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Sammanfattning 

Likt andra kommunala avfallsaktörer i Sverige har Gästrike återvinnare under de senaste 

åren implementerat åtgärder för att klättra uppåt i avfallshierarkin och minska 

miljöpåverkan från avfall. Det saknas en kvantitativ longitudinell studie som visar 

klimatnyttan med dessa åtgärder. Vilken förändring av miljöpåverkan går att kvantitativt 

påvisa? Hur effektiva har åtgärderna varit och varför? Det övergripande syftet med denna 

studie är att utvärdera miljöpåverkan från avfall som samlas in i Gästrikeregionen och hur 

det har utvecklats över tid. Slutligen formuleras rekommendationer för minskad 

miljöpåverkan från avfall. 

Klimatpåverkan från avfallshantering beräknades med hjälp av avfallsstatistik kombinerat 

med livscykeldata erhållet genom litteraturstudie över tidigare genomförda studier om 

avfallshanteringens klimatpåverkan. Studiens geografiska avgränsning täcker in områdena 

för den kommunala avfallshanteringen i Gävle kommun samt Gästrike Återvinnare som 

täcker kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Den 

miljöpåverkanskategori som valts i denna studie är potentiellt bidrag till global 

uppvärmning. Detta uttrycks i koldioxidekvivalenter (CO2e). Studien avgränsas till 

statistik från åren 2001 till 2016 och avfallsfraktionerna säck- och kärlavfall, brännbart 

restavfall, matavfall, förpackningar, wellpapp samt el-avfall. 

Under den undersökta tidsperioden gick klimatpåverkan från de undersökta fraktionerna 

från ett nettovärde på 78 kg CO2e per person år 1991, det vill säga att emissionerna från 

avfallsbehandlingen var större än de potentiellt undvikna emissionerna från alternativ 

produktion av material och energi. År 2016 var nettovärdet -100 kg CO2e per person år, 

den potentiellt undvikna klimatpåverkan översteg påverkan som hanteringen orsakar. Den 

viktigaste förändringen i avfallshanteringen i avseende på klimatpåverkan var upphörandet 

av deponering av blandat hushållsavfall. Av stor betydelse var också den utökade 

materialåtervinningen av tidningar, förpackningar och el-avfall. 

En känslighetsanalys genomfördes där ett scenario där alternativa livcykeldata för 

klimatpåverkan provades för de fraktioner som har störs påverkan på resultatet. Utifrån 

resultatet från känslighetsanalysen går det att bekräfta att avfallshanteringssystemet har 

uppnått lägre klimatpåverkan under perioden. Dock kan denna studie inte med säkerhet 

säga om nettovärdet för avfallshanteringens klimatpåverkan nått negativa värden eller 

ligger nära noll. 

Förbudet av deponering av brännbart hushållsavfall och införandet av producentansvar har 

båda visat sig vara effektiva styrmedel för minskad miljöpåverkan från avfall. Trots 

förbättringarna går det att notera att de största volymmässiga förändringarna skett i 

avfallshierarkins lägre steg. En viktig utmaning inom avfallshantering är att hitta och 

implementera effektiva åtgärder för avfallshierarkins översta steg. 
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Abstract 

Like other municipal waste collectors in Sweden, Gästrike Återvinnare have in recent 

years implemented measures to climb up the waste hierarchy and reduce the 

environmental impact of waste. No quantitative longitudinal study of the climate benefits 

of these measures have previously been conducted. What change of environmental impact 

can be quantitatively demonstrated from these measures? How effective have the measures 

been and why? The overall purpose of this study is to evaluate the environmental impact of 

waste collected in the Swedish region of Gästrikland and how it has evolved over time. 

Finally, recommendations are formulated for reduced environmental impact from waste. 

The climate impact from waste management was calculated using statistics of collected 

waste combined with life-cycle data obtained through literature study of previously 

conducted studies. The geographical delimitation of the study covers the municipal waste 

management in the municipality of Gävle and Gästrike Återvinnare. The environmental 

impact category chosen in this study is potential contribution to global warming, 

expressed in carbon dioxide equivalents (CO2e). The study is limited to statistics from 

2001 to 2016 and the waste fractions mixed household waste, combustible residual waste, 

food waste, packaging, corrugated board and electrical waste. 

During the surveyed period, the climate impact of the investigated fractions went from a 

net value of 78 kg CO2e per person in 1991, i.e. the emissions from the waste treatment 

were greater than the potentially avoided emissions from alternative production of 

materials and energy. By 2016 the net value was -100 kg CO2e per person and year, the 

potentially avoided climate impact exceeded the impact that the waste management 

causes. The most important change in terms of climate impact was the cessation of land 

filling of mixed household waste. Important was also the expanded recycling of 

newspapers, packaging and electrical waste. 

A sensitivity analysis was conducted where a scenario with alternative life cycle data for 

climate impact was tested for the fractions with the largest impact on the result. Based on 

the sensitivity analysis, it can be confirmed that the waste management system has 

achieved a lower climate impact during the period. However, this study can not reliable 

state whether the net value of the waste management's climate impact has reached 

negative values or is close to zero. 

The ban on landfilling of combustible household waste and the introduction of producer 

responsibility have both proved to be effective means of reducing the environmental 

impact of waste. Despite the improvements, it can be noted that the biggest changes 

regarding volume have occurred in the lower steps of the waste hierarchy. An important 

challenge in waste management is to find and implement effective measures for the higher 

steps in the waste hierarchy.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den globala uppvärmningen omnämns ofta som vår tids ödesfråga. I december 2015 vid 

enades världens länder vid FN:s klimatkonventions tjugoförsta partsmöte (COP21) om att 

den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under två grader och att ansträngningar 

ska göras för att hålla ökningen under 1,5 grander under förindustriell nivå (Prop. 

2016/17:16). Sommaren 2017 antog Sveriges riksdag ett klimatpolitiskt ramverk som 

innebär att landet ska ha uppnått noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Varje 

regering är dessutom skyldiga att föra en politik som är i linje med detta mål 

(Regeringskansliet, 2017). 

Avfallshanteringen står för en 2,5 % av utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser 

(exklusive utrikestransporter och förändrad markanvändning) (Naturvårdsverket, 2018). 

Avfallssektorn i sig själv utgör med andra ord för en mindre del av Sveriges totala utsläpp. 

Avfallshanteringen samverkar dock med andra samhällssektorer. Tyskeng och Finnveden 

(2010) menar att avfallssektorn har en unik möjlighet att inte bara sänka sina egna utsläpp, 

utan också bidra till att sänka andra sektorers utsläpp, exempelvis materialproduktion och 

energi. 

Med det sagt är inte klimatpåverkan från avfallshanteringen utan betydelse. Arushanyan et 

al. (2017)genomförde en studie baserad på livscykelanalys över avfallshanteringssystemet i 

Sverige som undersökte möjliga framtida scenarier. Studien identifierade klimatpåverkan, 

humantoxicitet och resursanvändning som de mest betydelsefulla påverkanskategorierna 

baserat på potentiella ekonomiska skadekostnader. 

Under perioden 1991–2016 har mycket skett inom hantering av avfall. I statistiken över 

insamlat avfall i Gästrikeregionen (som innefattar hushållsavfall och liknande avfall som 

samlas in via kommunalt avfallsansvar samt förpackningar, tidningar och el-avfall, se Bilaga 

A – Avfallsmängder, ton per år) kan utläsas att deponering av blandat avfall fasades ut till 

förmån för förbränning med energiutvinning. Matavfall började sorteras ut till 

kompostering och komposten nyttjades till jordförbättringsmedel. Antalet fraktioner 

sorterade till materialåtervinning utökades. Satsningar på information till invånare 

genomfördes för ökad källsortering och förebyggande av avfall (Gästrike återvinnare, 

2013). En utveckling som speglar den i Sverige i stort där deponering har minskat och 

energiåtervinning och materialåtervinning har ökat (Arushanyan, et al., 2017). Vilken 

förändring i miljöpåverkan från avfallshanteringen har förändringarna lett till? Detta 

arbetet undersöker vilka kvantitativa förändringar i form av klimatpåverkan som kan 

påvisas. 
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Livscykelanalys är en metod som tillhandahåller ett systemperspektiv på miljöbedömning. 

Att använda denna metoden för att utvärdera miljöpåverkan har vunnit acceptans sen 

1990-talet när den uppkom och är idag väletablerat (Arushanyan, et al., 2017). 

Denna studie bygger vidare på ett tidigare arbete av författaren till föreliggande arbete. 

Det första arbetet var liksom denna studie en rapport om klimatpåverkan från hantering av 

kommunalförbundet Gästrike Återvinnares insamlade avfall: Klimatpåverkan från Gästrike 

Återvinnares insamlade avfall (Ringström, 2015). Arbetet baserades på studien Miljöpåverkan 

från avfall (Sundqvist & Palm, 2010) som presenterade miljöpåverkan från avfall i Sverige 

genom livscykelanalys där livscykeldata för avfallsfraktioner i Sverige presenterades. 

Genom att tillämpa värdena på avfallsstatistik från Gästrike Återvinnare redovisade 

rapporten Klimatpåverkan från Gästrike Återvinnares insamlade avfall hur klimatpåverkan 

förändrats över tid. På så vis presenterades miljöpåverkan kvantitativt och hur det 

förändrats över tid (Figur 1). I beräkningen ingår både de klimatpåverkande emissioner 

som sker till följd av avfallshanteringen och de emissioner som potentiellt undviks genom 

energi- och materialåtervinning. De undvikna emissionerna är i de flesta fallen de större än 

de emissioner som sker till följd av avfallshanteringen, därför är värdena i Figur 1 under 

nollstrecket. 

 

Figur 1. Klimatpåverkan från insamlat avfall 2005–2013 (exkl. slam, fett, latrin) figur hämtad ur 
Ringström (2015). 
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Föreliggande studie fokuserar även den på flera av de fraktioner som samlas in i regionen. 

Det bygger vidare på den i huvudsak kvalitativa metoden från Klimatpåverkan från Gästrike 

Återvinnares insamlade avfall (Ringström, 2015). Denna gång spänner sig studien över ett 

längre tidsspann och tillämpar livcykeldata från fler källor. Detta ger en vidare bild av hur 

avfallshanteringen förändrats över tid och konsekvenser det fått för miljöpåverkan i 

avseende på bidrag till klimatpåverkan. 

1.2 Problem 

Likt andra kommunala avfallsaktörer i Sverige har Gästrike återvinnare (GÅ) under de 

senaste åren implementerat åtgärder för att klättra uppåt i avfallshierarkin och minska 

miljöpåverkan från avfall. Det saknas en kvantitativ, longitudinell studie som visar 

klimatnyttan med dessa åtgärder. Vilken förändring av miljöpåverkan går att kvantitativt 

påvisa? Hur effektiva har åtgärderna varit och varför? 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att utvärdera hur klimatpåverkan från avfall 

som samlas in i Gästrikeregionen förändrats över tid. Avfallet som undersökts innefattar 

hushållsavfall och liknande avfall som samlas in via kommunalt avfallsansvar samt 

förpackningar, tidningar och el-avfall. Slutligen formuleras rekommendationer för 

minskad miljöpåverkan från avfall. 

1.4 Mål 

Målen för denna studie är att: 

1. Redovisa hur hanteringen av avfallet som samlats in i Gästrikeregionen utvecklats 

över tid. 

2. Kvantitativt redovisa hur klimatpåverkan från avfallshanteringen utvecklats över 

tid. 

3. Analysera hur effektiviteten i avseende på klimatpåverkan hos 

avfallshanteringssystemet utvecklats över tid. 

