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Sammanfattning 

Detta arbete har syftat till att analysera hanteringen av matavfall från livsmedelsbutiker i 
Sverige i allmänhet och i Umeå kommun i synnerhet. Vidare har avsikten varit att redogöra 
för tänkbara behandlingsmetoder för matavfallet, samt att bedöma hur dessa metoder förhåller 
sig till varandra ur ett miljöperspektiv. För att uppnå syftet har en enkätundersökning, 
intervjuer, litteraturstudier samt en systemanalys genomförts. 

En enkätundersökning skickades till samtliga kommuner alternativt kommunala avfallsbolag i 
Sverige. Svar erhölls från 61 procent av respondenterna. Av enkätsvaren har bland annat 
framgått att någon enhetlig klassificering av livsmedelsbutikers matavfall idag saknas. I vissa 
kommuner betraktas detta som jämförligt med hushållsavfall och faller därmed under det 
kommunala renhållningsansvaret, medan det i andra klassificeras som verksamhetsavfall och 
hanteras på den fria marknaden. Majoriteten av de kommuner/bolag som uppgett att de 
erbjuder någon form av sortering av matavfall inkluderar dock livsmedelsbutiker i detta 
erbjudande. Vidare visar enkätsvaren att det förpackade matavfallet från livsmedelsbutiker är 
svårhanterligt. I en tredjedel av de kommuner som erbjuder butikerna matavfallssortering 
förbränns det förpackade matavfallet, sorteringen till trots. Vissa kommuner/bolag använder 
sig av centrala metoder för avemballering av det förpackade matavfallet. I arbetet redovisas 
ett antal exempel på dylika metoder, vilka varierar en del i sin utformning. Vad gäller slutlig 
behandling av matavfallet framkom av enkätsvaren att kompostering och våtrötning är 
ungefär lika vanliga metoder. 

Umeå kommuns avfallsbolag UMEVA betraktar matavfall från livsmedelsbutiker som 
jämförligt med hushållsavfall, men hävdar inte sitt monopol. Idag bedrivs insamling av 
matavfall från hushåll medan insamling från restauranger och storkök är under utveckling. För 
livsmedelsbutiker finns dock inga planer att införa insamling av matavfall. Matavfall från 
butiker går idag i huvudsak till förbränning. I arbetet har den genererade mängden matavfall 
från livsmedelsbutiker i Umeå kommun beräknats till cirka 790 ton per år. Genom intervjuer 
med butiksinnehavare inom Umeå kommun har det framgått att de överlag är nöjda med 
nuvarande hantering, samt att ingen av dem haft någon kontakt med UMEVA. En av de 
besökta butikerna sorterar idag matavfall på eget initiativ. 

Utifrån aktuell forskning kan konstateras att kompostering är den metod som utgör det sämsta 
behandlingsalternativet för matavfallet ur miljösynpunkt, medan rötning och förbränning är 
svårare att skilja åt. Slutsatsen som har dragits i detta arbete är dock att den näringsåterföring 
som rötning i teorin kan generera, samtidigt som energin i avfallet utnyttjas, gör att denna 
behandlingsmetod skall bedömas som principiellt lämpligast ur miljösynpunkt. För att utreda 
vilken behandlingsmetod som är miljömässigt lämpligast för just de 790 ton matavfall som 
uppstår i livsmedelsbutiker i Umeå kommun, jämfördes tre alternativ. Dessa är; rötning i 
Skellefteå, kompostering i Luleå samt förbränning i Umeå. Jämförelsen gjordes utifrån analys 
av systemen som helhet. Den slutliga bedömningen är att förbränningsalternativet är 
lämpligast ur ett miljöperspektiv. Detta grundar sig i huvudsak på den förhållandevis 
omfattande el- och värmeproduktion som förbränningen genererar samt på de kortare 
transporterna. Rötningsalternativet i Skellefteå konstateras ha stor potential, men brister finns 
i hur produkter och restprodukter från processen används. 
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Food waste from grocery stores - An analysis of municipal management in 
Sweden and a detailed study of the situation in Umeå municipality 

