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Abstract 

By 2018 at least 50 % of the Swedish food waste will be biologically treated. Stockholm Vatten are 

planning to quadruple the collection of food waste for biological treatment between 2015 and 2020. 

There are three different food waste collecting systems in Stockholm City; food waste bins, half 

open food disposer and sealed food disposer. The factor that affects the choice of collecting system 

are costs throughout the process, for example waste fees. Waste fees are seen as a powerful policy 

instrument to reduce unsorted waste, and should be designed to reduce overall waste, increase the 

sorting and reduce the environmental load. The purpose of the thesis is to design two decision 

models for collecting systems of food waste for biogas and digestate production. One model will 

be simple and be of support when deciding which system the kitchen should invest in, the other 

model will be designed to give an overview for each systems costs and processes from collection 

to production of biogas/digestate.  

The methodology was composed of a mixture of a qualitative and quantitative method, and 

a case study. The data collection was made by a literature study, mail contact, study tour and a map 

of the processes. 

The pre-treatment cost is 500kr/ton for food waste collected from bins, a cost that food 

waste does not accrue from disposers. The waste tariff is 57% lower for waste disposals, and they 

require 72% less transport when collected. The costs Stockholm Vatten have for transporting food 

waste is 75 % lower for waste disposals compared to food waste bins. If the waste tariff would 

reflect the costs more kitchens would choose waste disposals over food waste bins. Beside the 

differences in food waste bins and waste disposals, there are differences between types of waste 

disposals. Sealed food waste disposals require half of the transports compared to half open food 

waste disposals for the same biogas potential. When designing tariffs this should be taken in 

consideration.  

 

Keywords: Biogas, collecting system, decision model, digestate, food waste and waste tariff. 

  



 

Sammanfattning 

 
Senast 2018 ska minst 50 % av det svenska matavfallet sorteras ut och behandlas biologiskt. 

Stockholm Vatten planerar att fyrdubbla insamlingen av matavfall till biologisk behandling under 

perioden 2015 till 2020. Det finns tre olika system för insamling av matavfall för 

storkök/restauranger i Stockholms Stad; kärlsystem, halvöppna kvarnsystem och slutna 

kvarnsystem. De faktorer som påverkar valet av insamlingssystem är kostnader genom processerna 

som exempelvis avfallstaxor. Avfallstaxorna ses som ett kraftfullt styrmedel för att minska 

uppkomsten av osorterat avfall och de ska utformas så de styr tydligare mot minskade 

avfallsmängder, ökad källsortering och minskad miljöbelastning. Syftet med studien är att utforma 

två beslutsmodeller för insamling av matavfall till biogas- och biogödselproduktion. Den ena 

modellen ska vara enkel och vara till stöd vid val av insamlingssystem, den andra modellen ska 

utformas för att ge en överblick för respektive systems kostnader och processer från insamling till 

produktion av biogas/biogödsel.  

Metodologin utgick ifrån en blandning av en kvalitativ och kvantitativ metod, samt 

fallstudie. Datainsamlingen utfördes genom litteraturstudie, mailkontakt, studiebesök och 

kartläggning av processer.  

Förbehandling har en kostnad på 500kr/ton matavfall, en kostnad matavfall från 

kvarnsystem inte kräver. Avfallstaxan är 57 % lägre för kvarnsystem i jämförelse med kärlsystem, 

dessutom krävs det 72 % mindre transporter med kvarnsystem. Stockholm Vattens kostnader för 

transport av matavfall från kärlsystem är 75 % högre än matavfall från kvarnsystem.  Ifall 

avfallstaxan skulle reflektera Stockholm Vattens kostnader skulle fler kök välja kvarnsystem över 

kärlsystem. Förutom att det finns en skillnad på kärl- och kvarnsystem finns det även skillnader 

mellan kvarnsystem. Slutna kvarnsystem kräver ca hälften så mycket transporter som halvöppna 

kvarnsystem för att få ut samma mängd biogaspotential. Vid utformning av taxor och priser bör 

detta finnas i åtanke. 

 

Nyckelord: Avfallstaxa, beslutsmodell, biogas, biogödsel, insamlingssystem och matavfall. 
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1 Inledning 

Nedan kommer en bakgrundsförklaring till begreppet matavfall samt varför ämnet är viktigt och 

varför det undersöks i arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Begreppet matavfall kan definieras som “alla typer av matavfall, inklusive använd matolja, från 

restauranger, storkök och andra typer av kök, inbegripet centralkök och hushållskök” (Europeiska 

Unionen, 2011). Det uppkommer cirka en miljon ton matavfall per år i Sverige (Livsmedelsverket, 

2013). Den svenska regeringen har satt upp ett miljömål, att senast 2018 ska minst 50 % av det 

svenska matavfallet sorteras ut och behandlas biologiskt (Miliute-Plepiene och Plepys, 2015). 

Stockholm Vatten planerar att fyrdubbla insamlingen av matavfall till biologisk behandling från 

dagens 17 000 ton till 67 000 ton under perioden 2015 till 2020.  

 

Enligt Bernstad och Andersson (2015) står hushållsavfall i Sverige för 38 % i jämförelse med 

matavfall från storkök/restauranger på 62 %. Skillnaden mellan de två olika grupperna visar att den 

senare gruppen är i behov av en mer brådskande åtgärd, eftersom det avfallet ger en större negativ 

påverkan, både när det gäller hållbar utveckling och ekonomiska faktorer. För att undvika en 

negativ påverkan är det effektivaste sättet att förebygga att matavfallet uppkommer 

(Livsmedelsverket, 2013). I de fall då matavfall är oundvikligt eller ändå uppkommer av diverse 

anledningar bör det tas tillvara på bästa sätt. Genom att låta matavfallet produceras till biogas och 

biogödsel erhålls både ekonomiska fördelar och miljönytta (Stockholm Vatten, 2015). Det finns tre 

olika system för insamling av matavfall för storkök/restauranger i Stockholms Stad; kärlsystem, 

halvöppna kvarnsystem och slutna kvarnsystem. 

 

De faktorer som påverkar valet av insamlingssystem är kostnader genom processerna som 

exempelvis avfallstaxor bestämda av Stockholms Stad, som tas upp i avsnitt 3. Avfallstaxorna ses 

som ett kraftfullt styrmedel för att minska uppkomsten av osorterat avfall samt så ska de utformas 

så de styr tydligare mot minskade avfallsmängder, ökad källsortering och minskad miljöbelastning 

(Trafik- och renhållningsnämnden, 2012). Genom att ändra avfallstaxorna kan Stockholm Vatten 

skapa ett ekonomiskt incitament för att få en ökad utsortering av matavfall, ett förslag är att helt ta 

bort avgiften (Trafik- och renhållningsnämnden, 2012). Eftersom tidigare studier utförda av 

exempelvis Bernstad, Wenzel och la Cour Jansen (2016) har fokuserat på att jämföra miljöpåverkan 
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av rötning, kompostering, avfallsförbränning och soptippning, finns det behov av en studie som 

jämför kostnaderna och miljöaspekterna mellan olika system för rötning.  

1.2 Syfte 

Syftet är att utforma två beslutsmodeller för insamling av matavfall till biogas- och 

biogödselproduktion. Den ena modellen ska vara enkel och vara till stöd vid val av 

insamlingssystem för användare. Den andra modellen ska utformas för att ge en överblick för 

respektive systems kostnader och processer från insamling till produktion av biogas/biogödsel. 

1.3 Frågeställning 

1. Vilka faktorer är av betydelse för att utforma beslutsmodellerna? 

2. Hur ser processen ut för respektive insamlingssystem? 

1. 4 Avgränsning 

System för hanteringar avgränsas till tre olika typer, de som används i Stockholms Stad. Begreppet 

matavfall har avgränsats till att endast gälla matavfall från storkök och restauranger. Därmed 

exkluderas exempelvis matavfall från hushåll och livsmedelsindustrier.  
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2 Metodologi 

I metodkapitlet redovisas metodval samt metoder som använts för datainsamling och analys. 

Avslutningsvis diskuteras kvaliteten på undersökningen samt kritisk granskning. 

2.1 Metodval 

2.1.1  Kvalitativ/kvantitativ metod 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) innebär kvalitativa studier att arbeta med begrepp 

och termer där insamling av data sker genom intervjuer/observationer och redovisas till exempel 

genom fallbeskrivning. En kvantitativ studie arbetar med siffror där insamling av data sker genom 

exempelvis enkäter/intervjuer för att redovisas med tabeller/diagram (Eriksson och Wiedersheim-

Paul, 2011). Denna studie undersöktes med en blandning av kvalitativa och kvantitativa studier, i 

och med att termer, siffror, intervjuer och observationer har använts. 