4. Formulera rekommendationer för minskad klimatpåverkan från avfall. 
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1.5 Omfattning 

Studien omfattar avfallsfraktioner som innefattas av kommunalt ansvar för insamling enligt 

Miljöbalken (SFS 1998:808) samt ett antal fraktioner som faller in under producentansvar 

genom organisationerna Förpackning- och tidningsinsamlingen och El-kretsen under 

perioden 1991–2016. 

Avfallsstatistiken för åren 2001–2016 gäller hela Gästrike Återvinnares område som 

omfattar kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken och Älvkarleby. Innan 2001 bedrevs den 

kommunala avfallshanteringen av respektive kommun. För att sammanställa statistik från 

arkiv inom arbetets tidsramar begränsades statistiken innan 2001 till Gävle kommuns 

tidigare avfallsbolag Gävle Renhållare. För att jämföra tidserierna med olika geografiska 

avgränsningar räknas avfallsmängder om till kg avfall per invånare. 

På återvinningscentraler kan både privatpersoner och företag med företagskort slänga 

avfall. Studien avgränsas till avfallsfraktioner som författaren bedömer i första hand 

kommer från hushåll: Säck- och kärlavfall, brännbart restavfall, matavfall, förpackningar 

och wellpapp. El-avfall har även inkluderats då fraktionen ökar i volym och har stor 

miljöpåverkan per kg, vilket är ett av skälen till att den är prioriterad i Sveriges 

avfallsförebyggande program (Naturvårdsverket, 2015). År 2016 omfattade de valda 

fraktionerna 67 % av Gästrike Återvinnares insamlade avfall exklusive slam (Gästrike 

Återvinnare, 2017). 

Det finns en mångfald tidigare studier som genomfört livscykelanalyser av olika 

avfallsfraktioner. I detta arbete har livcykeldata som bedömts vara representativa 

tillämpats på avfallsstatistiken från Gävle och Gästrikland. I första hand valdes studier med 

livscykelanalyser på avfallshantering i Sverige och Norden. De utgörs av antingen artiklar 

från vetenskapliga tidskrifter eller rapporter från myndigheter och branschorganisationer 

inom avfall. 

1.6 Målgrupp 

Denna studie riktar sig till aktörer inom hantering av hushållsavfall, framförallt inom 

strategisk planering och uppföljning. Exempelvis avfallsbolag, kommuner och 

branschorganisationer inom avfall. 
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2 Metod 

2.1 Datainsamling: avfallsmängder och 

behandlingsmetoder 

Uppgifter över avfallsmängder och behandlingsmetoder för 2001–2016 hämtades 

huvudsakligen från Gästrike Återvinnares interna statistik (Bilaga A – Avfallsmängder, ton 

per år). Mer detaljerad statistik för förpackningar och returpapper 2001–2016 hämtades 

ur Avfall Sveriges onlinetjänst, Avfall Web (Avfall Sverige, 2017), uppgifterna kommer 

ursprungligen från Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI AB) statistik. 

Kommunförbundet Gästrike Återvinnare bildades 2001. Innan dess sköttes 

avfallshantering under kommunalt ansvar inom vardera av de fem nuvarande 

medlemskommunerna. 

Den mest sannolika platsen att finna statistik från kommunal avfallshantering tiden innan 

år 2001 är i varje enskild kommuns egna arkiv. Detta kan vara tidskrävande då inte alla 

arkiv har digitaliserade katalogsystem. Vad gäller kommunalförbund och kommunalbolag 

finns dock en risk att gamla handlingar inte sparas på ett kommunalarkiv, särskilt om 

organisationens verksamhet täcker flera kommuner. I fallet med Gästrike Återvinnare så 

tog förbundet över det tidigare Gävle Renhållares arkivhandlingar. Merparten av dessa 

tycks ha slängts i samband med flytt utan att lämnas vidare till kommunarkiv. 

På grund av tidsbegränsningar avgränsades föreliggande studie till att statistiken för 

perioden 1991–2001 endast omfattar Gävle kommun. Genom att räkna om 

avfallsmängder till kg per invånare går det att göra jämförelser över tid för att se hur 

avfallssystemet förändrats över tid, trots de skilda geografiska systemgränserna. År 2016 

stod Gävle kommun för 61 % av det totala invånarantalet i de fem kommunerna 

(Statistiska Centralbyrån, 2018). 

Statistiken över avfallsmängder och behandlingsmetoder för år 1999 hämtades från 

Renhållningsordning för Gävle Kommun år 2000 (Gatukontoret Gävles Renhållare, 2000). 

Statistiken för 1991 hämtades ur Avfallsplan 1993 Gävle Kommun (Gatukontoret Gävles 

Renhållare, 1992). 
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2.2 Livscykelanalys 

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att analysera miljöpåverkan från produkter och 

tjänster. Metoden följer en produkt eller tjänst genom det industriella systemet, från 

råvaruutvinning till avfallshantering, eller valda delar av systemet och beskriver 

användning av resurser, avfall och emissioner till luft, vatten och mark som illustreras i 

Figur 2 (Baumann & Tillman, 2004). 

 

 

Figur 2. Livscykelmodellen, figur baserad på Baumann & Tillman (2004). 

Denna studie undersöker miljöpåverkan från avfallshantering. Hanteringen av avfall kan 

orsaka miljöpåverkan, genom resursanvändning och emissioner från transporter och 

behandlingsprocessen. Samtidigt kan avfallshanteringen leda till minskad miljöpåverkan 

genom att återvunna material och energi kan ersätta nyproduktion. 

Att genomföra en livscykelanalys av en avfallsfraktion innebär att inventering och 

beräkningar genomförs av stegen i livscykeln. Denna studie sammanfattar resultat från 

tidigare studier av avfallshantering som gjort detta och tillämpar livcykeldata på 

avfallsmängder i Gästrikeregionen. En förenkling som gjorts i denna studie är att samma 

livcykeldata används på behandlingen av de olika avfallsfraktionerna över tid. Hänsyn tas 

inte till förändringar i återvinningsprocesserna över tid (exempelvis tekniska framsteg i 

energiåtervinning). Livcykeldata har valts oberoende av förändringar över i vilka aktörer 

och anläggningar som ansvarat för insamling och behandling av avfallet. 
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Tillverkning 
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Den miljöpåverkanskategori som valts i denna studie är potentiellt bidrag till global 

uppvärmning. Detta uttrycks i koldioxidekvivalenter (CO2e). Studierna som valts i 

litteraturstudien redovisar alla avfallshanteringens miljöpåverkan i denna enhet. Studierna 

har inventerat de massflöden som bidrar till global uppvärmning, exempelvis utsläpp av 

koldioxid, metan och eventuella kolsänkor processen ger upphov till. Resultatet av 

inventeringen karaktäriseras, det vill säga räknas om till hur mycket utsläpp av koldioxid 

som potentiellt leder till samma uppvärmning och uttrycks i enheten 

koldioxidekvivalenter (Baumann & Tillman, 2004). 

Systemgränserna i föreliggande studie är valda för att både ta hänsyn till emissioner 

orsakade av avfallshanteringen och eventuella undvikna emissioner. Figur 3 illustrerar 

systemgränserna. Avfallet samlas in och transporteras till anläggningar för bearbetning. 

Det kan exempelvis vara materialåtervinning som i fallet med metallförpackningar, 

förbränning av blandat hushållsavfall med energiåtervinning eller kompostering av 

organiskt avfall. Dessa kan ersätta ny råvara, annan energiframställning respektive 

gödningsmedel som i fallet med kompostering. 

I samtliga studier som använts i litteraturstudien ingår emissioner och resursförbrukning 

från insamling och transporter. Detta innebär att specifika lokala förhållanden i avseende 

på insamling och transporter inte har inkluderats i beräkningarna. 

Hur stor betydelse som transporterna har för klimatpåverkan för avfallshantering varierar 

mellan olika avfallstyper. Lerche Raadal et al. (2010) menar att klimatpåverkan från 

transporter vid avfallshantering generellt är av liten betydelse i förhållande till miljönyttan 

från material- och energiåtervinning. Sundqvist & Palm (2010) påpekar att det ofta brukar 

sägas vid LCA av avfallshantering att transporter har liten betydelse, dock visar deras 

studie att när det gäller avfallsfraktioner med lågt energiinnehåll kan transporterna ha 

betydelse. 
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Figur 3. Studiens systemgränser. 

Föreliggande arbete är en bakåtblickande studie, det som kallas bokförings-LCA. Detta 

innebär att historiska genomsnittsdata används. Exempelvis att den ersatta energin från 

förbränning med energiutvinning antas vara genomsnittlig energiproduktion i det aktuella 

landet eller regionen. Denna typ av LCA är användbar till att analysera existerande 

industriella system, men mindre lämpat för att utvärdera framtida alternativ (Baumann & 

Tillman, 2004). 

I litteraturstudien har studier valts som har systemutvidgning för ersatt energiproduktion i 

form av el och fjärrvärme. I första hand har studier med svensk energimix prioriterats när 

möjligt. I andra hand nordiska studier och i tredje hand europeiska studier. Val av 

energimix kan potentiellt ha stor påverkan på beräkning av klimatpåverkan. För att 

hantera denna osäkerhet har en känslighetsanalys genomförts där andra livcykeldata har 

tillämpats på de avfallsfraktioner som har störst påverkan på beräkningarna av 

klimatpåverkan. 
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2.3 Beräkningar 

Bilaga A – Avfallsmängder, ton per år redovisar indata i form av avfallsmängder och 

behandlingsmetoder i ton per år för de valda fraktionerna. Statistiken beskrivs närmare i 

kapitel 3.2. 

Mycket av resultatet presenteras per capita. I Bilaga B – Befolkningsantal och kg avfall per 

person. redovisas befolkningsutvecklingen under tidsperioden med data från Statistiska 

Centralbyrån. Val av livcykeldata beskrivs i kapitel 3.1 och sammanfattas i Tabell 10. Med 

hjälp av avfallsstatistiken och livscykeldata har klimatpåverkan per år och för varje 

avfallsfraktion beräknats, som kan ses i Bilaga C – Klimatpåverkan från avfallshanteringen 

Förpackningar och returpapper presenteras både per enskild fraktion och som summa. 

Åren 2007–2016 har klimatpåverkan för de fem fraktionerna glasförpackningar, 

returpapper, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar beräknats 

var och för sig och därefter summerats till totalsumman. Åren 2001, 2003, 2005 och 2006 

saknar fullständiga data för alla förpackningsfraktioner. Däremot finns totalsumma för 

förpackningar och returpapper. För dessa år har därför klimatpåverkan beräknats utifrån 

summan. År 2001, 2003 och 2005 antas ha samma klimatpåverkan per kg förpackningar 

och returpapper som år 2004. År 2006 antas ha samma klimatpåverkan per kg som år 

2007. 
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3 Resultat 

3.1 Val av livcykeldata 

I detta kapitel beskrivs val av livcykeldata utifrån litteraturstudien. De valda studierna 

beskrivs och utvärderas utifrån systemgränser, antagande om avfallens 

materialsammansättning, energimix i eventuell ersatt energi. Slutligen motiveras det valda 

värdet för bidrag till global uppvärmning för respektive fraktion. 

Under litteraturstudien söktes studier som presenterar livcykeldata över klimatpåverkan 

från hanteringen av olika avfallsfraktioner. Källorna utgörs av granskade artiklar från 

vetenskapliga tidskrifter, rapporter från myndigheter och branschorganisationer inom 

avfallshantering och i ett fall en avhandling på mastersnivå. Studierna valdes utifrån att de 

beskriver avfallsfraktioner som är jämförbara med avfallsstatistiken från Gästrikeregionen, 

exempelvis valdes inte studier som presenterar sammanslagna livcykeldata för flera 

avfallsfraktioner. 