Erik Andrée and Johan Schütte 

 

Abstract 

The objective of this thesis was to analyze the municipal management of food waste from 
grocery stores in Sweden in general and in Umeå municipality in particular. Furthermore the 
objective was to account for the different waste treatment methods that can be used and to 
evaluate them from an environmental perspective. In order to analyze the municipal 
management a survey was sent to all of the municipalities/municipal waste companies in 
Sweden. A general comparison of treatment methods was carried out on the basis of a 
scientific review and a system analysis was performed in order to compare three different 
treatment alternatives for the food waste generated in grocery stores in Umeå. The survey 
showed that the legal definition of food waste from grocery stores is unclear and varies 
between municipalities. However, a majority of the municipalities that offer any kind of 
source separation include grocery stores in the offer. The packaged food waste is often 
incinerated even if source separation is available due to the difficulties with removing 
packaging materials. Concerning treatment methods, the results show that composting is the 
environmentally least advantageous method for large-scale treatment of food waste. 
Incineration and anaerobic digestion are about equal in their environmental impact, but the 
latter was found to be favorable in principle based on the fact that it, in theory, generates both 
nutrient recycling and energy recovery. For the food waste generated in grocery stores in 
Umeå municipality, incineration at the Dåva power and heating plant was found to be the 
preferable method rather than anaerobic digestion in Skellefteå and composting in Luleå. 

Key words: food waste, grocery stores, municipal management, waste treatment 
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1 Inledning 

I och med framväxten av det moderna konsumtionssamhället under senare hälften av 1900-
talet har avfallsmängderna ökat kraftigt (1). Detta gäller inte minst det avfall som uppstår i 
hushållen. I Sverige har den genererade mängden hushållsavfall stadigt ökat under i stort sett 
hela 1900-talet fram till idag (2). Totalt uppkom 4,7 miljoner ton hushållsavfall i Sverige 
2008, en mängd som motsvarar drygt 500 kg avfall per person och år.  

Samhällets syn på vad avfall är och hur det bör hanteras har förändrats över tid (3). Som 
avfall räknas i dag enligt svensk lagstiftning alla föremål, ämnen eller substanser som 
innehavaren vill eller är skyldig att göra sig av med (4). Avfallslagstiftningen har från 1990-
talet och framåt i första hand syftat till att förebygga och minska mängden uppkommet avfall 
och i andra hand till att återanvända och återvinna detsamma. Denna strävan uttrycks inom 
Europeiska unionen (EU) genom den så kallade avfallshierarkin. I Sverige har det under det 
senaste decenniet införts förbud att deponera såväl brännbart som organiskt avfall. Av 
hushållsavfallet återvinns för närvarande 97 procent, och den mängd som deponeras har 
minskat med nästan 82 procent sedan 1998 (2). 
 
Avfall från hushåll är vanligen sammansatt av en mängd avfallsfraktioner. Olika typer av 
system för sortering av hushållsavfallet har därför införts, i syfte att möjliggöra återvinning av 
de varierande materialen. En betydande andel av hushållsavfallet utgörs av biologiskt 
lättnedbrytbart organiskt material, huvudsakligen matavfall, vilket går att återvinna genom 
kompostering och rötning. I Sverige finns idag ett flertal anläggningar för storskalig 
behandling av matavfall. Beräkningar har visat att omkring 20 procent av denna avfallstyp 
behandlades biologiskt, det vill säga genom kompostering eller rötning, i Sverige 2008 (2). 
Sedan 2003 finns riksdagsbeslut som säger att minst 35 procent av det källsorterade 
matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker senast år 2010 skall återvinnas 
genom biologisk behandling. 
 
