referens 

 

Danmark 125 60-65 50-54% n.s. Mogensen (2011) 

England 135 87 64% 2138 WRAP (2009) 

Norge 84-100 46-55 46-65% 220 Syyversen (2011) 

Sverige 100 57 57% 72 Stockholms 
konsumentförening 
(2009) 

Sverige 72 25 35% 3621 SMED (2011) 

Sverige 92 29 33% 2590 Denna studie 
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Tabell 9 Innehåll av tungmetaller, C-tot. och näringsämnen (mg/kg TS och g/kg TS för C-
tot.). 

Referens Al Cd Fe Pb Zn S K P C C/N Cd/P 

Genomsnitt 196 0.28 366 2.2 66 1061 6211 1939 446 19 139 

Genomsnitt 

(ex. 
outliers) 

196 0.16 366 1.5 27 1061 6211 1939 446 19 67 

SYSAV 
pressvätska1 

 0.19  1.1 100 2600 11800 3700   
51 

Uppsala 
pressvätska2 

 0.20   48.5  7270 3670 492 18 
55 

Uppsala 
råslurry3 

 0.22   35.2  6440 3480 505 18 
63 

Källsort 
Disc-screen4      2000 

900-
1000 

400-
600 

450-
500 

18-
20  

Källsort 
Skruvpress5      2000 

800-
1300 

300-
400 

470-
450 

16-
18  

Källsort 
Magnet7 

     2000 
1000 400 500 20 

 

SEPA8  2  10 80       

SPCR9  1  10 800       

REVAQ10           34 

1 Hushållsavfall insamlat i papperspåse i SYSAV:s ägarkommuner, analyserat efter 
förbehandling med skruvpress (Truedsson, 2010). 

2 Hushållsavfall insamlat i plastpåsar ifrån svenska hushåll,  analyserat efter förbehandling 
(Malmquist, 2011) .  

3 Hushållsavfall insamlat i plastpåsar ifrån svenska hushåll,  analyserat innan förbehandling 
(Malmquist, 2011) . 

4 Källsorterat matavfall från danska hushåll, analyserade efter förbehandling genom 
trumsikt (Davidsson et al. 2007). 

5 Källsorterat matavfall från danska hushåll, analyserade efter förbehandling genom 
skruvpress (Davidsson et al. 2007). 

6 Källsorterat matavfall från danska hushåll, analyserade efter förbehandling genom magnet 
(Davidsson et al. 2007). 

8 Naturvårdsverkets gränsvärde för användning av slam från reningsverk på åkermark 
(Naturvårdsverket, 1994).  

9 Certifieringsregler för biogödsel (SP, 2010). 

10 Gränsvärde för Cd/P ratio i slam från reningsverk (REVAQ, 2011). 
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5.4 Effekter på biogaspotentialen från 
 hushållens matavfall 
I Tabell 9 jämförs resultaten i denna studie med litteraturvärden. Davidsson et al. 
(2007) har analyserat källsorterat hushållsavfall från danska kommuner. 
Matavfallet har samlats in i pappers- respektive plastpåsar och förbehandlade med 
shredder och trumsikt. Förbehandlingen sorterar ut större partiklar och kan 
därför jämföras med den behandling som det oundvikliga matavfallet genomgick 
innan karakterisering i denna studie. Eriksson och Holmström (2010) samt Bohn 
(2012) har analyserat matavfall från hushåll som samlats in i papperspåsar i NSR:s 
ägarkommuner. Analyser gjordes både på icke förbehandlat matavfall (råslurry) 
och matavfall som förbehandlats med skruvpress (pressvätska). Jämförelsen visar 
att TS och VS som procent av TS i det oundvikliga matavfallet ligger inom det 
spann som tidigare redovisats av Davidsson et al. (2007). VS ligger också i nivå 
med den data som redovisats av Eriksson och Holmström (2010).  