Studier valdes som har funktionella enhet och systemgränser som stämmer överens med 

systemgränserna som ses i Figur 3. Nyare studier har prioriterats över äldre, de som valdes 

är utgivna mellan åren 2008 och 2016. På grund av tidsbegränsningar användes i första 

hand studier som presenterar livcykeldata för flera fraktioner i samma dokument. Urval 

gjordes även utifrån geografisk närhet och hur jämförbara de olika områdenas 

avfallshanteringssystem är. I första hand valdes studier som avhandlar avfallshantering i 

Sverige, i andra hand nordiska länder och i tredje hand i Europa. 

För att prova analysens kvalité genomförs en känslighetsanalys på de livcykelvärden som 

har störst påverkan på resultatet. Förbränning av avfall har stor påverkan eftersom en stor 

andel av det insamlade avfallet behandlas på detta sätt. Materialåtervinning av metaller och 

el-avfall har också stor påverkan eftersom de har stor klimatpåverkan per kg avfall i de 

valda LCA-värdena. För dessa fraktioner genomförs beräkningar med alternativa LCA-data 

för att analysera hur resultatet påverkas av valet av data. Motivering av val av data 

presenteras i kapitel 3.1.1 till 3.1.6. 

3.1.1 Blandat hushållsavfall, förbränning 

Tre europeiska studier har valts som underlag för LCA-data för blandat hushållsavfall som 

behandlas med förbränning med energiåtervinning. En om svensk avfallshantering, en om 

norsk avfallshantering, båda dessa från år 2010 och en studie om genomsnittlig europeisk 

avfallshantering från år 2008 som kan ses i Tabell 1. 
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Tabell 1. Klimatpåverkan från förbränning av blandat hushållsavfall. 

Referens Klimatpåverkan från 

avfallshantering, netto. 

Land/region 

Miljöpåverkan från avfall (Sundqvist 

& Palm, 2010) 

-0,1 CO2e / ton avfall Sverige 

Klimaregnskap for avfallshåndtering 

(Lerche Raadal, Saur Modahl, & 

Lyng, 2010) 

-0,1 CO2e / ton avfall (ersätter 

olja/el) 

0,270 CO2e / ton avfall (ersätter 

fjärrvärme) 

Norge 

Resource savings and CO2 

reduction potential in waste 

management in Europe and the 

possible contribution to the CO2 

reduction target in 2020 (Prognos 

AG, 2008) 

-0,07 CO2e / ton avfall Europa 

 

Hur skiljer sig systemgränser, ersatt energi och avfallets materialsammansättning åt mellan 

studierna och hur väl stämmer det överens med förhållande hos Gästrike återvinnare? Alla 

tre studierna har liknande systemgränser som omfattar insamling av avfallet, behandling 

och systemutvidgning för den nyproduktion av energi som potentiellt kan undvikas genom 

energiåtervinningen. 

I Miljöpåverkan från avfall (Sundqvist & Palm, 2010) antas den ersatta energin utgöras av 

genomsnittlig el och fjärrvärme i Sverige. I Klimaregnskap for avfallshåndtering (Lerche 

Raadal, Saur Modahl, & Lyng, 2010) presenteras två alternative värden, ett där det antas 

att antas genomsnittlig norsk el och oljeeldning ersätts och ett där genomsnittlig 

fjärrvärme ersätts. I studien anges nordisk el-mix som utgörs av 50 % vattenkraft, 23 % 

kärnkraft, 11 % kol och 16 % övrigt. I statistik från Sveriges Energimyndighet 

(Energimyndigheten, 2017) kan ses att svensk el-mix under början av 2000-talet liksom i 

Norge dominerades av vatten- och kärnkraft. Den största skillnaden är frånvaron av el från 

kolkraft i den svenska mixen. I Resource savings and CO2 reduction potential in waste 

management in Europé (Prognos AG, 2008) antas den ersatta energin vara genomsnittlig 

europeisk el och fjärrvärme. 
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Enligt en beräkning baserad på hushållsavfall i Gävle kommun år 1991 så uppgick den 

totala andelen komposterbart till 43 % av allt hushållsavfall och andelen papper, glas, 

metaller och plast till 34 % (Gatukontoret Gävles Renhållare, 1992). I regionala 

avfallsplanen för Gästrikland och Älvkarleby år 2000 (SWECO, 2000) antogs andelen 

komposterbart hushållsavfall vara 40 % baserat på en nationell studie genomförd av 

Nordvästra Skåne Renhållnings AB. År 2016 genomförde Gästrike Återvinnare 

plockanalys av säck- och kärlavfall från hushåll (Avfall Sverige, 2017). Analysen gjordes på 

avfall från hushåll och lägenheter med separat utsortering av matavfall till kompostering. 

Andelen matavfall som felaktigt slängts i säck- och kärlavfallet utgjorde 24–30 % av vikten 

(för villa respektive lägenhet). Andelen förpackningar och returpapper utgjorde 34 %. 

Som kan ses i Tabell 2 stämmer plastinnehållet mellan Gästrike Återvinnares plockanalys 

2016 nära överens med den norska studiens medans Miljöpåverkan från avfall räknar med 

värdet 3,6 %. Andelarna och årtalen finns sammanställda i Tabell 2. 

I studien Miljöpåverkan från avfall (Sundqvist & Palm, 2010) modelleras säck- och kärlavfall 

som innehållande 33 % matavfall, 39 % papper, plast, glas, metall samt 28 % övrigt. I 

rapporten Klimaregnskap for avfallshåndtering (Lerche Raadal, Saur Modahl, & Lyng, 2010) 

är materialsammansättningen för avfallet (med undantag för plast) nära Sundqvist & Palms 

med 39 % matavfall, 38 % papper, plast, glas, metall samt 23 % övrigt. Prognos AG 

(2008) rapport innehåller inte uppgifter om avfallets sammansättning. 

Tabell 2. Materialsammansättning i säck- och kärlavfall i Gävle och Gästrikland samt modellerad 
materialsammansättning i studier. 

 1991 1999 2016 (Sundqvist & 

Palm, 2010) 

(Lerche 

Raadal, Saur 

Modahl, & 

Lyng, 2010) 

(Prognos AG, 

2008) 

Matavfall 43 % 40 % ~27 % 33 % 39 % - 

Returpapper, 

förpackningar 

34 % - 34 % 

(Plast ~15 

%) 

34 %  

(Plast 3,6 %) 

38 % 

(Plast 15 %) 

- 

Övrigt 23 % - 39 % 39 % 28 % - 

  

Klimatpåverkan från förbränning av avfallet ligger nära varandra i två av studierna: 

Miljöpåverkan från avfall (Sundqvist & Palm, 2010) och Resource savings and CO2 reduction 

potential in waste management in Europé (Prognos AG, 2008) de ger avrundat till en decimal 

båda värdet -0,1 CO2e / ton avfall. Resultatet från studien i Norge (Lerche Raadal, Saur 

Modahl, & Lyng, 2010) skiljer sig genom att redovisa skillnader för olika antaganden om 

att energin ersätter olja, el respektive fjärrvärme. Detta ger ett spann på -0,1 till +0,27 

CO2e / ton avfall. 
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Värdet som väljs till beräkningarna i föreliggande studie är -0,1 CO2e / ton avfall. Detta 

bör betraktas som ett potentiellt bästa värde (i betydelsen lägsta potentiella 

klimatpåverkan). Detta dels med tanke på att avfallet antas ha 15 % plastinnehåll som ger 

CO2-utsläpp av fossilt ursprung. Dels att energin som ersätts vid energiåtervinningen ur 

perspektiv av svensk genomsnittlig energimix ur ett bakåtblickande perspektiv, är svensk 

fjärrvärme och el. Båda har huvudsakligen har ursprung från förnyelsebara energikällor, 

samt kärnkraft i fallet med el (Energimyndigheten, 2017). 

Värdet -0,1 CO2e / ton avfall används även till beräkningar för fraktionen av blandat 

grovavfall till förbränning som samlas in på återvinningscentraler. Den viktigaste 

skillnaden mot säck- och kärlavfallet är att denna fraktionen innehåller inget eller 

marginella mängder matavfall. En förenkling som görs i denna studie på grund av 

tidsbegränsningar är att samma värde används över hela tidsperioden. På grund av detta tas 

inte tekniska förändringar som skett i förbränningsanläggningarna inte i beaktande. 

Till känslighetsanalysen väljs värdet 0,270 CO2e / ton avfall enligt värdet för 

avfallsförbränning som ersätter fjärrvärme i Lerche Raadal et al. (2010). 

3.1.2 Blandat hushållsavfall, deponi 

Innan millennieskiftet behandlades en betydande andel av blandat hushållsavfall genom 

deponering. För val av LCA-data för beräkning av klimatpåverkan från deponering av 

blandat hushållsavfall har två studier valts, Lerche Raadal, Saur Modahl, & Lyng (2010) 

och Prognos AG (2008). Dessa båda studier beskrevs i föregående avsnitt, 3.1.1. Således 

är systemgränser, antaganden om energimix för ersatt energi och avfallets 

materialsammansättning samma. 

Deponin på Forsbacka avfallsanläggning är utrustad med anläggning för att ta tillvara 

deponigas. I Lerche Raadal, Saur Modahl, & Lyng (2010) antas 25 % av deponigasen 

omhändertas, i Prognos AG (2008) antas 20 % tas tillvara. Modellen som används i Lerche 

Raadal, Saur Modahl, & Lyng (2010) är baserad på genomsnittsdata för norska deponier. 

75 % av deponigasen avges som emissioner till atmosfären. 25 % fångas in. Av den 

infångade gasen facklas 42 % medans 38 % används till framställning av elektricitet och 20 

% förbränns för uppvärmning av lokaler. 

Som kan ses i Tabell 3 så ger båda studierna närliggande värden för klimatpåverkan från 

avfallshanteringen. I båda studierna är det en nettopåverkan, främst på grund av att 

klimatpåverkan från emissioner till atmosfären är större än undvikna emissioner från 

omhändertagen deponigas. Värdet som väljs till beräkningarna i föreliggande studie är 1,1 

CO2e / ton avfall. 
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Tabell 3. Klimatpåverkan från deponering av blandat hushållsavfall. 

Referens Klimatpåverkan från 

avfallshantering, netto. 

Land/region 

Klimaregnskap for avfallshåndtering 

(Lerche Raadal, Saur Modahl, & 

Lyng, 2010) 

1,116 CO2e / ton avfall 

 

Norge 

Resource savings and CO2 

reduction potential in waste 

management in Europe and the 

possible contribution to the CO2 

reduction target in 2020 (Prognos 

AG, 2008) 

1,08 CO2e / ton avfall Europa 

3.1.3 Matavfall, kompostering 

Fram till 2003 skedde ingen separat utsortering av matavfall, det slängdes med blandat 

säck- och kärlavfall. Under 2004 började matavfall komposteras, som kan ses i Figur 5. 

Först i en komposteringsanläggning i Sala och sedan i anläggning i Forsbacka utanför 

Gävle. De tre studier har valts som underlag till LCA-data för kompostering av matavfall 

ses i Tabell 4. LCA-data för matavfall i Miljöpåverkan från avfall (Sundqvist & Palm, 2010) 

används inte i detta fall eftersom den studien modellerar att matavfallet behandlas med 

flera skilda metoder (kompostering, rötning och förbränning.). 

Hillman et al. (2015) genomförde på uppdrag av Nordiska Ministerrådet en inventering av 

genomsnittliga utsläpp av växthusgaser från materialåtervinning i Danmark, Norge och 

Sverige. Studien baserades på livcykeldata från tidigare publicerade livscykelanalyser. 

Systemgränserna innefattar insamling, behandling och systemutvidgning för undviken 

produktion från jungfrulig råvara. Klimatpåverkan i studien för kompostering som studien 

redovisar är -0,02 CO2e / ton avfall, vilket kan jämföras med klimatpåverkan från rötning 

med biogasframställning i samma studie som uppgår till -0,07 CO2e / ton avfall. 