Ansvaret för hanteringen av hushållsavfall, det vill säga för insamling och bortskaffande av 
detsamma, är i Sverige en lagstadgad kommunal skyldighet. Detta förhållande kallas ibland 
”det kommunala avfallsmonopolet” (5). Målet om ökad biologisk behandling av källsorterat 
matavfall pekar på det faktum att det kommunala ansvaret inte endast gäller avfall som 
uppstår i hushållen. Det omfattar även sådant avfall från annan verksamhet som i lagens 
mening är jämförligt med hushållsavfall (4). Hit räknas avfall från exempelvis 
personalmatsalar, restauranger och toaletter. Någon entydig definition av vad som skall ingå i 
begreppet jämförligt avfall finns inte, vilket gett upphov till olika tolkningar angående 
ansvaret för avfallshanteringen i dylika verksamheter (5).  
 
En typ av avfall som tycks svårklassificerat i detta sammanhang är det matavfall som uppstår i 
livsmedelsbutiker, bestående av livsmedel som av någon orsak inte gått att sälja (6). Detta 
avfall har debatterats en del i medierna under senare år, främst utifrån perspektivet att mycket 
av det som slängs i butik är fullt ätbart, och att det rör sig om onödigt slöseri (7). Hur stora 
mängder matavfall som genereras av livsmedelsbutiker i Sverige är inte klarlagt, men 
uppskattningar visar att det kan handla om betydande mängder. 



 

2 
 

När Sveriges kommuner har infört system för insamling av matavfall har de valt olika 
strategier gentemot livsmedelsbutiker. I dag har 133 av landets 290 kommuner separat 
insamling av matavfall från hushållen (2). Vad gäller livsmedelsbutiker tycks det vara så att 
vissa kommuner väljer att inräkna dessa i sitt renhållningsansvar, andra inte (6). Utöver de 
oklarheter som finns angående klassificeringen av livsmedelsbutikers matavfall, har 
undersökningar visat att det finns en hel del specifika problem med att införa insamling i 
livsmedelsbutiker jämfört med i hushåll. 
 
I Umeå kommun har det kommunala bolaget Umeå vatten och avfall AB (UMEVA) sedan 
2007 samlat in matavfall från hushåll i kommunens tätbebyggda områden, med hänvisning till 
det nationella målet om återvinning av matavfall genom biologisk behandling (8). 
Utbyggnaden av insamlingssystemet sker etappvis, med en tänkt avslutning 2011. Systemet 
bygger på frivillighet, men att sortera är ekonomiskt fördelaktigt för hushållen. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera hanteringen av matavfall från livsmedelsbutiker i 
Sverige i allmänhet och i Umeå kommun i synnerhet. Utifrån en nulägesanalys av hanteringen 
i Sverige som helhet syftar arbetet till att detaljstudera förhållandena i Umeå kommun. Vidare 
avses att redogöra för tänkbara behandlingsmetoder för matavfallet från livsmedelsbutiker, 
och att göra en bedömning av hur dessa metoder förhåller sig till varandra ur ett 
miljöperspektiv. Avsikten är dels att göra en generell bedömning av behandlingsmetodernas 
miljöpåverkan, dels att värdera tänkbara behandlingsalternativ för Umeå kommun. 

Frågeställningar att besvara utifrån syftet är:  
 
1. Hur insamlas, transporteras, återvinns och bortskaffas matavfallet från livsmedelsbutiker i 

Sverige idag? 
 
2. Vilka erfarenheter har kommunerna av hanteringen av matavfall från livsmedelsbutiker och 

hur tillämpar de gällande regelverk? 
 
3. Vilken av de behandlingsmetoder som tillämpas för matavfall från livsmedelsbutiker idag 

är generellt att föredra ur miljösynpunkt? 
 
4. Hur ser hanteringen av livsmedelsbutikers matavfall ut i Umeå i dag och hur förhåller sig 

butiksinnehavare i Umeå till denna hantering?  
 
5. Vilken behandlingsmetod är ur miljösynpunkt att rekommendera för matavfallet från 

livsmedelsbutiker i Umeå kommun? Vilka åtgärder kan inblandade aktörer i Umeå 
kommun vidta för att främja en sådan hantering? 
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1.2 Metod 

Insamling och bearbetning av data för denna studie har skett genom ett antal metoder; en 
enkätundersökning med såväl kvalitativa som kvantitativa inslag, kvalitativa intervjuer, 
litteraturstudier samt genom en kvalitativ systemanalys. De olika metoderna har valts i syfte 
att klargöra olika moment i undersökningen. Att använda sig av flera metoder kan vara bra 
just med tanke på att belysa olika perspektiv av ett fenomen (9). I följande avsnitt redovisas 
de olika metoderna var för sig. I några fall beskrivs de ytterligare i samband med 
resultatredovisningen. 