Innehållet av fett, kolhydrater och protein varierade kraftigt i det matavfall som 
analyserades av Davidsson et al (2007). De uppmätta mängderna i det oundvikliga 
matavfallet ligger därför i samtliga fall inom det span för källsorterat matavfall 
som redovisats i tidigare studier. Den teoretiska metanpotentialen i det 
oundvikliga matavfallet ligger dock under de nivåer som redovisats i tidigare 
studier där svenskt matavfall analyserats. Den teoretiska metanpotentialen i de 
oundvikliga matavfallet uppgår till mellan 75-94% av resultaten från tidigare 
studier (Tabell 10).  

Den uppmätta gaspotentialen redovisas i Tabell 9 som genomsnitt för samtliga 
prover som ingått i studien, samt separat för de prover där även den teoretiska 
potentialen kunde beräknas. I båda fallen ligger dock resultaten inom de värden 
som presenterats i tidigare studier vid användning av samma typ av analysmetod 
(satsvisa försök i mesofil miljö). Vid en jämförelse med resultat från tidigare 
utrötningsförsök av matavfall från hushåll från de geografiska områden som 
inkluderats i denna studie (NSR samt SYSAV) kan konstateras att den 
genomsnittliga metanpotentialen i oundvikligt matavfall motsvarar mellan 68 och 
85% av tidigare uppmätta värden.  

  



 21 

 

Tabell 10. Jämförelse med tidigare studier av källsorterat matavfall. När fler än två värden 
presenterats anges även ett medelvärde inom parantes (i.u. = ingen uppgift). 

Referens 

 

 

TS  

(%) 

VS  

(% av TS) 

Teoretisk 
metanpotential1 

(Nm3/ton VS) 

Uppmätt 

Metan-
potential2 

(Nm3/ton VS) 

Innehåll  

(% av TS) 

Fett Kolhy
drat 

Protein 

Hushåll, 
papperspåse 3 

28 92 591 495 18 58 16 

Hushåll, 
plastpåse4 

17-37 85-87 530-545 (540) 380-566 (467) 14-
17 

54-57 15-17 

NSR 
pressvätska4 

11 87 485-603 422-527 (472) 17 53 17 

NSR råslurry5 16 88 463 387 10 62 16 

SYSAV 
pressvätska6 

20 92 i.u. 589 i.u. i.u. i.u. 

Denna studie  
(endast NSR-
kommuner) 

33 86 453 410 13 52 16 

Denna studie 
(samtliga) 

33 85 i.u. 399 i.u. i.u. i.u. 

1 Beräknat baserat på innehåll av fett, kolhydrater och protein. 

2 Vid batchvis rötning 

3 Matavfall källsorterat i papperspåse från danska hushåll, analyserade efter förbehandling 
med shredder och magnet (Davidsson et al. 2007). 

4 Matavfall källsorterat i plastpåse från danska hushåll, analyserade efter förbehandling med 
skruvpress (Davidsson et al. 2007). 

5 Hushållsavfall insamlat i papperspåse i NSR:s ägarkommuner, analyserade efter 
förbehandling med skruvpress (Eriksson och Holmström, 2010) samt Bohn (2012). Avfallet 
har blandats med vatten före analys – därav en lägre TS.  

5 Hushållsavfall insamlat i papperspåse i NSR:s ägarkommuner, analyserade innan 
förbehandling (Eriksson och Holmström, 2010). Avfallet har blandats med vatten före 
analys – därav en lägre TS. 

6 Hushållsavfall insamlat i papperspåse i SYSAV:s ägarkommuner, analyserade efter 
förbehandling med skruvpress (Truedsson, 2010). Avfallet har blandats med vatten före 
analys – därav en lägre TS. 