2.1.2 Fallstudie 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) innebär en fallstudie att ett fåtal objekt undersöks, 

exempelvis vid beslutssituationer. I den här studien undersöks processen från insamling till 

produktion av biogas/biogödsel, för att underlätta beslutssituationer vid val av insamlingssystem 

samt vid utformning av avfallstaxa. 

2.2 Datainsamling 

Figur 1 nedan visar de olika tillvägagångssätten för datainsamlingen. 

 

Figur 1: Processen för datainsamling.  

2.2.1 Litteraturstudie 

För att erhålla kunskap om relevanta begrepp och processer inom matavfallshantering och biogas- 

och biogödselproduktion, har sekundärdata inhämtats från litteratur. Sökord som använts vid 

sökning på databaser eller sökmotorer är food waste management, anaerobic digestion, 

avfallskvarn, biogas och biogödsel.  

    Litteraturstudie Observationer Mailkontakt Kartläggning 
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2.2.2 Mailkontakt och studiebesök 

Informationsinsamling från företag har skett genom mailkontakt med verksamheterna Stockholm 

Vatten, Scandinavian Biogas AB och Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag 

(SYVAB).  Scandinavian Biogas och SYVAB bidrog inte med några uppgifter angående 

efterfrågade processer eller kostnader av den anledningen att de inte kan lämna ut det offentligt. 

SYVAB har däremot bidragit med information angående vilka typer av slurry de tar emot samt hur 

de graderar värdet på innehållet av slurryn. Stockholm Vatten har bidragit med förklaringar av 

relevanta avfallstaxor gällande matavfall samt deras kostnader gällande transport av matavfall.  

 

Ett studiebesök utfördes på en biogasanläggning, som kommer att förbli anonymt i arbetet, för att 

få en inblick i hur en biogasanläggning fungerar och hur processerna ser ut. Inför besöket hade inga 

intervjufrågor förberetts, eftersom syftet var att få hela processen från mottagning till produktion 

förklarad av kunnig personal. Substrat- och logistikansvarig personal gav en presentation om 

företaget, samt om processen för biogas- och biogödselproduktion. Därefter blev det en 

rundvandring på biogasanläggningen. 

2.2.3 Kartläggning av processer 

För en kartläggning av processen mellan insamling av matavfall till slutprodukten biogas, har 

litteratur använts. Notera att kartläggningen av processerna var tänkt från början att utföras på 

biogasanläggningar i Stockholmsområdet, dock på grund av externa faktorer utfördes det inte.  

 

Under studiebesöket uppgavs information angående substratkvalitet och hur processen går till från 

avlämning till slutprodukten biogödsel och biogas för fordonsbränsle. 

2.2.4 Beräkningar 

Beräkningar var planerade att utföras utifrån uppgifter från relevanta biogasanläggningar, dock 

eftersom ingen information erhållits från dessa anläggningar har en kombination av litteratur och 

andra resultat använts för att få fram beräkningarna. Uppgifter från Stockholm Vatten har använts 

för att beräkna skillnaden mellan avfallstaxor för de olika systemen samt skillnaden mellan 

kostnaderna som uppkommer för Stockholm Vatten för transport av matavfall.  
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2.3 Beslutsmodell 

Under arbetets gång var det planerat att endast utforma en beslutsmodell som innehöll varje 

insamlingssystems process och kostnader. På grund av bristande information har det inte varit 

möjligt utföra helt utförligt. Därför har två beslutsmodeller skapats, som förklaras mer i avsnitt 

2.3.1 och 2.3.2. 

2.3.1 Modell 1 

Enligt Krogerus och Tschäppeler (2013) är modeller förenklande, de inbegriper inte alla aspekter 

av verkligheten, endast de som är relevanta. En enkel beslutsmodell med ja- och nejfrågor har därför 

utformats, baserat på multikriterieanalys. Modellen utformades för att ge användare ett enkelt 

alternativ till hur de ska välja typ av insamlingssystem beroende på deras kapacitet, behov och 

efterfrågan.  

2.3.2 Modell 2 

Modellen utformades baserat på hur processen ser ut för respektive insamlingssystem samt de 

kostnader som kan ingå i produktionen av biogas/biogödsel. Modellen är till stöd för kommuner 

och biogasanläggningar. Modellen är baserad på en kostnadsnyttoanalys.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

För att undersökningen ska vara av värde bör kraven på validitet och reliabilitet uppfyllas. Det 

innebär att undersökningsmetoder och andra parametrar ska vara lämpade för studiens syfte. 

Validitet innebär att säkerställa att arbetet som ska utföras verkligen utförs Ejvegård (2003). Därför 

har det genomgående under arbetets gång säkerställts att syfte och frågeställning är kopplat till den 

teoretiska referensramen, intervjuer, observationer samt sammanställning av resultat och 

utveckling av modellen. Reliabilitet innebär att förmågan mätinstrumentet har att samla in data ska 

rikta sig mot det som arbetet avser att studera samt hur noggrant arbetet är utfört (Bell, 2000). Det 

innebär att mätinstrument ska ge pålitliga och stabila utslag. Under arbetets gång har det ständigt 

försökts att ta hänsyn till att dessa kriterier uppfylls samt att nivån på arbetet är tillräckligt djupt för 

att utgöra en grund för framtida förbättringar inom området.  
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2.5 Generaliserbarhet 

Att ha en god validitet och reliabilitet är en förutsättning för att modellen som utvecklats ska kunna 

generaliseras. Modellen ska vara möjlig att tillämpa inom alla kommuner/organisationer som 

önskar att räkna ut hur stort utbytet av biogas är i relation med avfallstaxan, eller vid önskan, andra 

parametrar som exempelvis investeringskostnader i maskiner/kärl osv.  

2.6 Etiska aspekter 

SYVAB och Scandinavian Biogas blev förfrågade att bidra med uppgifter för undersökningen, 

dock valde de att inte göra det. Detta respekteras i undersökningen och företagen kunde ha uteslutits 

helt ur rapporten. Valet att inte utesluta dem är grundat på att de kan vara till hjälp vid fortsatta 

studier att ha kunskap om vilka biogasanläggningar som samarbetar med Stockholm Vatten.  

 

Uppgifter som valts att hålla hemliga är kontaktpersoner för respektive företag på grund av att det 

inte är relevant för undersökningen. Den anonyma biogasanläggningen valde inte att vara anonym, 

utan hålls anonym för att den faller utanför ramen för avgränsningen.  
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3 Teoretisk referensram 

I avsnittet framförs teori om beslutsmodeller, kostnader/ekonomi, miljöaspekter och slutligen 

biogas- och biogödselprocessen. 

3.1 Beslutsmodell 

En modell är en representation av ett system eller en idé, som kan använda sig av olika metoder 

som exempelvis, kostnadsnyttoanalys och multikriterieanalys, som en del av 

beslutsfattandeprocessen (Morrissey och Browne, 2004).  

 

Modeller baserade på kostnadsnyttoanalyser möjliggör för beslutsfattare att utvärdera positiva och 

negativa effekter monetärt av olika scenarios (Morrissey och Browne, 2004). En fördel med en 

kostnadsnyttoanalys är att resultat är tydligt presenterade i en och samma monetära figur. En 

nackdel är osäkerheten i att uppskatta det monetära värdet av flera miljöpåverkan.  

 

Multikriterieanalys (MCDM) är skapat för att hantera komplexa miljöproblem (Hung, Yang, Ma 

och Yang, 2006). MCDM hjälper beslutsfattare att lära sig angående problemet och alternativa 

åtgärder från flera synvinklar (Morrissey och Browne, 2004). Vanligtvis är tillvägagångssättet att 

identifiera flera alternativ (exempelvis olika avfallshanterings scenarier), som sedan utvärderas i 

form av kriterier, vilka är viktiga för modellen och/eller förhållanden för att utforma modellen.  

 

Enligt Hung m.fl. (2006) är miljöledningsproblem komplexa och kräver överläggning av flera 

faktorer som miljö, ekonomi och sociala aspekter. Ett problem med kostnadsnyttoanalys och 

MCDM är att de inte tar hänsyn till alla tre aspekter (Morrissey och Browne, 2004). Den sociala 

aspekten fattas i båda modellerna. 