1.2.1 Enkätundersökning 

I syfte att kartlägga dagens hantering av livsmedelsbutikers matavfall i Sveriges kommuner 
genomfördes en enkätundersökning. Landets samtliga kommuner var respondenter. Något 
urval gjordes alltså inte utan enkäten skickades till hela målpopulationen, som definierades 
som alla kommunala förvaltningar alternativt kommunala bolag som ansvarar för 
avfallshanteringen i respektive kommun. Umeå kommun undantogs då dess hantering 
redovisas separat i annan del av arbetet. Enkäten finns bifogad i bilaga 1. Den var webbaserad 
och utformades i filformatet pdf i programmet Adobe Acrobat 9 Pro Extended genom den 
konstruktionsmodell för enkäter som finns i detta program. Enkäten bifogades i ett e-
postmeddelande till respondenterna som fyllde i densamma digitalt och återsände den via 
returneringsfunktionen i programmet. För att finna relevanta mottagare till enkäten besöktes 
varje kommuns hemsida avseende avfallshantering. I de fall kontaktperson, ansvarig eller 
liknande fanns angiven på hemsidan valdes denne som mottagare. Då sådana uppgifter inte 
gick att hitta skickades enkäten istället till kommunens huvudsakliga e-postadress. Där det 
kunde konstateras att kommunerna har gemensam avfallshantering via samägt bolag 
skickades en enkät enbart till detta bolag, då det antogs att hanteringen i de inblandade 
kommunerna rimligen borde vara densamma. Mottagarna sammanställdes i lista (se bilaga 2). 
Det första utskicket ägde rum den 19 februari, då enkäter skickades till 205 mottagare. Sista 
svarsdatum var den femte mars och efter halva svarstiden skickades en första påminnelse. 
Den femte mars hade 115 enkäter mottagits. De kommuner och kommunala bolag som då inte 
svarat fick en andra och sista svarspåminnelse skickad samma dag. Det rörde sig om 90 
mottagare. Strax efter den sista svarspåminnelsen framkom att ett par av de kommunala 
bolagen inte kunnat besvara frågorna, enkäten sändes då direkt till de kommuner som äger 
bolagen i fråga. Av detta skäl skickades 13 extra enkäter. 

1.2.2 Studiebesök och telefonkontakter 

För att utreda vilka synpunkter butiksinnehavare i Umeå kommun har på avfallshantering 
genomfördes ett antal studiebesök med intervjuer. Fem butiker besöktes och 
butiksinnehavaren intervjuades utifrån en intervjuguide med för ämnet relevanta teman (se 
bilaga 3). Urvalet av butiker var medvetet i syfte att vara representativt avseende butikstyp 
och tillhörande koncern. En indelning av butikerna i storleksklasserna liten, mellan och stor 
gjordes utifrån den klassning som används av livsmedelstillsynen i Umeå kommun. Två 
butiker i klasserna liten och mellan besöktes, samt en i klassen stor. Av butikerna tillhörde två 
ICA-koncernen, två Coop (kooperativa förbundet, KF) och en ingick i Axfoodkoncernen. 
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I syfte att kartlägga matavfallsmängderna från livsmedelsbutiker i Umeå kommun 
kontaktades butikerna via telefon, och antalet årsarbetare efterfrågades. Information om 
antalet anställda vid Coop-butikerna erhölls direkt från koncernen, då butikerna hänvisade dit. 
Uppgifterna om årsanställda användes sedan till att uppskatta avfallsmängderna med hjälp av 
nyckeltal från Avfall Sverige, branschorganisation för avfallshantering och återvinning. Mer 
om detta i avsnitt 4.3.3 nedan. 