Resultatet i Klimaregnskap for avfallshåndtering (Lerche Raadal, Saur Modahl, & Lyng, 2010) 

är baserat på genomsnittsdata för Norge. Komposten utgörs av 2/3 matavfall och 1/3 

strukturmaterial (exempelvis trädgårdsavfall). 60 % av den producerade komposten 

ersätter gödningsmedel i jordbruksmark och utgör även en kolsänka genom att det ökar 

mängden organiskt material i jorden. 30 % ersätter torv och 10 % blir ej utnyttjat. Studien 

från Prognos AG (2008) innefattar även den produktion av kompost, kolsänka samt 

ersättning av gödningsmedel och torv. 

Värdet som väljs till beräkningarna i föreliggande studie är -0,02 CO2e / ton avfall. 
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Tabell 4. Klimatpåverkan från kompostering av matavfall. 

Referens Klimatpåverkan från 

avfallshantering, netto. 

Land/region 

Klimaregnskap for avfallshåndtering 

(Lerche Raadal, Saur Modahl, & 

Lyng, 2010) 

-0,018 ton CO2e / ton avfall Norge 

Resource savings and CO2 

reduction potential in waste 

management in Europe and the 

possible contribution to the CO2 

reduction target in 2020 (Prognos 

AG, 2008) 

-0,06 CO2e / ton avfall Europa 

Material Recycling - Inventory of 

Average Greenhouse Gas Emissions 

for Denmark, Norway and Sweden 

(Hillman, Damgaard, Eriksson, 

Jonsson, & Fluck, 2015) 

-0,02 CO2e / ton avfall Danmark, Norge, Sverige 

3.1.4 Förpackningar och tidningar, materialåtervinning 

I Sverige är producentansvar instiftat för förpackningar och tidningar. Hit hör insamling av 

förpackningar av glas, metall, papper, plast och tidningar. 

Hillman et al. (2015) behandlar genomsnittliga utsläpp för tre länder. Resultatet 

presenteras i Tabell 5. Hur jämför sig resultatet med en livscykelanalys på kommunnivå? I 

Tabell 5 presenteras även resultat från en analys av förpackningar- och tidningar insamlat i 

Hässleholm kommun från Materialåtervinning av förpackningar och tidningar (Olofsson, 

2014), ett examensarbete på mastersnivå som beräknat klimatpåverkan från 

materialåtervinning i fyra stycken kommuner.  

För de båda studierna ligger värdena för glas- och pappersförpackningar nära varandra. I 

föreliggande studie används värdena från Hillman et al. (2015) för de båda fraktionerna.  

Hillman et al. presenterar separata värden för aluminium och stål medan Olofsson (2014) 

presenterar ett sammanvägt värde för alla metallförpackningar. Materialsammansättningen 

modelleras där som 25 % aluminium och 75 % stål baserat på data från företaget Trania 

Metall och Återvinning AB. 

År 2016 utgjordes återvunnen metall från metallförpackningar i viktprocent av 86 % stål 

och 14 % aluminium (C. Landerdahl, Verksamhetsanalytiker FTI. Personlig 

kommunikation, 7 juni 2018). Om denna fördelning tillämpas på värdena från Hillman et 

al. fås -3,29 ton CO2e / ton avfall. Detta värde används i beräkningarna i föreliggande 

studie. 
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I känslighetsanalysen byts värdet för metallförpackningar till -2,0 vilket ligger nära värdet 

för stål i Hillman et al. (2015) och värdet för metallförpackningar i Olofsson (2014). 

För att systemgränserna mellan de båda studierna ska stämma överens i fallet med plast 

behöver sluppna utsläpp från förbränning av plasten subtraheras från resultatet i Olofsson 

(2014). När detta görs ligger värdena nära varandra med -0,8 respektive -0,92 ton CO2e 

/ ton avfall (Tabell 5). -0,8 ton CO2e / ton avfall används i beräkningarna i föreliggande 

studie. 

I Avfallsplan 1993 Gävle Kommun (Gatukontoret Gävles Renhållare, 1992) finns 

fraktionen ”Övrigt” under materialåtervinning, skilt från papper och glas. Värdet -2,1 ton 

CO2e / ton avfall, motsvarande stål i Hillman et al. (2015) används i beräkningarna i 

föreliggande studie. 

Tabell 5. Klimatpåverkan från materialåtervinning av förpackningar. 

 (Hillman, Damgaard, Eriksson, 

Jonsson, & Fluck, 2015) 

(Olofsson, 2014) 

Glas -0,4 -0,34 

Aluminium -10,6 Omräknat till 14 % 

aluminium, 86 % stål: -

3,29 

Metallförpackningar: 

-1,98 Stål -2,1 

Pappersförpackningar -0,4 -0,32 

Plastförpackningar -0,8 -2,36 (ink. Alt. Förbränning) 

-0,92 (exkl. Alt. förbränning) 

Tidningar  -0,70 

 

3.1.5 El-avfall, materialåtervinning 

I Sverige är producentansvar instiftat för el-avfall. Insamlingen är organiserad av El-kretsen 

som är ett icke vinstdrivande företag som ägs av branschorganisationer med koppling till 

el-produkter. 

Fem fraktioner samlas in. År 2016 fördelade sig de insamlade mängderna i vikt på följande 

sätt (El-Kretsen, 2017): 

• Diverse elektronik 52 % (Varav 2 % TV och skärmar) 

• Vitvaror 26 % 

• Kylskåp och frysar 18 % 

• Batterier 2,1 % 

• Ljuskällor 1,8 % 
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En studie om klimatpåverkan från el-avfall publicerades 2016 av Baxter, Lyng, Askham, & 

Jørgen Hanssen. Studien fokuserar på el-avfall insamlat i Norge med systemgränser 

innefattande insamling, behandling, avfallshantering och undviken miljöpåverkan från 

nyproduktion av material och energi. I studien moddelleras att merparten av avfallet 

behandlas i anläggningar i Norden. 

Baxter et al. (2016) undersökte miljöpåverkan av el-avfall från tre produkter: Kylskåp, 

LCD-skärmar och mobiltelefoner. I Tabell 6 presenteras LCA-data för varje produkt, hur 

mycket var och en väger samt detta omräknat till kg CO2e / kg avfall. 

 

Tabell 6. Klimatpåverkan från el-avfall. 

Data från Baxter, Lyng, Askham, & Jørgen Hanssen (2016) Omräknat till kg CO2e 

/ kg avfall 
 Vikt på produkt Kg CO2e / produkt 

Kylskåp 51 kg -20,82 -0,41 

LCD-skärm 20 kg -30,68 -1,53 

Mobiltelefon 0,14 kg -0,86 -6,14 

 

Wäger et al. (2011) utförde en livscykelanalys över el-avfall insamlat i Schweiz. Studiens 

systemgränser är inte identisk med detta arbete. Dock går det att approximera ett värde 

genom att kombinera data från två av studiens scenarier. Klimatpåverkan från 

avfallsbehandlingen i scenarier med materialåtervinning av el-avfall är ca 1 kg CO2e / kg 

avfall (undvikna utsläpp från återvunnet material ej medräknat) Wäger et al. (2011).  

Klimatpåverkan från primärproduktion av material som återvinns i scenariot med 

materialåtervinning är ca 3 kg CO2e / kg avfall. Detta ger ett nettovärde på ca -2 kg 

CO2e / kg avfall. 

Det föreslagna värdet för klimatpåverkan från el-avfall som används till beräkningarna i 

föreliggande studie är ett viktat värde baserat på Baxter, Lyng, Askham, & Jørgen Hanssen 

(2016). Detta presenteras i Tabell 7. År 2016 utgjorde vitvaror, kyl och frys 44 % av 

vikten för el-kretsens insamlade avfall (El-Kretsen, 2017). LCA-data för kylskåp antas vara 

representativt för dessa fraktioner och ges viktningen 0,44 med hänsyn till andelen 

insamlat. Övriga insamlade fraktioner utgjorde tillsammans 52 % av vikten (El-Kretsen, 

2017). Ett genomsnittsvärde av LCA-data för LCD-skärm och mobiltelefoner antas vara 

representativt för dessa fraktioner och ges viktningen 0,28 vardera. Detta ger ett viktat 

värde på -2,32 kg CO2e / kg för allt el-avfall. 



 

18 

 

Tabell 7. Viktad klimatpåverkan från el-avfall baserat på Baxter et al. (2016). 

  kg CO2e / kg 

avfall  

Baxter et al. 

(2016) 

Viktning Viktat LCA-

värde för allt 

el-avfall 

Kylskåp -0,42 0,44 -2,32 

  

  

LCD-TV -1,53 0,28 

Mobiltelefon -6,11 0,28 

 

Biganzoli et al. (2015) utförde en livscykelanalys över avfallshanteringssystemet för den 

italienska regionen Lombardiet. Studien redovisar livcykeldata för fem typer av el-

produkter som kan ses i Tabell 8. Dessa har viktats utifrån data om insamlade mängder el-

avfall i Sverige 2016 (El-Kretsen, 2017). Det viktade värdet blir utifrån dessa data -0,9 kg 

CO2e / kg avfall. 

Tabell 8. Viktad klimatpåverkan från el-avfall baserat på livscykeldata från Biganzoli et al. (2015) och 
insamlat el-avfall från El-Kretsen (2017). 

  Kg CO2e / kg 

avfall 

Biganzoli et al. 

(2015) 

Viktning Viktat LCA-

värde för allt 

el-avfall 

Vattenberedare 

och kylskåp 

-0,963 0,18  -0,9 

  

Stora 

hushållsapparater 

-0,786 0,26 

TV och skärmar -2,187 0,06 

Små 

hushållsapparater 

-0,737 0,48 

Ljuskällor -0,826 0,02 

 

Som kan ses i Tabell 9 ligger klimatpåverkan baserat på två av studierna värden nära -2 kg 

CO2e / kg avfall. Värdet baserat på Biganzoli et al. (2015) medför betydligt lägre 

undvikna utsläpp, detta används i känslighetsanalysen. 
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Tabell 9. Värden för klimatpåverkan från materialåtervinning av el-avfall baserat på tre studier. 

Viktat värde 

baserat på 

Baxter et al. 

(2016). 

Wäger et al. 

(2011) 

Viktat värde 

baserat på 

Biganzoli et 

al. (2015). 

-2,3 -2 -0,9 

3.1.6 Valda livcykeldata 

I Tabell 10 sammanställs de valda nettovärdena för klimatpåverkan från behandling av 

avfall. Under hantering av avfall sker emissioner, exempelvis utsläpp av metangas från 

deponier eller koldioxid från förbränning. Detta gör att avfallshanteringen bidrar till 

utsläpp av klimatpåverkande gaser. Samtidigt kan avfallshanteringen bidra till att minska 

klimatpåverkande utsläpp, exempelvis genom material- och energiåtervinning som kan 

ersätta jungfrulig produktion. Negativa värden i Tabell 10 (t.ex. -0,1) betyder att 

avfallshanteringens nettopåverkan leder till undvikna emissioner som överstiger de 

emissioner som hanteringen ger upphov till. Positiv värden (t.ex. 1,1) betyder att 

emissionerna från hanteringen överstiger de undvikna emissionerna. 

I känslighetsanalysen har alternativa värden för säck- och kärlavfall, brännbart (ÅVC), 

metallförpackningar och el-avfall använts. De redovisas inom parantes i Tabell 10. 
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Tabell 10. Valda livcykeldata. Klimatpåverkan från avfallshantering för respektive fraktion Alternativa 
värden som används i känslighetsanalysen inom parantes. 