3.2 Kostnader/ekonomi 

3.2.1 Kostnads-miljö nyttoanalys 

Enligt Ammenberg (2013) är det viktigt att avgöra hur miljöaspekter förhåller sig till kostnader och 

intäkter på grund av att det för företag är viktigt med ekonomiska aspekter. Det finns ett sätt att visa 

åtgärder, genom att skapa ett tvådimensionellt diagram, en slags kostnads-miljönyttoanalys (se 

figur 2 nedan). X-axeln visar reducerad miljöpåverkan för åtgärden medan Y-axeln visar kostnader. 
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Företag ska i första hand välja miljöaspekter med låga kostnader, vilket blir ett lågt eller helst 

negativt Y-värde, samtidigt som miljöaspekterna leder till en stor positiv miljöeffekt. På så sätt fås 

mest miljöförbättring per investerad krona. Bredden i X-led representerar den reducerade 

miljöbelastningen. Höjd i y-led representerar kostnaderna. Observera att enbart aspekternas bredd 

avgör hur stor miljöpåverkan som reduceras, inte placeringen på X-axeln. 

 

 

Figur 2: Värdering av värdering av miljöaspekter (Ammenberg, 2013). 

3.2.2 Ekonomiska aspekter 

Enligt Tamm och Fransson (2011) har politik och skattelagstiftningen en stor påverkan för 

utvecklingen av biogas. Författarnas studie visade att politiska styrmedel, exempelvis bidrag och 

skatteregler, är avgörande faktorer ifall aktörer vågar satsa pengar på biogasproduktion.  

  

Tekniken för biogas är under fortsatt utveckling, därför är det väsentligt att välja rätt teknik (Tamm 

och Fransson, 2011). Vid felaktiga teknikval kan det leda till en försämrad lönsamhet och bidra till 

en negativ marknadsföring av biogas. Enligt författarna bör det undersökas vilka substrat som ska 

behandlas och hur lokala förutsättningar ser ut, för att göra bästa möjliga teknikval. 

  

 

För att förbättra ekonomin för utnyttjandet av biomassa har Budzianowski (2010) föreslagit ett nytt 

koncept, “negativa netto CO2-utsläpp”, som innebär att biogas kan omvandlas till väte. Dessutom 
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menar Budzianowski (2010) att det är viktigt att säkra framtiden för rötning av matavfall genom att 

tillämpa en distribuerad produktion av biogas för att undvika kostnader i samband med transporter 

för längre sträckor av biomassa med hög fukthalt. 

 

Ett fulländat hanteringssystem för matavfall bör etableras av staten för att centralisera matavfall för 

storskaliga rötningsanläggningar, eftersom matavfall är producerat av restauranger, företag, och 

skolor i decentraliserade platser (Budzianowski, 2010). 

3.2.3 Kostnadseffektivitet 

Att vara kostnadseffektiv innebär att tillverkningskostnader och kapitalbehov är låga, en god 

kostnadseffektivitet ger möjlighet till att konkurrera med pris. Olhager (2013) säger att det finns 

flertalet begrepp som speglar kostnadseffektiviteten. Produktivitet är ett av dem. Den klassiska 

definitionen för produktivitet är följande: 

 

Produktivitet = output/input 

 

Produktivitet är ett sätt att mäta förhållandet mellan utförd produktion i form av produkter och 

bidrag i form av produktionsfaktorer.  

3.2.4 Ekonomiska styrmedel 

För att påverka aktörers ekonomiska incitament används ekonomiska styrmedel, vilket påverkar 

organisationers kostnader och intäkter. Ekonomiska styrmedel är avsedda att påverka priser och 

kostnader, vilket innebär att de är mer marknadseffektsinriktade än detaljstyrande. Typer av 

ekonomiska styrmedel är avgifter och subventioner/bidrag (Ammenberg, 2013). 

 

Avgifter fördyrar varor eller tjänster, de påverkar prismekanismen direkt, och de används för att 

finansiera speciella verksamheter med anknytning till aktuella miljöproblem (Ammenberg, 2013). 

Avgifter för avfallsbehandling är en av avgifterna. Ammenberg (2013) beskriver subventioner och 

bidrag som finansiella åtgärder som kan styra aktörers agerande.  Inom Sverige finns det möjlighet 

till att söka bidrag för att miljöanpassa produkter/tjänster. Subventioner kan göra att vissa typer av 

tjänster/produkter får ett lägre pris.  
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Avfallstaxan/avgiften ska utformas så att den fungerar som styrmedel. En avfallstaxa kan fungera 

som styrmedel genom att (Avfall Sverige, 2008): 

 

● Uppmuntra kunder att välja källsortering av matavfall. 

● Stimulera till minskade mängder säck- och kärlavfall. 

● Ge reducerad avgift vid hemkompostering. 

● Ge incitament till andra val och beteenden som syfta till att kommunen får till stånd en mer 

rationell hantering. 

 

Avfallstaxan för kärlsystem består av tre delar, en grundavgift, en rörlig avgift och tilläggsavgifter. 

Grundavgift är till för de tjänster som alla abonnenter har tillgång till och kan utnyttja oavsett valt 

abonnemang. Rörliga avgifter är kommunens ersättning för hämtning och behandling av avfall. 

Tilläggsavgiften är ersättning för tillvalstjänster, exempelvis tömning av tank i kvarnsystem. 

 

Avfallstaxan för kvarnsystem är fördelad på tre olika poster, se figur 3 nedan. 

Investeringskostnaden för kvarnsystem finansieras av köken, medan transport och behandling täcks 

av en avgift inom avfallstaxan (Avfall Sverige, 2008). Utformningen av taxan avgörs inte av 

kostnaden utan av kommuners prioriteringar och mål. 

 

Figur 3: Kostnadstyper vid användande av avfallskvarn. Källa: Avfall Sverige, 2008. 

 

Avgiften för kvarnsystem bör sättas i relation till hur prioriterat systemet anses vara. 

Utgångspunkten bör vara hur det ses på kvarnsystem i jämförelse med befintliga alternativ (Avfall 

Sverige, 2008): 

 

● Är avfallskvarn prioriterat i förhållande till hantering av säck- och kärlavfall? 

● Är kvarnsystem prioriterat framför kärlsystem? 

● Är det en “neutral” tjänst, en möjlighet som kunden kan välja men inte är prioriterat? 
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Anledningar till att kvarnsystem bör prioriteras före kärlsystem är arbetsmiljö och kvalitetssäkring 

av det utsorterade matavfallet. Kommuner kan bestämma avgift per tömning och volym, och sätta 

nivån så att en av följande effekter uppnås (Avfall Sverige, 2008): 

 

● Ingen avgiftsskillnad mellan kvarnsystem och kärlsystem. 

● En något mindre kostnad att använda kvarnsystem, dock dyrare totalt sett på grund av 

investeringskostnader i kvarn och tank. 

● Avgiften är satt så att skillnaden jämfört med kärlsystem blir så stor för kök med större 

mängder avfall att investering i kvarnsystem lönar sig.  

 

I vissa fall finns det kommuner som tar ansvar och själva gör investeringen för kök med stora 

mängder avfall (Avfall Sverige, 2008). 

 

Finnveden m.fl. (2013) har tagit fram flera förslag på styrmedel, ett av dem är miljödifferentierade 

avfallsavgifter. Idén med avgiften är att uppnå en starkare länk mellan avfallsavgifter och 

miljöpåverkan av avfallsbehandlingen. Fördelen med styrmedlet är att det ger en tydligare koppling 

mellan avgifterna och miljöpåverkan av avfallsbehandlingen. Andersson, Eriksson och von 

Borgstede (2012) föreslår att styrmedlet bör kombineras med förbättrade insamlingssystem.  

3.3 Miljöaspekter 

Vid biogasproduktion finns det två faktorer som påverkar mängden emissioner från växthusgaser. 

Den första faktorn är rötning av gödsel som ger minskade mängder utsläpp av metan i jämförelse 

med konventionella gödselhanteringar (Tamm och Fransson, 2011). Den andra är när biogas 

ersätter fossila drivmedel minskar mängden utsläpp av växthusgaser. 

 

Det finns en risk för okontrollerade utsläpp av metan vid rötning och vid uppgradering, vilket bidrar 

till en negativ miljöpåverkan (Tamm och Fransson, 2011). En åtgärd som finns för att minska 

utsläppen av metan är att installera en utrustning för oxidering av metan i restflödet från 

anläggningen (Tamm och Fransson, 2011). 
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3.4 Matavfall 

Enligt Avfall Sverige definieras matavfall som “Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, 

restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin)”. Definitionen omfattar både ätbar mat och 

icke ätbar, exempelvis ben, kärnor och skal.  

 

Enligt Sundqvist (2008) finns det sex olika sätt att minska avfall, där tre av dem kan tillämpas på 

även matavfall. De tre olika metoderna är; 

 

● Processändringar så att mindre spill uppstår. 