1.2.3 Litteraturstudie 

Studium av aktuell forskning och litteratur genomfördes i examensarbetet med flera syften. 
För det första för att ge faktamässig bakgrund till undersökningen avseende avfallshantering, 
och då särskilt vad gäller hanteringen av matavfall från livsmedelsbutiker. För det andra gav 
litteraturstudien underlag till en generell miljöbedömning av de olika behandlingsmetoderna 
för matavfall. Denna bedömning av behandlingsmetodernas miljöprestanda syftade inte till att 
vara heltäckande och allmängiltig, utan baserades på en kvalitativ analys. Litteraturen 
inhämtades genom sökning i databaser, bibliotek och Internet. 

1.2.4 Systemanalys 

I examensarbetet har en jämförande kvalitativ systemanalys genomförts med utgångspunkt i 
en materialflödesanalys. Analysen är inspirerad av tidigare studier (10,11). Syftet är att 
försöka utreda vilket behandlingsalternativ som ur miljösynpunkt är mest lämpligt för 
livsmedelsbutikers matavfall i Umeå kommun. En modell för systemet har ställts upp, och 
miljömässiga för- och nackdelar med olika alternativ har bedömts. De tre alternativ som 
jämförs är följande; 1) förbränning vid Dåvamyran kraftvärmeverk utanför Umeå, 2) rötning 
vid Skellefteå biogasanläggning, 3) kompostering vid Norrlandsjord och miljö AB:s 
anläggning utanför Luleå. Valet av dessa alternativ bygger på att de i förhållande till Umeå är 
de närmast belägna större anläggningarna för respektive behandlingsmetod. Att genomföra en 
fullständig kvantitativ livscykelanalys (LCA) för dessa alternativ har inte bedömts som 
möjligt utifrån de förutsättningar som fanns för examensarbetet, varför en kvalitativ 
analysmetod alltså valts. 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet har behandlat den kommunala hanteringen av matavfall från 
livsmedelsbutiker. Eventuella lösningar i privat regi har inte tagits upp annat än om deras 
tjänster upphandlats av kommunerna. Vad gäller hur matavfallet behandlas, och i jämförelsen 
mellan olika typer av behandlingsmetoder, har endast centrala behandlingslösningar ingått i 
analysen. Alternativ av typen att avfallet omhändertas lokalt av butikerna, till exempel genom 
kompostering, har inte beaktats. Detta av det skälet att det är den centrala kommunala 
hanteringen som har varit utgångspunkt för rapporten. I beräkningar för avfallsmängder och 
liknande i Umeå kommun har de butiker med huvudsakligt syfte att sälja livsmedel ingått. 
Med andra ord innefattades inte kiosker, bensinmackar och liknande. 
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2 Svensk avfallshantering 

2.1 Historik 

Hantering av avfall i kommunal regi infördes i Sverige i slutet av 1800-talet (9). Orsaken till 
detta var i första hand en strävan att förbättra de hygieniska förhållandena i landets städer. 
Under de första decennierna av kommunal avfallshantering lades avfallet på deponi, eller 
användes inom jordbruket. Hushållsavfallet bestod vid denna huvudsakligen av organiskt 
material, men i takt med att produktion och konsumtion av varor ökade genom ekonomisk 
tillväxt blev hushållens avfall allt mer komplext (12). Deponierna växte, och ökade sanitära 
problem vid dessa fick till följd att anläggningar för förbränning av avfall kom att bli allt 
vanligare (3). Ofta brändes avfallet i direkt anslutning till deponin i syfte att minska volymen, 
med stora olägenheter genom rökbildning som följd. Insikt om möjligheten att utvinna energi 
ur avfallsbränningen ledde till att avfallet från 1960-talet och framåt alltmer började betraktas 
som en resurs, snarare än ett besvär. Genom 1972 års kommunala renhållningslag (1970:892) 
gavs kommunerna monopol på hanteringen av hushållsavfall (10). Under 1970-talet skedde en 
kraftig utbyggnad av anläggningar för avfallsförbränning, i samklang med utbyggnaden av 
fjärrvärmesystem i städerna och mot bakgrund av oljekrisens höga bränslepriser. Vid sidan av 
den ökande förbränningen bidrog ett tilltagande miljömedvetande i samhället till att man 
under denna tid för första gången började tala om återvinning av avfall. I avfallspropositionen 
(1975:32) från 1975 utpekas avfall som resurs och betydelsen av en ökad återvinning betonas. 
Ett antal satsningar genomfördes under 1970- och 80-talen på återvinningsanläggningar av 
olika slag. Ingen av dessa var särskilt framgångsrik, främst beroende på svårigheter med att 
hitta användningsområden för de restprodukter som erhölls. Detta beroende på att de ofta var 
förorenade med bland annat tungmetaller. 1985 stoppades tills vidare all utbyggnad av 
avfallsförbränningsanläggningar på grund av att dessa misstänktes ligga bakom utsläppen av 
en stor del av de tungmetaller och dioxiner som kunnat påvisas i bland annat fisk (3). Efter 
införande av krav på utsläppsbegränsningar och andra miljöåtgärder upphävdes 
utbyggnadsstoppet efter ett år. 