Fraktion Behandling Klimatpåverkan, 

netto (kg CO2e / 

kg avfall) 

Källor 

Säck- och kärlavfall Förbränning med 

energiutvinning 

-0,1 (0,27) (Sundqvist & Palm, 2010), 

(Lerche Raadal, Saur Modahl, 

& Lyng, 2010), (Prognos AG, 

2008),  Brännbart (ÅVC) Förbränning med 

energiutvinning 

-0,1 (0,27) 

Säck- och kärlavfall Deponi 1,1 (Lerche Raadal, Saur Modahl, 

& Lyng, 2010), (Prognos AG, 

2008) 

Mat Kompostering -0,02 (Lerche Raadal, Saur Modahl, 

& Lyng, 2010), (Prognos AG, 

2008) 

Glasförpackningar Materialåtervinning -0,4 (Hillman, Damgaard, 

Eriksson, Jonsson, & Fluck, 

2015), (Olofsson, 2014) Returpapper Materialåtervinning -0,4 

Pappersförpackningar Materialåtervinning -0,4 

Plastförpackningar Materialåtervinning -0,8 

Metallförpackningar Materialåtervinning -3,3 (-2,0) 

Övrig återvinning Materialåtervinning -2,1 

Well Materialåtervinning -0,4 

El-avfall Materialåtervinning -2,3 (-0,9) (Baxter, Lyng, Askham, & 

Jørgen Hanssen, 2016), 

(Biganzoli, Falbo, Forte, 

Grosso, & Rigamonti, 2015) 
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3.2 Avfallsmängder och behandlingsmetoder 

År 2016 samlade Gästrike Återvinnare in 85 000 ton avfall exklusive slam (Gästrike 

Återvinnare, 2017). De fraktioner som behandlas i denna studie är ljusa staplarna i Figur 

4. Säck- och kärlavfall samlas in med sopbilar och behandlas genom förbränning med 

energiåtervinning, lika så brännbart restavfall som i huvudsak samlas in på 

återvinningscentraler. Förpackningar samlas in från Förpackning och tidningsinsamlings 

(FTI AB) behållare och behandlas huvudsak genom materialåtervinning. Wellpapp samlas 

in från återvinningscentraler och behandlas genom materialåtervinning. Matavfall 

behandlades genom kompostering, under 2017 gick man över till rötning med 

biogasutvinning. El-avfall fragmenteras och materialåtervinns. 

 

Figur 4. Hanterat avfall 2016 hos Gästrike Återvinnare (Gästrike Återvinnare, 2017). De ljusa staplarna 
markerar fraktioner som inkluderats i beräkningarna av klimatpåverkan. 

Figur 5 visar hur behandlingsmetoder av de undersökta fraktionerna förändrats mellan 

1991 och 2016. Avfallsmängderna har omräknats till kg avfall per invånare och år. 

Avfallsmängderna har generellt legat på en relativt jämn nivå i spannet 360–390 kg per 

person och år, undantaget är 1999 som uppvisar 446 kg per person och år. Det kan dock 

inte uteslutas att detta beror på osäkerheter i avfallsstatistiken och skillnaden i geografisk 

avgränsning. 
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År 1991 deponerades 31 % av avfallet, 58 % behandlades med förbränning med 

energiutvinning och 12 % materialåtervanns. År 1999 hade andelen deponerat sjunkit 

marginellt till 28 % av avfallet. Andelen avfall till förbränning hade sjunkit betydligt till 36 

% samtidigt som andelen materialåtervunnit avfall nära på tredubblats till 35 %. Vid denna 

tidpunkt hade även insamling av el-avfall till egen fraktion introducerats och utgjorde 1 % 

av avfallet. 

Sedan år 2002 är det förbjudet att deponera brännbart avfall enligt Miljö- och 

Energidepartementets förordning (2001:512) och sedan 2005 är det förbjudet att 

deponera allt organiskt avfall. Dock finns möjlighet till dispens om det saknas kapacitet för 

att ta hand om avfallet på annat sätt än deponi i regionen. Denna lagförändring kan ses 

speglas i Figur 5. År 2001 deponerades inget av det säck- och kärlavfall eller brännbart. 

Från år 2004 började matavfall komposteras på komposteringsanläggningen i Forsbacka. 

Andelen komposterat avfall ökade gradvis och hade nått 16 % år 2010. År 2016 gick 56 % 

av avfallet i de undersökta fraktionerna till förbränning, 16 % komposterades, 23 % 

materialåtervanns och 4 % sorterades som el-avfall. 

 

 

Figur 5. Behandlingsmetoder för de undersökta fraktionerna, kg avfall per invånare. Figuren omfattar 
fraktionerna med de ljusfärgade staplarna i Figur 4. Värden och källor presenteras i Bilaga A – 
Avfallsmängder, ton per år och Bilaga B – Befolkningsantal och kg avfall per person.  
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3.3 Klimatpåverkan över tid 

Figur 6 visar totala klimatpåverkan från avfallshanteringen för de valda fraktionerna från år 

till år. Värdena före år 2001 omfattar Gävle kommun och värdena år 2001 och framåt för 

alla fem av Gästrike Återvinnares medlemskommuner. Beräkningen är baserad på 

avfallsmängderna beskrivna i kapitel 3.2 och livscykeldata som är beskrivet i kapitel 3.1. 

 

Figur 6. Total klimatpåverkan (netto) från avfallshantering, ton CO2e / år. År 1991 och 1999 gäller Gävle 
kommun. År 2001–2016 gäller Gästrikeregionen. 

För att de olika geografiska systemgränserna ska kunna jämföras kan värdena beräknas per 

invånare. Figur 7 och Figur 8 visar klimatpåverkan från avfallshantering per fraktion 1991 i 

Gävle kommun och år 2016 i Gästrike Återvinnares område. I båda figurerna är 

klimatpåverkan är uttryckt i kg CO2e per invånare. 

År 1991 deponerades en stor andel av blandat säck- och kärlavfall. I kapitel 3.1.2  beskrevs 

att klimatpåverkan från 1 ton avfall modellerades som ca 1,1 ton CO2e, merparten till följd 

av emissioner av deponigas till atmosfären. Som kan ses i Figur 7 har denna fraktion den i 

särklass största påverkan på totala klimatpåverkan för året. Energiåtervinning genom 

förbränning av blandat hushållsavfall stod tillsammans med materialåtervinning för de 

undvikna utsläppen som kan ses på vänstra sidan om nollstrecket i Figur 7. I 1991 års 

statistik preciserades inte mängderna separat för alla fraktioner till materialåtervinning 

utan var sammanslagna till övrig återvinning och beräknas ha klimatpåverkan motsvarande 

stål. Övriga fraktioner utan staplar sorterades ännu inte ut separat. 

Energiutvinning och materialåtervinning bidrar till att sänka den totala påverkan, vilket 

leder till ett totalvärde på 79 ton CO2e per invånare år 1991 (Figur 9). 
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Figur 7. Klimatpåverkan från avfallshantering (netto) år 1991, kg CO2e per person. 

Som ses i Figur 8 behandlades allt säck- och kärlavfall med förbränning år 2016. Även om 

förbränning med energiutvinning inte medför lika stora potentiella sparade utsläpp som 

materialåtervinning så har fraktionen stor betydelse genom att stora mängder samlas in. 

Jämfört med 1991 är det fler fraktioner och större mängder som materialåtervinns, dessa 

bidrar till den potentiellt undvikna klimatpåverkan. 

En betydande skillnad mot 1991 är att fler fraktioner och större avfallsmängder samlas in 

till materialåtervinning. Bland dessa utmärker sig el-avfall med stor klimatpåverkan under 

nollstrecket trots att fraktionen utgör en mindre andel av insamlade avfallsmängder. Alla 

fraktionerna har negativa värden för klimatpåverkan. Detta ger en totalsumma år -100 kg 

CO2e per person år 2016. 
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Figur 8. Klimatpåverkan från avfallshantering (netto) år 2016, kg CO2e per person. 

 

3.4 Analys av avfallshanteringssystemets effektivitet 

Det finns olika sätt att studera effektiviteten i avseende på klimatpåverkan hos ett 

avfallshanteringssystem. Ett sätt är att beräkna klimatpåverkan från insamlat avfall per 

person och se hur det förändrats från år till år, som kan ses i Figur 9. 

Ett annat sätt är att beräkna klimatpåverkan i kg CO2e per kg avfall, som ses i Figur 10. 

Båda figurerna uppvisar samma mönster vilket tyder på att befolkningsförändring inte har 

påverkat systemets effektivitet på ett betydande sätt i förhållande till ändringar i 

behandlingsmetoder. 

Åren 1991 och 1999 gav avfallshanteringen upphov till en netto-klimatpåverkan där 

utsläppen var större än de potentiellt undvikna utsläppen, framför allt till följd av 

emissioner av deponigas. År 2001 och framåt har klimatpåverkan haft negativa värden. 

Den plötsliga förändringen berodde på att deponering av blandat hushållsavfall upphörde. 

Efter dess har klimatpåverkan legat på en relativt jämn nivå. I Figur 9 och Figur 10 tycks 

det gå att tyda en svag trend där netto-klimatpåverkan rör sig i riktningen mot 

nollstrecket. Dock finns en risk att detta är en följd av begränsningar hos valda LCA-data. 

Detta diskuteras närmare i kapitlen 4.1 och 4.3. 
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Figur 9. Klimatpåverkan från avfallshantering av valda fraktioner kg CO2e per invånare år 1991 till 2016. 

 

Figur 10. Klimatpåverkan från avfallshantering av valda fraktioner kg CO2e per kg insamlat avfall år 1991 
till 2016. 

För att få en bild av hur förändrade behandlingsmetoder förändrat klimatpåverkan visar 

Figur 11 mängd avfall per person uppdelat efter typ av behandling åren 1991, 1999, 2003 

och 2016. Detta kan jämföras mot klimatpåverkan per person och behandlingsmetod för 

samma år som visas i Figur 12. 

1991 och 1999 deponerades en betydande andel av blandat hushållsavfall. Som kan ses i 

Figur 12 bidrog det till en stor klimatpåverkan på grund av emissioner av deponigas. När 

deponeringen av blandat avfall upphörde gav det således stor påverkan på de totala 

utsläppen. 
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Mängden avfall per person till förbränning ökade mellan 1999 och 2003, sannolikt till stor 

del till följd av att deponering av blandat avfall upphörde. Detta medförde ytterligare 

potentiellt sparade utsläpp genom ersatt energiframställning. År 2016 har matavfall som 

tidigare energiåtervunnits flyttats över till centralkompostering i Forsbacka och 

hemkompostering. Den förstnämnda innebär återvinning av växtnäring när komposten 

sprids på odlingsmark. 

Mängden avfall per person som materialåtervinns ökade kraftigt mellan år 1991 och 1999, 

för att senare minska något till år 2016. Materialåtervinning har varit bidragit till 

sjunkande klimatpåverkan per kg avfall. 

El-avfall har lyfts fram av två skäl. Dels har fraktionen ökat kraftigt i mängd som kan ses i 

Bilaga B – Befolkningsantal och kg avfall per person. dels har fraktionen stor påverkan per 

kg avfall som beskrivs i kapitel 3.1.5. Materialåtervinningen av el-avfall har bidragit 

betydande till den sjunkande klimatpåverkan per kg avfall. Dock beror detta till stor del på 

att konsumtionen av elektroniska produkter har ökat. 

 

Figur 11. Mängd avfall (kg / person) per behandlingsmetod jämförelse mellan fyra år. 
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Figur 12. Klimatpåverkan från avfallshantering (kg CO2e / person) jämförelse mellan fyra år. 

3.5 Känslighetsanalys 

I Figur 13 visas resultatet från känslighetsanalysen uttrycket i kg CO2e / person och år. 