Den genomsnittliga metanpotentialen på 399 Nm3/ton VS innebär 113Nm3/ton 
vått oundvikligt matavfall. Tidigare studier har visat på en utrötningsgrad på 
omkring 80% från källsorterat matavfall från hushåll (Davidsson et al., 2007). Om 
denna utrötningsgrad antas även för oundvikligt matavfall erhålls ett metanutbyte 
på 90Nm3 metan/ton vått oundvikligt matavfall. Detta är 20% lägre än Linnés 
(2007) antagande om ett metanutbyte på 114.5Nm3/ton vått matavfall.  
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6 SLUTSATS 
Resultaten från studien visar på goda möjligheter för matavfallsminimering. Enligt 
resultaten från denna studie utgörs 33% av den totala mängden genererat 
matavfall av onödigt matavfall, dvs. mat som inte skulle behöva slängas och som 
skulle kunna undvikas genom bättre planering av matinköp och tillagning, annan 
typ av förvaring etc. Detta är något lägre än de resultat som tidigare redovisats 
från svenska hushåll och även lägre än de mängder som tidigare redovisats från 
Danmark, Norge, England. Den totala genereringen av matavfall per person och år 
uppgår till 92 kg, vilket är något lägre än de 100kg/person och år som använts i 
tidigare biogaspotentialstudier för Skåne. Med en avfallsminimering motsvarande 
33% sjunker mängden till 62kg/person och år.  

Av det onödiga matavfallet sorteras endast 32% ut som matavfall. Resten slängs 
som restavfall. Främst förpackat onödigt matavfall sorteras inte ut som matavfall 
av hushållen. Hela 98% av det oöppnade förpackade matavfallet återfanns i 
restavfallet och sorteras alltså inte ut som matavfall av hushållen. Av det 
oundvikliga sorteras i genomsnitt drygt 50% ut av hushållen. Skillnaderna är dock 
stora mellan villor och flerfamiljshushåll.  

Analyser av tungmetaller, C-tot. och näringsämnen (N, P och K) visar på lägre 
halter av fosfor och svavel i det oundvikliga matavfallet jämfört med tidigare 
rapporterade halter från i källsorterat matavfall från svenska hushåll. I övrigt 
ligger halterna på jämförbara nivåer.  

Den teoretiska metanpotentialen i det oundvikliga matavfallet ligger något under 
de nivåer som redovisats i tidigare studier av matavfall insamlat från hushåll i 
Sverige och Danmark. Den teoretiska metanpotentialen i de oundvikliga 
matavfallet uppgick till 442Nm3/ton VS, vilket är 75-96% jämfört med resultat från 
tidigare studier 

Den uppmätta metanpotentialen (baserat på satsvisa försök i mesofil miljö) visar 
på en något lägre metanproduktion från det oundvikliga matavfallet jämfört med 
litteraturvärden där matavfall från hushåll i samma geografiska områden 
analyserats efter förbehandling med skruvpress. Den genomsnittliga 
metanpotentialen i oundvikligt matavfall motsvarar mellan 68 och 85% av tidigare 
uppmätta värden från dessa områden. Det bör påpekas att jämförelsevärdena är 
hämtade från ett mycket begränsat antal referenser och att ytterligare 
referensvärden skulle behövas för att kunna fastställa några verkliga skillnader.  

Resultaten från studien tyder på att biogaspotentialen från hushållens matavfall 
vid en lyckad avfallsminimering kan påveras både genom en minskning av de 
totala mängderna genererat matavfall, samt av en förändring av den potentiella 
metanproduktionen i det matavfall som genereras. Tidigare studier har visat på en 
potentiell biogasproduktion från hushållsavfall i Skåne motsvarande 141GWh. En 
minskning av den totala mängden genererat matavfall från hushåll med 33% samt 
en minskning av metanutbytet per ton matavfall med drygt 20% skulle kunna 
reducera denna produktion till 72GWh, dvs. drygt hälften av tidigare gjorda 
uppskattning. De 62kg oundvikligt matavfall per person och år som denna 
uppskattning baseras på innefattar dock även papperspåsar använda för 
utsortering av avfall, större partiklar så som ben och större kärnor, samt 
snittblommor och hushållspapper, dvs. typer av avfall som med stor sannolikhet 

98 %  
av det oöppnade 
förpackade 
matavfallet 
återfanns i 
restavfallet 
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sorteras bort vid mekanisk förbehandling eller inte ger en begränsad biogas 
produktion vid rötning. Därför är det troligt att den faktiska metanutbytet per ton 
genererat matavfall kommer att vara ännu lägre. Det bör dock tilläggas att denna 
studie baseras på ett mindre antal plockanalyser i endast fem av Skånes 33 
kommuner. Ytterligare studier krävs därför för att bekräfta dessa indikationer.  
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