● Skapa driftrutiner för hur avfallet ska hanteras. 

● Utbilda personal och ge ut information om hur avfallet kan minskas. 

 

Det har uppskattats att i storkök uppkommer det 0,02-0,2 kg matavfall per portion och 0,2-0,5 kg 

för restauranger (Avfall Sverige, 2006). Matavfall har en densitet på 600-700 kg/ m3 (Avfall 

Sverige, 2011). 

3.5 Process från insamling till uppgradering  

Figur 4 nedan visar den övergripande processen från insamling av matavfall till slutprodukten 

biogödsel och uppgradering av biogas (Livsmedelsverket, 2013). Beroende på hur matavfallet 

samlas in ser processen olika ut. 

 

 

Figur 4: Processen från insamling till biogödsel och uppgradering till biogas. Källa: Livsmedelsverket. 
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3.5.1. Insamlingsprocess 

Kärlsortering 

Kärlsortering innebär att använda sig av separata kärl för att samla in matavfallet. Vanligtvis är 

matavfallet från storkök/restauranger blött och därför används insatssäckar, som kan bestå av 

papper eller bioplast. I kök är den vanligaste förekommande utrustningen för sortering en påse i 

påshållare eller ställ på hjul, som töms vid behov i kärl. En del kök har av hygieniska skäl behov 

av kylda utrymmen för kärl. Tillsynsmyndigheten i varje kommun beslutar vad som är lämpligt 

från fall till fall (Avfall Sverige, 2011). För att hämta matavfall från kärl är baklastade fordon 

lämpliga, men det finns även fordon med lyftarm som gör det möjligt att tömma kärl från en lastkaj. 

Enligt Kjerstadius, Davidsson och Jansen, (2012) är den största fördelen med systemet att det redan 

finns kunskap om det hos både brukare och teknisk personal. Nackdelar med systemet är påsars 

hållbarhet, läckage, fastfrysning, doft och insekter. 

Kvarnsystem - slutet och halvöppet 

Kvarnsystem, så kallade avfallskvarnar, används för att mala matavfall som läggs i inkastet (Avfall 

Sverige, 2011). När avfallet är söndermalt transporteras det vidare till en tank via ett rörsystem. 

Beroende på modell tar kvarnen upp olika mängder av matavfall. I tanken är matavfallet en pump- 

och sugbar massa. Ett slamsugningsfordon används för tömning. Tömning av tanken kan göras med 

jämna intervaller eller då tanken är full. Det finns flera olika typer av matavfallskvarnar med tank, 

för större och mindre kök, samt halvöppet och slutet system. Typ av system och tömningsintervall 

bör anpassas efter kökets kapacitet.  

 

Ett halvöppet kvarnsystem har två tankar, se figur 5, där första tanken tar emot det malda avfallet 

med stor mängd vatten, som sjunker till botten, och andra tanken är en fettavskiljare (Avfall 

Sverige, 2011). Spillvatten som uppkommer släpps ut på avloppsnätet och första tanken töms 

tillsammans med fettavskiljaren. Ett slutet kvarnsystem har endast en tank där minimalt med vatten 

införs, se figur 6.  

 

Figur 5: Halvöppet kvarnsystem (Disperator AB, 2016) Figur 6: Slutet kvarnsystem (Disperator AB, 2016) 
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Fördelar med köksavfallskvarnar är den ökade användarvänligheten och minskade föroreningar i 

substratet (Kjerstadius, m.fl., 2012). Utsorteringen av fett med köksavfallskvarn ökar, och ur 

biogassynpunkt är det positivt, eftersom fett har en hög metanpotential (Kjerstadius m.fl., 2012). 

En till fördel är att det sönderdelade matavfallet transporteras direkt till rötkammare utan behov av 

förbehandling. Enligt Kjerstadius m.fl., (2012) har det hävdats att systemet kan minska 

transportbehovet. Enligt Bernstad, Davidsson, Tsai, Persson, Bissmont, och la Cour Jansen, (2013) 

har slurry från kvarnsystem en hög metanpotential i jämförelse med kärlsorterat matavfall. Buller 

är en nackdel som kan diskuteras, dock finns det olika modeller och installationsmetoder som kan 

minska bullernivån.  

3.5.2 Förbehandlingsprocess 

Genom förbehandling kan näringskoncentrationen i matavfall justeras så att rötningen förbättras 

(Zhang, Su, Baeyens och Tan, 2014). Förbehandling innebär att separera bort oönskade objekt från 

matavfallet, se förbehandlingens roll i biogasproduktionen (figur 7 nedan). Separering sker så att 

en mer pumpbar produkt uppstår, som kallas slurry. På så sätt säkras kvaliteten av biogödseln samt 

underlättar det senare behandlingen i biogasanläggningen (Avfall Sverige, 2013). Förbehandlingen 

ska effektivt avskilja oönskade föremål samtidigt som den ska vara energieffektiv och minska 

förlusten av rötbart organiskt material. Detta gäller endast matavfall från kärl, inte matavfall från 

avlopp och tank, som inte kräver förbehandling. För att producera ett så energirikt och koncentrerat 

substrat som möjligt behöver förbehandlingen minska mängden vatten i slurryn. Det minskar bland 

annat behovet av transporter av slurryn och biogödseln. För att slurryn ska kunna hanteras i pumpar 

och tankbilar kan den i vissa fall behövas att spädas. Nedan kommer en djupare förklaring av 

förbehandlingsprocessen. 

 

 

Figur 7: Förbehandling och dess roll i biogaskedjan (Biogasportalen, 2015). 

 

Förbehandlingen består av tre steg, det börjar med mottagning därefter 

homogenisering/sönderdelning och avslutas med separering, se figur 8 nedan. Mottagningen kräver 

att en förbehandlingsanläggning ska vara utrustad med ett system som kan ta emot matavfall. 
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Mottagandet kan ske direkt i en tippficka eller på öppen betongplatta alternativt bunker. 

Anläggningen bör vara stängd så att det skapar en god arbetsmiljö vid dåliga väderförhållanden, 

och för att minska luktproblem som kan uppstå. Illaluktande ämnen som släpps ut vid 

biogasanläggningar kan leda till en sämre miljö för anläggningen och området runtom (Tamm och 

Fransson, 2011). De illaluktande ämnena kommer främst från mottagning, förbehandling och 

rötning av organiskt avfall. För att motverka lukten är det viktigt att installera utrustning som 

reducerar illaluktande ämnen. Luktproblemet kan lösas genom att ventilationsluft tas om hand och 

behandlas innan det släpps ut samt att verksamheten bör finnas inomhus (Avfall Sverige, 2013). 

Kärlsorterat matavfall blir först grovkrossat där materialet sönderdelas, därefter homogeniseras 

materialet i en mixer vilket innebär att spädvätska tillsätts för att få en pumpbar slurry. Separering 

av oönskade objekt är ett viktigt steg i förbehandlingen. Bekymmer vid separering är att säkra att 

inga föroreningar finns i slurryn samtidigt som förlusten av rötbart organiskt material minskar. 

Enligt Bernstad, Malmquist, Truedsson och la Cour Jansen (2012) finns det en förlust på 9-28 % 

av biogaspotentialen i det svenska behandlade matavfallet.  

 

 

Figur 8: Stegen i förbehandlingsprocessen.  

 

Enligt Zhang m.fl. (2014) har studier visat att förbehandlingsmetoder har nackdelar. Vissa syror 

och fenolharts1 skapas i förbehandlingsprocessen och detta hämmar rötningen vilket resulterar i en 

minskad biogasproduktion. Zhang m.fl. (2014) menar att förbehandling ofta resulterar i högre 

driftkostnader på grund av att det krävs extra energi eller kemikalier, samt att den extra metan som 

produceras är otillräcklig för att kompensera ytterligare kostnader. Dessutom kan det resultera i en 

negativ ekonomi i biogasprocessen. Driftkostnaden för förbehandling ligger på cirka 500kr/ton 

matavfall, med ett elbehov på cirka 30 kWh/ton (Avfall Sverige, 2013). Biogasanläggningen som 

                                                 
1
 En form av hårdplast. Källa. Ne.se 
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nämns i rapporten Avfall Sverige (2013), som ägs av Uppsala Vatten och miljö, tog emot 17 600 

ton kärlsorterat matavfall år 2011. 

3.5.3 Biogödsel 

Biogödsel kallas det gödselmedel som bildas efter rötning av matavfall och det är ett bra 

gödningsmedel (Avfall Sverige, 2015b). Det kan delvis ersätta mineralgödsel inom jordbruk. 