Standardscenariot redovisar resultatet med samma livscykeldata som presenterats hitintills 

i resultatkapitlet. I det alternativa scenariot redovisas resultatet med de livcykeldata som 

valdes till känslighetsanalysen och presenteras i Tabell 10. 

Som kan ses i Figur 13 så innebär det alternativa scenariot att avfallshanteringen har en 

klimatpåverkan med nettoutsläpp över nollstrecket fram till år 2006, fem år längre än 

standardscenariot. Därefter uppnås negativ värden på klimatpåverkan, dock närmare noll 

än i standardscenariot. 
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Figur 13. Känslighetsanalys. Scenario 1 redovisar resultatet med samma livscykeldata som presenterats i 
resultatkapitlet. I det alternativa scenariot redovisas resultatet med de livcykeldata som valdes till 
känslighetsanalysen och presenteras i Tabell 10. 

Figur 14 visar resultatet för det alternativa resultatet uppdelat per behandlingsmetod för 

fyra år (jämför med Figur 12). Liksom i standardscenariot bidrog deponering av avfall till 

en stor del av klimatpåverkan för åren 1991 och 1999. I det alternativa scenariot har 

förbränning med energiutvinning en nettopåverkan över nollstrecket. Materialåtervinning 

av metall och el-avfall har i båda scenarierna en klimatpåverkan under nollstrecket, men i 

det alternativa scenariot är de undvikna utsläppen lägre än i standardscenariot. Detta 

medför att bidrag till att klimatpåverkan för åren 2005 till 2016 kring noll i detta scenario. 

 

Figur 14. Alternativt scenario. Klimatpåverkan från avfallshantering (kg CO2e / person) jämförelse mellan 
fyra år. 
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4 Diskussion 

4.1 Utveckling över tid 

Mellan åren 1991 och 2016 gick klimatpåverkan från avfallshanteringen i Gästrikeregionen 

från ett nettovärde på 78 kg CO2e per person och år till ett värde på -98 kg CO2e per 

person och år (Figur 9). Flera förändringar i behandlingsmetoder hade betydelse för detta. 

Ur Figur 12 kan vi utläsa att den mest betydelsefulla händelsen i avseende på 

klimatpåverkan under perioden var när deponering av blandat hushållsavfall upphörde och 

i huvudsak ersattes av förbränning med energiåtervinning. 

När biologiskt nedbrytbart material deponeras kommer det brytas ned under syrefattiga 

förhållanden och bilda deponigas, framförallt metan som har stor klimatpåverkan. Som 

beskrevs i kapitel 3.1.2 Blandat hushållsavfall, deponi så kommer en stor andel av gasen nå 

atmosfären även om deponin är utrustad med system för gasinsamling. Förbränning å 

andra sidan ger emissioner av koldioxid men återvinner samtidigt en andel energi i 

materialet. I samband med denna förändring gick avfallshanteringssystemet från att ha 

nettopåverkan till att få negativa värden för klimatpåverkan. Det vill säga systemet ger 

potentiellt undvikna utsläpp som överstiger emissionerna från avfallshanteringen. 

Ytterligare en viktig förändring för denna utveckling är att mängden avfall till 

materialåtervinning ökade. Från 1991 till 2016 hade antalet kg avfall till 

materialåtervinning mer än fördubblats (Bilaga B – Befolkningsantal och kg avfall per 

person.). Medan utfasningen av deponeringen eliminerade största delen av de genererade 

utsläppen (i detta fall emissioner av deponigas till atmosfären) så har den ökade 

materialåtervinningen stått för merparten av de potentiellt undvikna utsläppen, genom att 

återvinningen av materialen kan ersätta produktion från jungfrulig råvara som hade 

medfört större emissioner än återvinningsprocessen. 

Åren 2005–2011 låg klimatpåverkan från avfallshanteringen på en relativt jämn nivå. Från 

2011 går det att tyda en svag trend där de negativa nettoutsläppen rör sig i riktning mot 

nollstrecket. Paradoxalt nog sammanfaller det med två positiva trender. Dels minskade 

totala avfallsmängder per person för de undersökta fraktionerna som kan ses i Figur 5 och 

dels infördes utsortering av matavfall till kompostering. 

En del av förklaringen är att livscykeldata för energiåtervinning av blandat hushållsavfall 

ger enligt litteraturstudien ett approximerat nettovärde på -0,1 kg CO2e per kg avfall. 

Detta gör att minskade mängder av avfall av detta slag innebär mindre undvikna utsläpp 

från ersatt energi. I det här fallet är det viktigt att belysa att systemgränserna i föreliggande 

studie inte innefattar avfallsförebyggande. Om mängden återvunnet avfall minskar till följd 

av avfallsförebyggande innefattar det i de flesta fallen en förbättring eftersom 

klimatpåverkan vid tillverkning ofta överstiger undviken klimatpåverkan vid återvinning. 
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Något som tillika kan ha påverkat är övergången till kompostering av matavfall. I avseende 

på klimatpåverkan innebär det mindre undvikna utsläpp då nettovärdet för kompostering 

är -0,02 kg CO2e per kg avfall. Alltså mindre undvikna utsläpp än vid förbränning. Trots 

detta finns två skäl att se den ökade komposteringen som en positiv utveckling. För det 

första bidrar kompostering till ett cirkulärt flöde av växtnäringsämnen genom att spridas 

på odlad mark. För det andra har insamling till kompostering banat vägen för framställning 

av biogas då en biogasanläggning ersatte komposteringsanläggningen i Forsbacka under 

2017. Biogasen kan ersätta fossila bränslen och rötresten kan användas som ersättning för 

konstgödning. Detta ger en klimatpåverkan från rötning på -0,07 CO2e / ton avfall. 

I känslighetsanalysens alternativa scenario blir bilden annorlunda. Klimatpåverkan går från 

ett betydligt högre värde på 157 kg CO2e per person och år till värden kring nollstrecket 

under 2010-talet (Figur 13). Detta beror i huvudsak på att klimatpåverkan från 

energiåtervinning antas vara 0,27 kg CO2e per person. Detta är en förbättring ur 

klimatsynpunkt mot deponering, men är en högre klimatpåverkan än standardscenariots 

negativa nettovärde. 

4.2 Geografiska avgränsningar 

Som redogjorts i kapitel 2.1 hämtades statistiken för 1991 från Gävle kommuns 

avfallsplan, statistiken för 1999 kommer från Renhållningsordningen för Gävle kommun 

och statistiken för 2001–2016 från Gästrike återvinnares statistik över alla fem 

medlemskommunerna. Resultatet har i huvudsak redovisats i kg per person för att göra 

jämförelser över hela tidsperioden. I vilken mån kan de skilda geografiska avgränsningarna 

påverkat resultatet? 

En faktor som påverkar antalet kg per person är skillnader i andelen verksamhetsavfall som 

finns medräknat i avfallsmängderna. Fraktionerna som inkluderats i föreliggande studie 

valdes så att de i bästa möjliga mån ska vara jämförbara bakåt i tid och bedöms i huvudsak 

utgöras av hushållsavfall (exempel på fraktioner som exkluderas för att de kan innehålla 

mycket rivningsavfall är trä, fyllnadsmassor, deponi och impregnerat trä). Trots detta kan 

mängden verksamhetsavfall ha påverkat mängden avfall per person när Gävle kommun 

jämförs med regionen som helhet eftersom kommunerna präglas av olika typer av 

befolkningstäthet och verksamheter. 

En sannolik konsekvens av dessa osäkerheter i statistiken är skillnaden i avfallsmängd per 

person mellan år 1999 och 2001 som kan ses i Figur 5 där avfallsmängderna plötsligt tycks 

ha minskat med 24 %. 
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4.3 Begränsningar hos valda LCA-data 

I denna studie har endast miljöpåverkan i form av potentiellt bidrag till global 

uppvärmning undersökts. Det finns aspekter av miljöpåverkan och resursförbrukning som 

inte speglas i denna metod. Exempelvis miljöpåverkan från produkter innehållande ämnen 

som har stor miljöpåverkan utan att ha stor klimatpåverkan. Det kan var miljö- och 

hälsoskadande ämnen som bekämpningsmedel som används i textilodling, övergödning 

och resursanvändning eller giftiga metaller i el-produkter. 

Blandat säck- och kärlavfall samt brännbart avfall på ÅVC är tillsammans de fraktionerna 

med största volymerna. Därför är valet av LCA-data för dessa av stor betydelse för 

slutresultatet. Under den undersökta perioden har dessa fraktioner antingen deponerats 

eller förbränts med energiutvinning. Klimatpåverkan för förbränning valdes till -0,1 kg 

CO2e per kg avfall. Två av studierna presenterade närliggande värden.  

Lerche Raadal et al. (2010) redovisade en netto-klimatpåverkan på så mycket som +0,27 

kg CO2e per kg avfall om endast fjärrvärme antas ersättas av energiåtervinningen. Detta 

användes i känslighetsanalysen (Figur 13 och Figur 14). Följden av att använda detta värde 

är att klimatpåverkan från avfallshanteringen ligger kring nollstrecket snarare än på 

negativa värden. Vad gäller deponi ligger båda de valda studierna i litteraturstudien nära 

samma värde. 

Som nämnts tidigare så bidrar ökad kompostering till att undviken klimatpåverkan 2011–

2016 rört sig i riktning mot nollstrecket. I beräkningarna valdes värdet -0,02 kg CO2e per 

kg avfall från Lerche Raadal et al. (2010), medans Prognos AG (2008) redovisade -0,06 kg 

CO2e per kg avfall. Om det senare värdet hade valts hade den nämnda trenden varit 

mindre utpräglad. Osäkerhet i klimatpåverkan från energiåtervinning och kompostering 

gör att det inte att avgöra i denna studie huruvida övergången till kompostering av 

matavfall medfört en minskad eller ökad klimatpåverkan från avfallshanteringen. 

Fördelarna med kompostering ligger framför allt i andra aspekter av miljöpåverkan och 

resurshushållning som diskuterats i kapitel 4.1. 

Av fraktionerna för materialåtervinning utmärker sig el-avfall genom att ha betydande 

påverkan för den totala klimatpåverkan trots att fraktionen endast utgjorde 4 % av avfallet 

2016 (Bilaga A – Avfallsmängder, ton per år). Detta beror på att fraktionen har en 

approximerad klimatpåverkan på -2,3 kg CO2e per kg avfall, en större påverkan per kg än 

de andra fraktionerna. Enligt Baxter et al. (2016) kan el-avfall ha en påverkan mellan -

0,14 till -6,14 kg CO2e per kg avfall beroende på typ av el-produkt. Detta gör att det finns 

betydande osäkerhet i det approximerade värdet. 

I känslighetsanalysen användes värdet -0,9 kg CO2e per kg för el-avfall vilket bidrog till 

klimatpåverkan nära nollstrecket i Figur 13. 
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En förenkling som gjorts i studien är att samma livscykeldata används för varje 

behandlingsmetod under hela tidsperioden. Studien speglar med andra ord inte 

förändringar som skett i behandlingsprocesserna eller i energisystem och 

materialproduktion som kan ha minskat eller ökat klimatpåverkan från avfallshanteringen. 

4.4 Avfallshierarkin 

I EU:s ramdirektiv för avfall (Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, 2008) 

anges avfallshierarkin som vägledande princip för vilka åtgärder som ska prioriteras inom 

avfallshantering enligt följande: 1. Förebyggande, 2. Förberedelse för återanvändning 3. 

Materialåtervinning, 4. Energiåtervinning och biologisk behandling, 5. Deponering. 

Upphörandet av deponering av säck- och kärlavfall och införandet av kompostering 

innebar en förflyttning av avfall från steg fem till steg fyra. De ökade mängderna som 

materialåtervanns innebar en förflyttning från steg fyra till steg tre. I Gästrikeregionen har 

satsningar gjorts för att öka mängderna återbrukade produkter, vilket är en förflyttning till 

steg två, förberedelse för återanvändning. Det översta steget, förebyggande av avfall är 

betydligt svårare att mäta kvantitativt än de övriga. Det går att följa upp hur de totala 

avfallsmängderna förändras över tid, huruvida förändringarna beror på förebyggande 

åtgärder är däremot svårare att avgöra. Exempel på åtgärder för förebyggande som 

genomförts i regionen är informationskampanjer för minskat matsvinn och ökat återbruk 

av kläder och prylar. 

Om vi ser till avfallsvolymer så har merparten av förändringarna i 

avfallshanteringssystemet skett i avfallshierarkins lägre steg (steg 3–5). Livcykeldata för 

klimatpåverkan som identifierades under litteraturstudien bekräftar i de flesta fallen 

avfallshierarkins prioriteringsordning, där behandlingsmetoder som är högre prioriterade 

bidar mindre till global uppvärmning. Ett möjligt undantag som beskrivits tidigare i detta 

kapitel är kompostering. 

En viktig utmaning inom avfallsområdet är att hitta och implementera effektiva åtgärder 

för avfallshierarkins översta steg. 
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4.5 Förslag och åtgärder 

Ett steg ytterligare uppåt i avfallshierarkin som påbörjats är att kompostering av matavfall 

ersätts av rötning med biogasframställning. Detta påbörjades under året 2017, viket gör 

att det inte är med i beräkningarna i detta arbete. Liksom vid kompostering kan det 

behandlade avfallet spridas på jordbruksmark som gödningsmedel. Till skillnad från 

kompostering innebär rötningen även energiåtervinning genom framställning av biogas. 

Om gasen uppgraderas till fordonsbränsle kan det ersätta bränslen av fossilt ursprung. 

Detta är en fördel mot förbränning med energiutvinning som i hög grad ersätter 

energiframställning med förnyelsebart ursprung: Klimatpåverkan från rötning 

approximeras till -0,07 CO2e / ton avfall jämfört med kompostering med värdet -0,02 

CO2e / ton avfall (Hillman et al., 2015). Genom att offentliga aktörer bidrar till att bygga 

upp infrastruktur och ett marknadsunderlag för biogasfordon kan det skapa förutsättningar 

för annan trafik att gå över till biogas och på så sätt snabba på omställningen till en fossilfri 

fordonsflotta. 

Genom producentansvar för förpackningar och el-produkter sorteras dessa fraktioner ut 

till materialåtervinning. Ett möjligt sätt att ta producentansvaret ett steg längre är att 

utöka det till materialströmmar i stället för förpackningar. Detta skulle även göra 

sorteringen enklare för privatpersoner. Exempelvis att all plast sorteras ut och inte bara 

förpackningarna. 

Plast som inte sorteras ut förbränns i dag för energiutvinning. Detta innebär utsläpp av 

koldioxid med fossilt ursprung då plasten oftast är framställd av petroleum, särskilt som 

mycket av energin som avfallsförbränningen ersätter är av förnyelsebart ursprung. 

Deponiförbudet för brännbart säck- och kärlavfall var som visats i detta arbete en effektiv 

åtgärd för minskad klimatpåverkan från avfallshanteringen. Liknande styrmedel kan 

utformas för att fasa ut förbränning av plast med fossilt ursprung. Detta skulle kunna 

uppnås genom en kombination av flera åtgärder: Utökat producentansvar för 

plastprodukter i syfte att öka materialåtervinningen. Plast som går till energiutvinning kan 

bytas mot bioplast. Eventuellt skulle plast som inte materialåtervinns i dag kunna 

deponeras i väntan på tekniker för att återvinna den. 

De två översta stegen i avfallshierarkin, förberedelse för återbruk och förebyggande av 

avfall ligger i huvudsak utanför ramarna för detta arbete. Det förstnämnda steget 

behandlades i Kartläggning av flöden för återbruk (Ringström, 2017 a) och Möjligheter och 

hinder för återbruk (Ringström, 2017 b). Förebyggande av avfall kan ses i avfallsstatistiken 

som minskande avfallsmängder, eller avfallsmängder som ökar mindre än väntat. Att 

identifiera detta kräver dock en mer omfattande metod än i föreliggande arbete för att 

kunna bedöma hur avfallsutvecklingen hade varit i alternativa scenarion. 
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4.6 Förbättringspotential och ökande avfallsmängder 

Genom att effektivisera avfallshanteringen och i högre grad ta hand om och återcirkulera 

material, energi och växtnäringsämnen kan miljöpåverkan per kg avfall minska. Dock 

innebär det inte nödvändigtvis att den totala klimatpåverkan från avfallshantering minskar. 

När effektiviseringar implementeras behöver hänsyn tas till ett helhetsperspektiv. 

Ett exempel är att bilmotorer har blivit bränslesnålare, men den totala 

bränsleanvändningen har inte minskat motsvarande mycket. Detta beror på att bilar 

samtidigt blivit tyngre och körsträckorna har ökat. Lika så finns risk att 

utsläppsminskningar från effektivare avfallshantering kan ätas upp av ökade avfallsmängder 

och högre större toxicitet och klimatpåverkan i avfallets materialsammansättning. 

Effektivisering av avfallshanteringssystemet bör således ses som en potential till minskad 

miljöpåverkan. För att få största möjliga effekt av denna potential behöver åtgärderna 

kompletteras med strukturella förändringar i lagstiftning och ekonomi på både nationell 

och global nivå. 
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5 Slutsatser 

Denna studie har undersökt hur klimatpåverkan från hushållsavfall i Gästrikeregionen har 

utvecklats under tidsperioden 1991–2016. Målen har varit att: 

1. Redovisa hur hanteringen av avfallet som samlats in i Gästrikeregionen utvecklats 

över tid. 

2. Kvantitativt redovisa hur klimatpåverkan från avfallshanteringen utvecklats över 

tid. 

3. Analysera hur effektiviteten i avseende på klimatpåverkan hos 

avfallshanteringssystemet utvecklats över tid. 

4. Formulera rekommendationer för minskad klimatpåverkan från avfall. 

5.1 Upptäckter och slutsatser 

Förändringar som skett i hanteringen av avfallet som samlats in i Gästrikeregionen över tid. 

Hanteringen av avfall i Gästrikeregionen har gradvis flyttats uppåt i avfallshierarkins 

prioriteringsordning: Från deponering till energiåtervinning, från energiåtervinning till 

materialåtervinning och biologisk behandling. Först genom att deponering av blandat 

hushållsavfall fasades ut och ersattes av förbränning. Samtidigt ökade mängden avfall och 

antalet fraktioner som sorteras ut till materialåtervinning. Ytterligare ett steg uppåt togs 

genom införandet av biologisk behandling av avfall i form av kompostering. På så sätt har 

hanteringen av avfall gradvis flyttats till högre steg i avfallshierarkins prioriteringsordning.  

Miljöpåverkan från avfallshanteringen och hur den förändrats över tid. 

Under den undersökta tidsperioden gick klimatpåverkan från de undersökta fraktionerna 

från ett nettovärde på 78 kg CO2e per person år 1991 till -98 kg CO2e per person år 2016. 

Den viktigaste förändringen i avfallshanteringen i avseende på klimatpåverkan var 

upphörandet av deponering av blandat hushållsavfall. Av stor betydelse var också den 

utökade materialåtervinningen av tidningar, förpackningar och el-avfall. 

I känslighetsanalysens alternativa scenario bekräftas betydelsen av att deponering. Ökad 

materialåtervinning har bidragit till minskad klimatpåverkan även i detta scenario, dock 

möjligen i mindre utsträckning, som kan ses i Figur 13 och Figur 14. 

Utifrån resultatet från känslighetsanalysen går det att bekräfta att avfallshanteringssystemet 

har uppnått lägre klimatpåverkan under perioden. Dock kan denna studie inte med 

säkerhet säga om nettovärdet för avfallshanteringens klimatpåverkan nått negativa värden 

eller ligger nära noll. 
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Förbudet av deponering av brännbart hushållsavfall och införandet av producentansvar har 

båda visat sig vara effektiva styrmedel för minskad miljöpåverkan från avfall. Trots 

förbättringarna går det att notera att de största volymmässiga förändringarna skett i 

avfallshierarkins lägre steg. En viktig utmaning inom avfallshantering är att hitta och 

implementera effektiva åtgärder för avfallshierarkins översta steg. 

Avfallshanteringssystemets effektivitet och hur det förändrats över tid. 

Effektiviteten hos avfallshanteringssystemet utvärderades med två mätetal. Dels 

undersöktes kg CO2e per person som kan ses i Figur 9 och dels kg CO2e per kg avfall som 

kan ses i Figur 10. Båda uppvisar mycket likartade mönster vilket tyder på att förändringar 

i befolkningsmängd inte påverkar effektiviteten hos systemet på ett betydande sätt. Störst 

betydelse har förändrade behandlingsmetoder haft: Minskad deponering och ökad 

materialåtervinning. 

Utifrån känslighetsanalysens alternativa scenario bekräftas att minskad deponering och 

ökad materialåtervinning haft stor betydelse för att minskad klimatpåverkan, dock tyder 

den på att de undvikna utsläppen kan vara lägre än beräknat i standardscenariot. Dock har 

förändringar i effektiviteten hos varje behandlingsmetod (exempelvis förbränning) inte 

utvärderats i denna studie.  

Effekter från insatser för avfallsförebyggande som gjorts i regionen kan inte utvärderas 

med metoden i föreliggande studie. Resultatet från avfallsförebyggande åtgärder och ökat 

återbruk skulle kunna synas i avfallsstatistiken som minskande avfallsmängder eller 

avfallsmängder som ökar i mindre omfattning än de annars skulle gjort. Svårigheten är 

dock att veta vilka avfallsmängderna hade varit om de avfallsförebyggande åtgärderna inte 

införts. 

5.2 Rekommendationer 

En redan initierad åtgärd för minskad klimatpåverkan är att kompostering av matavfall på 

anläggningen i Forsbacka under år 2017 byts mot rötning med biogasframställning. På 

detta sätt kommer en andel av energin i matavfallet att återvinnas och kan användas till att 

ersätta fordonsbränsle med fossilt ursprung. Vilket potentiellt kan leda till en 

klimatpåverkan på -0,07 CO2e / ton avfall jämfört med klimatpåverkan från kompostering 

på -0,02 CO2e / ton avfall (Hillman et al., 2015). 

Den ökade materialåtervinningen har varit betydande för minskad klimatpåverkan från 

avfallshantering. Åtgärder och styrmedel för ökad materialåtervinning kan således vara 

effektivt.  Ett möjligt sätt kan vara att ytterligare utöka producentansvar för 

produktkategorier eller material. 
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När åtgärder för att minska klimatpåverkan från avfallshanteringen implementeras så finns 

risken att minskningarna motverkas av ökade avfallsmängder eller att avfallets 

materialsammansättning får större miljöpåverkan per kg material. För att få maximal 

effekt av åtgärderna behöver de kompletteras med strukturella förändringar på nationell 

och global nivå. 
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6 Framtida studier 

I detta arbete kvantifierades klimatpåverkan från avfallshantering med hjälp av 

avfallsstatistik kombinerat med livscykeldata erhållet genom litteraturstudie över tidigare 

genomförda livscykelanalyser. 