Biogödsel finns som fast och flytande. Det flytande innehåller mer näringsämnen per kg 

torrsubstans2, dock innehåller det även fler mullbildande ämnen. 

 

Biogödsel har på grund av rena substrat mycket låga föroreningar, samt är det garanterat fritt från 

bakterier som exempelvis salmonella. Dessutom luktar det mindre än exempelvis flytgödsel vid 

lagring och spridning. 

3.5.4 Biogas 

Biogas består till största del av metan och koldioxid.  Det ger inget nettoutsläpp3 av koldioxid, som 

är en av fördelarna med biogas. Fler fördelar är att avgasen från ett fordon som drivs av biogas 

luktar mindre och motorn är tystare samt utger mindre vibrationer är en dieselmotor. Dessutom är 

det lägre emissioner av kolmonoxid, kolväten, svavelföreningar och kväveoxider. 

 

Enligt Carlsson, Naroznova, Møller, Scheutz och Lagerkvist (2015) utnyttjas biogas i 

skandinaviska länder på två olika sätt: 

1. Uppgradering av biogas för användning som fordonsbränsle. 

2. Kombination av värme- och energiproduktion. 

 

Att använda matavfall som en källa för elenergi är mer förmånligt än att producera det för 

användning som fordonsbränsle (Carlsson m.fl., 2015; Bernstad och la Cour Jansen, 2011). 

3.5.5 Rötning  

Rötning innebär att organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö, vilket är en 

naturlig process (Avfall Sverige, 2015a). Biogödsel och biogas bildas vid rötning. Eftersom 

                                                 
2
 Förklaras mer i avsnitt 3.3 

3
 Skillnaden mellan de utsläpp man faktiskt gör och det man gör för att minska utsläppen. Källa: forvarmt.se 
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biogasprocessen sker i slutna rötkammare, stannar växtnäringen från det organiska materialet kvar 

i biogödseln.  

 

Det finns tre huvudsteg i rötningsprocessen, hydrolys, jäsning och metanbildning, se figur 9 

(Biogasportalen, 2015). Första steget, hydrolys, innebär att mikroorganismer och enzymer 

sönderdelar komplexa föreningar till enkla föreningar. Andra steget är jäsning, där alkoholer, 

fettsyror och vätgas bildas, så kallade mellanprodukter. I tredje och sista steget sker själva 

metanbildningen med hjälp av mikroorganismer. Biogas består av 45 - 85 % metan och 15 - 45 % 

koldioxid (Biogasportalen, 2015). Efter rötningen är biogödseln färdig men biogasen behöver 

uppgraderas för att kunna användas som fordonsbränsle, detta förklaras mer i nästa avsnitt. 

 

 

Figur 9: Rötningsprocessen. (Avfall Sverige, 2015) 

 

Det finns flera tekniker för att utvinna biogas/biogödsel; våtrötning, som kan ske genom 

enstegsrötning eller tvåstegsrötning, samt finns torrötning (Biogasportalen, 2015). I enstegsrötning 

används endast en rötkammare, vilket är vanligast och enklast. Detta innebär att alla 

nedbrytningssteg sker samtidigt och på samma plats. Biogas som bildas, tas upp ur från behållarens 

topp, samtidigt som substrat pumpas in i själva processen. Tvåstegsrötning innebär två rötkammare, 

där i första rötkammaren inriktas på hydrolys och jäsning, och en del metan bildas. Rötresten 

avskiljs sedan och går vidare till den andra rötkammaren, som är specialanpassad för 

metanbildning. Torrötning är en rötningsteknik som kan användas på torra material. Substrat med 

en hög andel torrsubstans (20-25 %) är torra material (Biogasportalen, 2015). Med den här tekniken 

sker rötningen satsvis, råmaterialet stannar kvar på samma plats, det vill säga inget nytt material 

tillförs eller tas ut. Detta gör att behovet av tillsättning av vätska är mindre än vid våtrötning, och 

det finns inget behov för vattning av rötresten. 

 

Evangelisti, Lettieri, Borella och Clift, (2014) har undersökt tre olika behandlingssätt för organiskt 

avfall: soptippning, avfallsförbränning, och rötning. Studien visar att rötning är det bästa 

alternativet för behandling av organiskt avfall. Liknande resultat kan hittas i en studie utförd av 
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Cherubini, Bargigli och Ulgiati, (2009). Enligt Carlsson m.fl., (2015) är det största incitamentet för 

rötning istället för avfallsförbränning att det finns en möjlighet till att återbruka näringsämnen. 

3.5.6 Uppgradering av biogas 

När biogas har uppgraderats enligt specifikationer från Swedish standard for vehicle fuel gas (SS 

15 54 38) kan det användas som naturgas i fordon (Persson, 2003). Vid uppgradering av biogas 

separeras koldioxid, syre, och kväve för att öka energiinnehållet och därmed öka kördistansen. 

3.6 Torrsubstans 

Ett materials innehåll av föreningar efter att vatteninnehållet har indunstats kallas för 

torrsubstanshalt, TS. En TS-halt på 10-15 % är det vanligaste för att kunna hanteras i pumpar 

(Carlsson och Uldal, 2009).  Material med en TS på över 10-15 % behöver spädas och detta kan 

ske genom att använda material med en TS-halt på under 10 %. Enligt Berglund och Börjesson 

(2003) ger substrat med låg TS-halt ett lågt nettoenergiutbyte per ton våtvikt.  Substratets TS-halt 

påverkar därmed den ekonomiska aspekten för transporter av substrat. TS-halten i halvöppna 

kvarnsystem är cirka 5 % (Bernstad, Davidsson och Bissmont, 2016). Tabell 1 visar TS-halt, 

metanhalt och kubikmeter biogas/ton våtvikt i matavfall från kärlsystem. För fettavskiljarslam finns 

inga uppgifter om kubikmeter biogas/ton våtvikt.  (Carlsson och Uldal, 2009). 

 

Tabell 1: TS-halt, metanhalt och m3 biogas/ton våtvikt 

 TS-halt (%) Metanhalt (%) m3 biogas/ton vv 

Storkök 13 59 132 

Restauranger 27 87 186 

Fettavskiljarslam 4 95 - 
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4 Resultat 

I avsnittet visas resultatet från mailkontakt och studiebesök. 

4.1 Stockholm Vatten 

Tabellerna 2 och 3 visar avfallstaxan för respektive system, kärlsortering och kvarning för 

Stockholm Kommun. Det är Stockholm Vatten som tar fram taxeförslag till avfallsnämnden, och 

därefter fattar kommunfullmäktige beslut ifall taxan antas. Taxan är utformad så att ju mindre avfall 

som insamlas desto mindre blir kostnaderna.  

4.1.1 Avfallstaxa 

Utsorterat matavfall för biologisk behandling från verksamhet, kärl 140L 

I tabell 2 visas avgift i kronor per kärl och insamlingstillfälle, exklusive moms. Stockholm Vatten 

äger kärlen som används och lånar ut dem till verksamheter utan avgift. Beroende på dragavståndet 

och hämtningsintervallen så varierar avfallstaxan. 

 

Tabell 2: Avfallstaxa för kärlsystem 

 1g/vecka 2ggr/vecka 3ggr/vecka 4ggr/vecka 5ggr/vecka 

Dragavstånd 1 17,00 18,40 20,10 21,80 23,40 

Dragavstånd 2 18,40 19,70 21,70 23,60 25,40 

Dragavstånd 3 20,10 22,30 24,70 27,10 29,10 

Dragavstånd 4 41,30 47,50 54,50 60,20 65,70 

 

Förklaring av dragavstånd: 

Dragavstånd 1, 0-10 meter 

Dragavstånd 2, mer än 10 - 25 meter 

Dragavstånd 3, mer än 25 - 50 meter 

Dragavstånd 4 mer än 50 meter 
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Pumpbart avfall från tank för biologisk behandling 

Avgift i kronor per år och kubikmeter (m3), exklusive moms. Avfallstaxan varierar beroende på 

volym och hämtningsintervall. 

 

Tabell 3: Avfallstaxa kvarnsystem. 

Varannan vecka 1g/vecka 2ggr/vecka 3ggr/vecka 4ggr/vecka 5ggr/vecka 

2420 4840 9680 14 520 19 360 24 200 

4.1.2 Transportkostnader 

Transportkostnader för Stockholm Vatten vid anlitande av entreprenörer för upphämtning och 

transport av matavfall i kärl och tank visas i tabell 4. Kostnader är exklusive moms. Kostnaderna 

för kärlsystem är i genomsnitt, eftersom de är varierar för norra och södra Stockholm.  

 

Tabell 4: Transportkostnader för kärl- och kvarnsystem. 

Kärlsystem i genomsnitt (kr/kärl)  Kvarnsystem (kr/kubikmeter) 

89.64 210 

 

4.2 Anonym biogasanläggning (Anläggning X) 

Anläggning X har en lång erfarenhet gällande utvärdering av substrat, detta med hjälp av så kallade 

satsvisa utrötningsförsök. Med försöken visas det maximala biogasutbytet från organiska material 

(inklusive matavfall). Därför är satsvisa utrötningsförsök ett lämpligt verktyg för att sätta ett 

ekonomiskt värde på substrat.  

 

Slurry med en TS-halt på mindre än 5 % tas inte emot på anläggningen, med anledning att det inte 

ger tillräckligt med biogasutbyte. Anläggningen tar inte emot slurry från halvöppna kvarnsystem. 

Anläggningen tar emot slurry från slutna system på grund av att TS-halten ligger emellan 10-15 %.  

4.3 SYVAB  

SYVAB har ett avtal med Stockholm Vatten och ansvarar för biogasproduktionen från pumpbart 

matavfall i tank inom Stockholm Stad. Det pumpbara matavfallet i tank är både från halvöppna och 

slutna system. Deras kostnader för de olika processerna inom produktionen är inbakade i deras 
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totala driftbudget. Anläggningen har för tillfället ingen gradering när det gäller TS-halten på slurry, 

men de tar emot slurry med en TS-halt på 10-14 % och anser att det är tveksamt ifall de skulle ta 

emot slurry med låg TS-halt.  

4.4 Scandinavian Biogas AB 

Scandinavian Biogas har ett avtal med Stockholm Vatten och tar hand om deras matavfall från 

kärlsystem. Några fler uppgifter har inte erhållits från företaget. 

4.5 Matavfallskvarnar i storkök Stockholm 

Utifrån ett projekt som utfördes mellan 2005 och 2009 av Furumo Irebrand Avfallskonsult AB, 

finns det uppgifter angående installation och användning av avfallskvarnar (Irebrand, 2009). I 

rapporten framkommer vad användare av avfallskvarnar i kök anser om systemet; 

 

● Sophämtningskostnaderna har minskat med kvarn. 

● Sopsäckar har minskat med 80 %. 

● Mer besparingar kan göras med en större tank eller färre tanktömningar. 

● Arbetsmässigt bättre när de inte måste placera säckar fulla med matavfall i soprum. 

● Säckar anses vara tunga, vilket tär på kroppen. 

● Soprummet fylls fort med säckar. 

● Luktproblem är förekommande vid kärl. 

● Det ska ofta städas eftersom det blir kladdigt med kärl. 

● Det tar mer tid med avfallskvarn. 

● Miljönyttan är större med avfallskvarn. 

 

I tabell 5 visas antal portioner per dag som serveras, investeringskostnader i kvarnsystem, 

tankvolymen och tömningsintervallen. 

 

Tabell 5: Antal portioner, investering och tankvolym. 

 Antal 

portioner/dag 

Investering 

(kr) 

Tankvolym 

(m3) 

Tömningsintervall 

(vecka) 

Lägsta nivå 200 173 000 2 Var femte 

Genomsnitt 1300 318 000 3,125 Varannan 

Högsta 

nivå 

2500 470 000 5 Varje 
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5 Beräkningar 

I avsnittet redovisas beräkningar, med belägg från teori- och resultatavsnittet.  

5.1 Förbehandling 

Enligt Avfall Sverige (2013) är driftkostnaderna cirka 500kr/ton matavfall för förbehandling. Detta 

innebär att varje ton matavfall för kärlsystem kostar 500 kronor mer än ton matavfall för 

kvarnsystem, utifrån biogasanläggningens kostnadsperspektiv. Uppsala Vatten och miljö har en 

biogasanläggning som tog emot 17600 ton matavfall under 2011.  

 

Förbehandlingskostnader: 500x17600=8 800 000kronor. 

5.2 Avfallstaxa 

För köken finns avfallstaxa som skiljer sig åt mellan kärlsystem och kvarnsystem. Vid kärlsystem 

töms kärl med en lastbil, och avgiften beräknas per tömt kärl. För kvarnsystem är det ett 

slamsugningsfordon som tömmer slurryn och transporterar det, där avgiften räknas per år och tömd 

kubikmeter.  För att kunna gå vidare med beräkningarna behövdes mängden matavfall hos storkök 

och restauranger. Nedan finns beräknat mängd matavfall per dag och kök i kilogram för båda 

systemen. Hämtningsdagar har avgränsats till 280 dagar/år. 

 

Matavfall per portion (Avfall Sverige, 2006) = 0,2 kg4 

Antal tillagade portioner per dag (genomsnitt) = 1300 st 

Mängd matavfall per dag = 1300 x 0,2= 260kg  

Mängd matavfall per år= 260x280 = 72 800 kg 

5.2.1 Kärlsystem (per kök): 

Med den orsaken att ingen uppgift har erhållits i resultatet om tömningsintervaller har därför en 

beräkning utförts nedan utifrån uppgifter i teori och resultat. Detta för att beräkna kostnader per år 

för kärlsystem.  

 

Matavfallets densitet (Avfall Sverige, 2011): 600-700kg/m3 motsvarar 650kg per1000liter 

                                                 
4 Storkök 0,02 – 0,2kg  Restauranger 0,2-0,5kg 
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Kapacitet per kärl: 650/1000= 0,65                   0,65x140liter(kärlstorlek)= 91kg per kärl 

Antal tömda kärl per dag: 260/91 = 2,85 motsvarande 3 kärl 

Tömningsintervall: 280/3= 93,3 motsvarande 94 ggr per år 

Kostnad tömda kärl per dag (dragavstånd 1): 23,40x3 = 70.2 kronor per dag 

Kostnad tömda kärl per år:70,2x280 = 19 656 kronor per år exkl.moms 

5.2.2 Kvarnsystem (per kök): 

Avgift per år och kubikmeter: 2420kronor 

Tankstorlek: 3,5kubikmeter 

Tömningsintervall per tank: Varannan vecka (26 ggr per år) 

Kostnad tömd tank per år=2420x3,5=8470 kr exkl. moms 

5.2.3 Jämförelse kärl- och kvarnsystem 

8470/19 656 = 0,43 motsvarar 1-0,43= 57 % mindre kostnad för kvarnsystem vid samma 

mängd matavfall.  

94-26= 68 ggr, eller 26/94=0,28 motsvarar 1-0,28=72 % mindre transporter per år för 

kvarnsystem. 

5.3 Kommunens kostnader för transport från kök till biogasanläggning: 

Kostnad för varje tömt kärl är i genomsnitt 89,64kr och varje kubikmeter i tank kostar 210 kronor.  

Utifrån tidigare uträkningar töms tre kärl 280 dagar om året i genomsnitt, vilket motsvarar en 

kostnad på 75 298 kr. Beräkningarna för kärlsystem är: 

 

89,64x3=268,92 för tre tömda och transporterade kärl för ett kök. 

268,92x280(arbetsdagar/år)=75 297,6 kronor per och kök. 

 

Kvarnsystem med genomsnittlig storlek på 3,5m3 som töms varannan vecka, vilket innebär att 

tömning sker 26 gånger per år.  Detta innebär att 91m3(26x3,5) töms varje år. Med en kostnad på 

210/m3 blir totalkostnaden per år och kök 19 110 kronor. 

 

Kostnadsjämförelse: 75 298-19110=56 188kr 

Procentuell kostnadsjämförelse: 19 110/75 298 = 0,25            1-0,25 = 75 %  
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6 Diskussion 

I avsnittet diskuteras kärlsystem, halvöppna kvarnsystem och slutna kvarnsystem och deras likheter 

och skillnader ur flera aspekter, för att ge underlag för två beslutsmodeller. samt beslutsmodellernas 

utformning och syfte diskuteras. Delar av teoriavsnittet har exkluderats i diskussionen, för att 

förklara biogasprocessen. 

6.1 Process 

Figur 10 visar hur processen går till för respektive system, på detta sätt kan likheter och skillnader 

enklare ses mellan systemen. 