Livcykeldata för behandlingsmetoderna förenklades så till vida att klimatpåverkan från 

varje behandlingsmetod antogs vara den samma under hela tidsperioden. LCA-data som 

användes kan på så sätt sägas vara endimensionell – oförändrad över tid. Avfallsstatistiken 

där i mot var tvådimensionell – förändring över tid över åren 1991–2016. I framtida 

studier kan metoden i detta arbete vidareutvecklas genom att låta båda variablerna 

förändras över tid. Exempelvis till följd av förändringar i energimixen hos den el- och 

värmeproduktion som energiåtervinning och materialåtervinning kan ersätta samt teknisk 

utveckling i avfallsförbränning som kan ha påverkat klimatpåverkan per kg behandlat 

avfall. 

I föreliggande studie behandlades endast miljöpåverkan i form av bidrag till global 

uppvärmning. Det finns dock andra mått på påverkan och resursförbrukning. En möjlighet 

till framtida studier är att utöka metoden till att exempelvis inkludera miljöpåverkan som 

toxicitet och övergödning eller resursförbrukning som primärenergi och naturresurser. 

Dock kan detta vara svårt att kombinera med det föregående förslaget då urvalet tidigare 

LCA-studier är begränsat. 

I studien begränsades antalet fraktioner som inkluderades. En risk med detta är att det i 

vissa fall är vaga definitionsmässiga gränser mellan hushållsavfall och verksamhetsavfall och 

vaga gränser mellan avfall som faller innanför kommunalt ansvar och avfall som inte gör 

det. Det finns därför risk för att vissa avfallsmängder inte redogjorts på ett enhetligt sätt 

under hela tidsperioden. Framtida studier kan sträva efter att inkludera alla 

avfallsströmmar inom ett givet geografiskt område, inklusive avfall från företag. Detta 

skulle ge en mer komplett helhetsbild, men kräver ett omfattande arbete att identifiera 

avfallsstatistik från fler källor. 
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Bilaga A – Avfallsmängder, ton per år 

Avfallsmängder för utvalda fraktioner. 

Källa för statistik 1991: Gatukontoret Gävles Renhållare (1992). 

Källa för statistik 1999: Gatukontoret Gävles Renhållare (2000). 

Källa för statistik 2001–2016 (exklusive förpackningsfraktionerna): Gästrike Återvinnare (2017). 

Källa för statistik över förpackningar 2001–2016: Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web (Avfall Sverige, 2017). 

 

  

Gävle Gävle Gästrikland och Älvkarleby

Fraktion Behandling 1991 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Återbruk Återbruk/återvinning 10 350 211 142

Återbruk: Endast textilierÅterbruk/återvinning 102 127

Säck o Kärl/blandat hushållsavfallEnergiutvinning 19000 14684 34347 35195 35288 36644 34080 31138 27291 25739 25254 24888 25314 25016 25218 25567 26206 26444

Säck o Kärl/blandat hushållsavfallDeponi 10000 11320

Mat Kompostering 100 1725 4518 7447 8970 9362 9669 9856 9786 9819,3 9886,3 9632 9731

Mat Rötning, biogas

Brännbart (ÅVC) 3150 3310 3426 5156 5358 6023 6234 6249 6721 7339 6733 7202,1 7188,6 6816 6822

Förpackningar och returpapper (Summa) 3373 8289 13096 11492 14745 15355 15486 16019 15205 14921 14739 14546 14016 13274 12734 12428 12694

Glasförpackningar Materialåtervinning 420 1416 2144 2361 2245 2381 2386 2733 2840 2915 2900 3015 2833 2949 2896 2964 3127

Returpapper Materialåtervinning 2953 5232 8812 9732 10075 9558 8203 8150 7648 7450 7024 6718 5996 5500 5138 4796

Pappersförpackningar Materialåtervinning 1010 1230,7 1201,6 3368 2487 2941 2595 2578 2660 2600 2548 2510 2672

Plastförpackningar Materialåtervinning 468 876,96 1079,9 1291 1288 1083 1330 1462 1428 1355 1372 1480 1746

Metallförpackningar Materialåtervinning 163 617 523,99 612,34 424 439 315 461 467 376 374 419 336 353

Övrig återvinning Materialåtervinning 400

Well Materialåtervinning 673 759 807 984 755 739,5 913 989 948

elavfall Materialåtervinning 360 982 2054 2228 2674 2646 2732 2696 2897 2808 2873 2619 2603,6 2473,7 2386 2301

Summa 32373 34653 52248 52144 57143 58990 59146 59512 58844 59442 59632 60912 58925 58856 58763 58457 58940
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Bilaga B – Befolkningsantal och kg avfall per person. 

 

Befolkningsantal i Gävle samt Gästrike Återvinnares medlemskommuner. 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2018) 

 

 

Kg avfall per person och år. 

 

 

1991 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0319 Älvkarleby 8955 9028 9041 9080 9110 9095 9064 9068 9103 9089 9059 9132 9169 9293 9445

2101 Ockelbo 6137 5991 6047 6051 6038 5985 6027 5982 5936 5907 5850 5785 5765 5849 5856

2104 Hofors 10501 10338 10237 10197 10091 10039 9896 9873 9741 9578 9521 9511 9431 9435 9564

2180 Gävle 88810 90451 91233 91701 92081 92205 92416 92681 93509 94352 95055 95428 96170 97236 98314 98877 99788

2181 Sandviken 36805 36817 36835 36690 36748 36804 36879 36978 36916 36995 37089 37250 37833 38314 38949

Summa 88810 90451 153631 153875 154241 154223 154403 154604 155375 156253 156751 156997 157689 158914 160512 161768 163602

Behandlad mängd: kg per person 1991 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Återbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2 1,9 1,6

Elavfall 0,0 4,0 6,4 13,3 14,4 17,3 17,1 17,7 17,4 18,5 17,9 18,3 16,6 16,4 15,4 14,7 14,1

Materialåtervinning: Förpn, well 42,5 155,0 89,6 74,7 95,6 99,6 100,3 103,6 97,9 100,4 99,2 98,9 93,7 88,2 85,0 82,9 83,4

Kompostering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 11,2 29,3 48,2 57,7 59,9 61,7 62,8 62,1 61,8 61,6 59,5 59,5

Förbränning med energiutvinning 213,9 162,3 244,1 250,8 259,8 254,4 236,4 215,5 205,8 201,6 201,7 208,0 201,3 204,0 204,1 204,1 203,3

Deponering 112,6 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt behandlad mängd 369,0 446,4 340,1 338,9 370,5 382,5 383,1 384,9 378,7 380,4 380,4 388,0 373,7 370,4 368,3 363,3 361,9
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Bilaga C – Klimatpåverkan från avfallshanteringen 

Klimatpåverkan för avfallshanteringen kg koldioxidekvivalenter per person och år. 

 

 

  

kg CO2e / person och år 1991 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Säck o Kärl/blandat hushållsavfall - Energi -21,4 -16,2 -22,4 -22,9 -22,9 -23,8 -22,1 -20,2 -17,7 -16,6 -16,2 -15,9 -16,1 -15,9 -15,9 -15,9 -16,2 -16,2

Säck o Kärl/blandat hushållsavfall - Deponi 123,9 137,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mat - Kompost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,6 -1,0 -1,2 -1,2 -1,2 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Mat - Biogas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Brännbart (ÅVC) 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,2 -2,2 -3,3 -3,5 -3,9 -4,0 -4,0 -4,3 -4,7 -4,3 -4,5 -4,5 -4,2 -4,2

Förpackningar och returpapper (Summa) -15,2 -44,0 -44,8 -6,2 -39,3 -50,3 -52,4 -51,1 -52,7 -50,7 -46,8 -49,5 -49,4 -46,1 -43,6 -42,7 -40,4 -41,6

Glasförpackningar -1,9 -6,4 0,0 -10,6 0,0 -10,7 0,0 0,0 -12,3 -12,8 -13,1 -13,1 -13,6 -12,8 -13,3 -13,0 -13,3 -14,1

Returpapper -13,3 -23,6 0,0 0,0 0,0 -43,8 0,0 0,0 -36,9 -36,7 -34,4 -33,6 -31,6 -30,3 -27,0 -24,8 -23,1 -21,6

Pappersförpackningar 0,0 -4,5 0,0 0,0 0,0 -5,4 0,0 0,0 -15,2 -11,2 -13,2 -11,7 -11,6 -12,0 -11,7 -11,5 -11,3 -12,0

Plastförpackningar 0,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 -11,6 -11,6 -9,8 -12,0 -13,2 -12,9 -12,2 -12,4 -13,3 -15,7

Metallförpackningar 0,0 -6,1 0,0 0,0 0,0 -19,5 0,0 0,0 -15,8 -16,3 -11,7 -17,1 -17,4 -14,0 -13,9 -15,6 -12,5 -13,1

Övrig återvinning -9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Well 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 -2,1 -2,5 -1,9 -1,9 -2,3 -2,4 -2,3

elavfall 0,0 -9,2 -14,7 0,0 -30,7 -33,2 -39,9 -39,4 -40,6 -39,9 -42,6 -41,2 -42,1 -38,2 -37,7 -35,4 -33,9 -32,3

Summa 77,8 68,3 -85,7 -95,1 -109,5 -117,9 -114,7 -115,9 -112,3 -112,7 -114,2 -116,1 -107,6 -104,8 -102,1 -98,4 -97,8
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Bilaga D – Känslighetsanalys, alternativt scenario 

Klimatpåverkan för avfallshanteringen kg koldioxidekvivalenter per person och år. 

 

 

kg CO2e / person och år 1991 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Säck o Kärl/blandat hushållsavfall - Energi 57,8 43,8 60,4 61,9 61,9 64,1 59,7 54,5 47,7 44,7 43,6 42,9 43,5 42,8 42,8 43,0 43,7 43,6

Säck o Kärl/blandat hushållsavfall - Deponi 123,9 137,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mat - Kompost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,6 -1,0 -1,2 -1,2 -1,2 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Mat - Biogas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Brännbart (ÅVC) 0,0 0,0 5,5 0,0 5,8 6,0 9,0 9,4 10,5 10,8 10,8 11,6 12,6 11,5 12,2 12,1 11,4 11,3

Förpackningar och returpapper (Summa) -15,2 -41,6 -40,9 -6,2 -35,8 -45,9 -47,8 -47,6 -49,2 -47,0 -44,1 -45,7 -45,5 -43,0 -40,6 -39,3 -37,7 -38,8

Glasförpackningar -1,9 -6,4 0,0 -10,6 0,0 -10,7 0,0 0,0 -12,3 -12,8 -13,1 -13,1 -13,6 -12,8 -13,3 -13,0 -13,3 -14,1

Returpapper -13,3 -23,6 0,0 0,0 0,0 -43,8 0,0 0,0 -36,9 -36,7 -34,4 -33,6 -31,6 -30,3 -27,0 -24,8 -23,1 -21,6

Pappersförpackningar 0,0 -4,5 0,0 0,0 0,0 -5,4 0,0 0,0 -15,2 -11,2 -13,2 -11,7 -11,6 -12,0 -11,7 -11,5 -11,3 -12,0

Plastförpackningar 0,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 -11,6 -11,6 -9,8 -12,0 -13,2 -12,9 -12,2 -12,4 -13,3 -15,7

Metallförpackningar 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 -11,8 0,0 0,0 -9,5 -9,9 -7,1 -10,4 -10,5 -8,5 -8,4 -9,4 -7,6 -7,9

Övrig återvinning -9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Well 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 -2,1 -2,5 -1,9 -1,9 -2,3 -2,4 -2,3

elavfall 0,0 -3,6 -5,8 0,0 -12,0 -13,0 -15,6 -15,4 -15,9 -15,6 -16,7 -16,1 -16,5 -14,9 -14,7 -13,9 -13,3 -12,7

Summa 157,0 136,3 17,5 19,9 11,3 5,1 0,2 -7,9 -8,2 -9,5 -10,7 -9,6 -6,7 -3,3 -1,6 0,5 0,0
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