 

 

Figur 10: Övergripande bild på processen från insamling till produktion av biogas/biogödsel. 
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6.2 Jämförelse – kärlsystem och kvarnsystem 

6.2.1 Förbehandling 

Processen från insamling av matavfall till biogödsel och biogas ser olika ut för de tre systemen. En 

faktor är att kvarnsystem inte kräver förbehandling som matavfall från kärlsystem kräver. I 

kvarnsystem mals matavfallet hos storköken/restaurangerna innan det hämtas för transport till 

biogasanläggning (Avfall Sverige, 2011). Förbehandlingens uppgift är att ta emot, sönderdela och 

separera matavfallet. Detta kräver alltså en mottagning, exempelvis en tippficka, samt krävs system 

för sönderdelning och separering. Separeringen är en kvalitetssäkring av biogödsel (Avfall Sverige, 

2013). I och med förbehandlingen uppstår det fler kostnader i biogasproduktionen, som 

driftkostnader, för kärlsorterat matavfall i jämförelse med kvarnsystem (Zhang m.fl., 2014). På 

grund av externa faktorer finns inte någon datainsamling om hur stora kostnaderna är för 

förbehandlingen i biogasanläggningar i Stockholm. Utifrån beräkningar i analysen baserade på teori 

och resultat framkom det att det kostar 8 800 000 kronor för en mängd på 17 600 ton att 

förbehandla. Utifrån detta kan det konstateras att kvarnsystem är mer kostnadseffektiva i jämförelse 

med kärlsystem, utifrån biogasanläggningens perspektiv. Självklart varierar dessa siffror beroende 

på mängden avfall och hur förbehandlingen sker. Förbehandling av matavfall från kärlsystem 

kommer alltid dock ge en extra kostnad i jämförelse med kvarnsystem. Biogasanläggningar bör 

beakta det, eftersom det har en stor inverkan på anläggningens kostnader. 

6.2.2 Avfallstaxa 

Kvarnsystem har en årlig kostnad på 8470 kronor för ett kök med en mängd avfall 72 800 kg/år, 

medan kärlsystem har en kostnad på 19 656 kronor för samma mängd avfall. Detta utgör en skillnad 

på 57 %. Stockholm Vatten har differentierat avfallstaxan så att kvarnsystem prioriteras. Detta är 

ett bra initiativ till att få fler att använda sig av kvarnsystem istället för kärlsystem. Avfall Sverige 

(2008) menar att kommuner kan välja mellan flera alternativ när de utformar taxan för kvarnsystem. 

Utifrån resultatet är taxan utformad så att det blir en mindre kostnad för kvarnsystem dock dyrare 

totalt sett på grund av investeringskostnaden. Avgiften bör utformas så att skillnaden med 

kärlsystem blir så stor med större mängder avfall att kvarnsystem lönar sig kostnadsmässigt. Ifall 

taxan utformas på det sättet skulle det vara ett ekonomiskt incitament för kök att välja kvarnsystem 

framför kärlsystem. Andersson, Eriksson och von Borgstede (2012) föreslår att avgiften bör 

kombineras med förbättrade insamlingssystem. Avfallstaxan är inte den enda kostnaden för kök 

som ska beaktas, utan även investeringskostnaden. Kärl lånas av Stockholmvatten medan 
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kvarnsystem får köken själva stå för installation och drift. Detta kan vara en stor påverkan vid val 

av system, med tanke på att investeringskostnaderna kan variera med hundratusentals kronor.  

6.2.3 Transporter 

Utöver kostnadsperspektivet, kan det utläsas att det är 68 stycken färre körningar per år och kök för 

kvarnsystem. Enligt Kjerstadius m.fl. (2012) kan kvarnsystem minska transportbehovet. Genom 

beräkningarna i analysen kan det konstateras att kvarnsystem faktiskt minskar transportbehovet av 

matavfall. Detta är en viktig faktor gällande miljöaspekter, och kan påverka valet av system. Ett 

system som är effektivare både miljö- och kostnadsmässigt bör prioriteras och väljas framför andra 

system. Det som kan påverka valet av system är antal tillagade portioner per dag. Kvarnsystem 

rekommenderas för kök med över 200 portioner per dag. Naturligtvis kan kök med mindre portioner 

installera kvarnsystem. 

 

Kommunens kostnader för transport av matavfallet skiljer sig beroende på typ av system. 

Skillnaden mellan kärl- och kvarnsystem är signifikant, en skillnad på ca 75 %. Detta visar att 

Stockholm Vatten inte har graderat avfallstaxan utifrån deras kostnader, med tanke på att skillnaden 

i avfallstaxan är 57 % mellan kärl- och kvarnsystem. Varför Stockholm Vatten har valt att inte sätta 

taxorna i relation till de faktiska kostnaderna för transport av matavfall är oklart. En skillnad på 

75% i avfallstaxan skulle troligtvis medföra att fler kök väljer kvarnsystem före kärlsystem.  

 

Utifrån dessa resultat kan det utläsas att det är mer kostnadseffektivt att använda sig av kvarnsystem 

i jämförelse med kärlsystem. Även enligt projektet utfört av Irebrand Avfallskonsult framkommer 

det att användare av kvarnsystem anser att sophämtningskostnaderna minskat i jämförelse med kärl. 

Finnveden m.fl. (2013) menar att styrmedlet bör visa en tydligare koppling mellan avgiften och 

miljöpåverkan av avfallsbehandlingen. I och med att kärlsystem kräver förbehandling och fler 

transporter, blir miljöpåverkan större. De system som har större miljöpåverkan bör ha större avgift. 

6.2.4 Biogaspotential 

Utöver kostnadsmässiga skillnader mellan kärl- och kvarnsystem finns det andra aspekter som kan 

jämföras. Exempelvis metanpotentialen i slurry, som visar sig vara högre hos kvarnsystem än hos 

kärlsystem (Bernstad m.fl., 2013). Detta innebär att det finns en högre biogaspotential från 

matavfall som kvarnats än kärlsorterats. Studier visar att syror och fenolharts skapas i 
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förbehandlingen och hämmar rötningen, vilket betyder en minskad biogasproduktion (Zhang m.fl., 

2014). 

 

Stockholm Vatten bör vid beslut om taxan även ha biogaspotentialen i åtanke. Ifall ett system ger 

en högre biogaspotential bör taxan utformas så att det systemet väljs. Enligt Bernstad m.fl. (2012) 

finns det en förlust på 9-28 % av biogaspotentialen i det svenska förbehandlade avfallet. Detta kan 

undvikas genom att använda sig av kvarnsystem.  

6.2.5 Arbetsmiljö 

Ytterligare en skillnad mellan kärl- och kvarnsystem är arbetsmiljön (Avfall Sverige, 2008). När 

kärl ska fyllas med matavfall, oftast genom hinkar eller liknande krävs det tunga lyft. Genom att 

eliminera lyftandet, tär det mindre på kroppen för kökspersonalen. Det upplevs även mindre lukter 

vid kvarnsystem, eftersom matavfallet förs till tank och inte hamnar i ett soprum. Dessa två aspekter 

bör vara viktiga vid val av system, eftersom det påverkar anställdas hälsa och välmående.  

6.2.6 TS-halt 

TS-halten är viktig vid biogasproduktion, eftersom den avgör hur substratet och slurryn kan 

hanteras. En TS-halt på 10-15 % är det vanligaste och optimala för hantering i pumpar (Carlsson 

och Uldal, 2009,). Matavfall i kärlsystem från storkök har en halt 13 % vilket är en passande halt, 

dock från restauranger är halten uppe på 27 % (Carlsson och Uldal, 2009). Detta innebär att 

substratet måste spädas för att kunna hanteras, vilket ökar kostnader.  

6.3 Jämförelse – halvöppet och slutet system.  

Processmässigt finns det inte inga skillnader mellan ett halvöppet och slutet system. Båda två maler 

matavfall direkt i kök vilket sedan samlas i en tank som töms med en slambil som transporterar det 

vidare till biogasanläggningen där det sedan ska rötas. Det kan också vara därför avfallstaxan inte 

är differentierad eller varför SYVAB inte graderar slurryn mellan de två systemen. Avfallstaxan tar 

inte hänsyn till hur stor biogaspotential respektive system har, samt vilka transportbehoven är. 

Ammenberg (2013) skriver att ekonomiska styrmedel används för att påverka aktörers ekonomiska 

incitament. Att Stockholm Vatten inte tillämpar olika taxor kan vara på grund av att de inte har 

undersökt kvaliteten på slurry från de två olika systemen. Slurry från ett halvöppet system har en 

TS-halt på under 5 % (Bernstad m.fl., 2016). Enligt Berglund och Börjesson (2003) ger en låg TS-

halt ett lågt nettoenergiutbyte per ton våtvikt, det innebär att den ekonomiska aspekten för 
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transporter av slurry påverkas av TS-halten.  Slutna system har en halt på ca 13 %, vilket är det 

optimala för hantering. Avfall Sverige (2008) skriver att avfallstaxor ska fungera som ett styrmedel 

genom att ge incitament till andra val och beteenden som syftar till att kommunen får till stånd en 

mer rationell hantering. Det är en stor skillnad på avfall med en TS på 5 % och 15 %, speciellt när 

det rör sig om transporter. För att få ut samma mängs biogaspotential från halvöppna system som 

från slutna system krävs ca två gånger fler transporter. Detta ökar miljöpåverkan, men även 

kostnader.  Budzianowski (2010) anser att en distribuerad produktion av biogas bör tillämpas, för 

att undvika kostnader i samband med transporter för längre sträckor av biomassa med hög fukthalt.  

 

Anläggning X tar inte emot slurry från halvöppna system, eftersom TS-halten är under 5 %, de 

anser inte att det ger tillräckligt med biogasutbyte. Anläggningen har egen forskning där de gör 

satsvisa utrötningsförsök, som är ett verktyg för att sätta ett ekonomiskt värde på substrat. SYVAB 

och Stockholm Vatten kan själva ha nytta av sådana undersökningar så att de kan värdera 

slurry/substrat och därefter sätta lämpliga avgifter. Anläggning X värderar sitt substrat efter TS-

halten. Vid kontakt med SYVAB uppgav de att de inte gör någon värdering efter TS-halt eftersom 

de endast tar emot slurry med 10-14%. SYVAB nämner också att de tar emot slurry från både 

halvöppna och slutna system, vilket blir en motsägelse. Slurry från halvöppna kvarnsystem har en 

TS-halt på under 5 % medan SYVAB säger att de tar emot slurry från dessa system och att slurryn 

är på 10-14%. På grund av dessa uppgifter är det svårt att fastställa ifall SYVAB har tillräckligt 

med information angående hur TS-halt och substratkvalitet påverkar biogasutbytet. Stockholm 

Vatten och SYVAB kan ändra sina avgifter gentemot sina kunder genom att värdera substrat/slurry, 

för att få fler aktörer inom storkök och restauranger att investera i slutna kvarnsystem. 

6.4 Beslutsmodeller 

Morrissey och Browne (2004) menar att en kostnadsnyttoanalys och MCDM inte är optimala när 

det gäller miljöbeslut, med anledningen att beslutsmodellerna saknar den sociala aspekten. På 

grund av att modellerna kostnadsnyttoanalys och MCDM är bristfälliga har därför de inte valts att 

användas i utformandet av modeller. Två andra modeller har utvecklats med inspiration tagen från 

de förstnämnda modellerna. Ena modellen är enkel och tar hänsyn till samtliga aspekter, miljö, 

ekonomi och social. Den andra modellen tar endast hänsyn till ekonomiska faktorer, exempelvis 

kostnader och avfallstaxa.  
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6.4.1 Utformning av modell 1 

Hung m.fl. (2006) menar att vid beslutsmodeller ska tre aspekter finnas med, miljö, ekonomi och 

social. Ett vanligt tillvägagångssätt för MCDM är att identifiera olika alternativ och sedan utvärdera 

i form av kriterier, vilka är viktiga för modellen eller för att utforma modellen. Modell 1 är en enkel 

modell med ja- och nejfrågor, som är baserade på miljö, ekonomi och sociala aspekter, se figur 11.  

Antal portioner som tillagas per dag är en betydande faktor, varför kök med ett antal under 200 

rekommenderas att välja kärlsystem.  Ifall kortsiktiga kostnader, exempelvis investeringskostnad i 

insamlingssystem är viktigare än långsiktiga kostnader bör kök välja kärlsystem, på grund av att 

kärl lånas utav kommunen, medan kvarnsystem måste finansieras av köket. Kvarnsystem har en 

större kostnad än kärlsystem på kort sikt. Arbetsmiljöbelastningen minskar med kvarnsystem, 

eftersom färre tunga lyft behöver göras. En minskning av transporter sker med kvarnsystem i 

jämförelse med kärlsystem, men även slutna system kräver färre transporter i jämförelse med 

halvöppna system. Ifall en minskning av miljöbelastning är viktigt bör ett slutet kvarnsystem väljas. 

 

 

Figur 11: Beslutsmodell 1. Till hjälp för användare att välja insamlingssystem.  
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6.4.2 Utformning av modell 2  

Olhager (2013) definierar produktivitet med output/input, relationen mellan värdet av det som 

producerats och de resurser som sätts in. I modellen benämns input som kostnaderna för transport, 

förbehandling och drift, se figur 10 och 11. På grund av att det inte erhölls några uppgifter om 

försäljningspriset av biogas/biogödsel, i biogasanläggningar i Stockholm, har dessa uppgifter ej 

tagits upp i modellen. Det bör noteras att output ändå har en viktig roll vid beslut. Ifall kommuner 

eller biogasanläggningar vill kan de beräkna kostnadseffektiviteten. Modeller baserade på 

kostnadsnyttoanalyser möjliggör för beslutsfattare att utvärdera positiva och negativa effekter av 

olika scenarios monetärt (Morrissey och Browne, 2004). Modellen är utformad med inspiration 

tagen från en kostnadsnyttoanalys. Genom att använda modellen kan kommuner och 

biogasanläggningar lättare avgöra hur de ska sätta avgifter och priser, beroende på system. 

Förhoppningen är att det ska få dem sätta lägst avgift eller pris på det system som ger lägst kostnader 

och minst miljöpåverkan.  

 

Figur 12 är ett urklipp från det tillhörande Excel-dokumentet där modellen är utformad. Urklippet 

innehåller instruktioner för användning av modellen vem som kan använda modellen, vilka celler 

som ska ifyllas, summan av input samt vad förhållandet mellan input och taxa innebär. Input i det 

här fallet är summan av transportkostnader, förbehandlingskostnader och driftkostnader. 

 

 

Figur 12: Urklipp från Excel. Instruktioner för användning av modell 2. 
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Figur 13 är ett urklipp från det tillhörande Excel-dokumentet och visar bland annat; 

transportkostnad, input, taxa och förhållande. Genom att ta input och sätta det i relation med 

avfallstaxan fås ett förhållande som visar hur stor del av taxan som täcker kostnaderna. Se cellerna 

C13, D13 och E13. För närvarande kan inte driftkostnader sättas in i modellen, på grund av externa 

faktorer, se cell 10. I undersökningen har inga uppgifter erhållits om hur driftkostnader beräknas.  

 

 

Figur 13: Urklipp från Excel. Beslutsmodell 2 – en kostnadsjämförelse av tre insamlingssystem.  
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7 Slutsats 

Syftet med undersökningen har varit att utforma beslutsmodeller för insamlingssystem av matavfall 

för biogas/biogödselproduktion. För att uppfylla syftet har processen kartlagts samt har kostnader 

och i viss mån miljöpåverkan tagits fram utifrån litteratur och resultat.  Ekonomi, miljö och 

arbetsmiljö är faktorer som anses vara viktiga vid val av system för storkök och restauranger, utöver 

detta är även antal portioner tillagade per dag en faktor. Kärlsystem har högre avfallstaxa än 

kvarnsystem, men en lägre investeringskostnad. Genom att sätta taxan så att kvarnsystem premieras 

framför kärlsystem så kan det löna sig för kök att välja kvarnsystem. Modell 1 är utformat så att 

storkök och restauranger enkelt kan välja system.  

 

På grund av att de två kvarnsystemen, slutet och halvöppet, har olika TS-halter är det viktigt att 

skilja på avgiften och prissättningen mellan dem. Slutet system som har en hög TS-halt bör 

premieras framför det halvöppna systemet som har en låg TS-halt. För att ge underlag till att ändra 

taxan och prissättning har modell 2 utformats.      

 

Det teoretiska bidraget i studien är de två beslutsmodellerna som har utformats, och det praktiska 

bidraget är själva användningen och simuleringen av modellerna.  

 

Begränsningar i studien är de beräkningar som ej har kunnat tas fram, som driftkostnader vid 

biogas- och biogödselproduktion.  Ett förslag till fortsatta studier är därför att komplettera modell 

2 med den informationen som fattas. 

 

Det har inte varit möjligt att simulera modell 2, därför är det ett förslag till fortsatta studier, att 

undersöka modellens användbarhet i enlighet med SYVABs och Scandinavian Biogas processer. 

På så sätt kan modellen utvecklas helt.  

 

Ytterligare ett förslag är att det bör undersökas mer grundligt vilken miljöpåverkan transporten av 

matavfall från respektive system har. Till hjälp kan en kostnads-miljö nyttoanalys tillämpas för att 

se vilken skillnad det blivit för kök som bytt system från kärl till kvarn. 
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