Under 1990-talet slog kretsloppstänkandet på allvar igenom i svensk avfallshantering (10). I 
1990 års avfallsproposition (1989/90:100) konstaterades att avfallsmängderna i sig är ett 
miljöproblem samt att de stora volymerna är ett tecken på bristande resurshushållning. Att 
ökad återvinning är eftersträvansvärt slogs åter fast i kretsloppspropositionen (1992/93:180) 
från 1992. Regler om producenters ansvar för vissa typer av avfall infördes under decenniet. 
Att avfallshanteringen är en miljöfråga bekräftades ytterligare i och med införandet av 
miljöbalken (1998:808) år 1999, en lagtext som syftade till att samla all lagstiftning inom 
miljöområdet och ersatte bland annat den tidigare renhållningslagen (1979:596). 

Genom olika former av styrmedel har avfallspolitiken under de senaste tio åren fortsatt syftat 
till ökad återvinning. Förbud att deponera utsorterat brännbart avfall infördes 2002, och för 
organiskt avfall 2005 (13). Deponiskatt har införts och ökat successivt. Skatt på förbränning 
av hushållsavfall infördes 2006. En ytterligare kretsloppsproposition (2002/03:117) från 2003 
anger strategier och mål för att nå ”giftfria och resurssnåla kretslopp”. Avfallshanteringen 
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skall sträva mot att bli ekologiskt hållbar, bland annat genom en ökad återföring av 
näringsämnen till odlingsmark från biologiskt behandlat matavfall. 

2.2 Avfallsdirektivet 

Svensk avfallspolitik har sedan inträdet i EU 1995 blivit allt mer beroende av beslut på 
europeisk nivå (11). Av avgörande betydelse för dagens avfallshantering är EU:s ramdirektiv 
för avfall som presenterades i november 2008, nedan kallat avfallsdirektivet (14). 

Enligt avfallsdirektivet skall medlemsstaternas politik och lagstiftning kring hantering av 
avfall följa en viss prioriteringsordning, den så kallade avfallshierarkin (se fig. 1) (14). 
Unionens medlemsstater skall senast den 12 december 2010 ha införlivat direktivets regler, 
inräknat hierarkin, i nationell lagstiftning. Idag nämns inte hierarkin uttryckligen i svensk 
lagtext, men förslag på hur direktivets bestämmelser skall införas i svensk rätt har framtagits 
av miljödepartementet. I en departementsskrivelse föreslås att avfallshierarkin skall ingå och 
konkretiseras i miljöbalkens 15:e kap. (15). Departementet anser att principen om 
avfallshierarkin indirekt redan ingår i miljöbalkens bestämmelser, men att en tydlig allmän 
regel som uttrycker rangordningen bör införas. 

Avfallshierarkin säger att avfall först och främst skall förebyggas, det vill säga att mängderna 
uppkommet avfall skall minska (14). När avfall väl har genererats, anger hierarkin att 
återanvändning är det som i första hand bör ske. I andra hand bör materialåtervinning av 
avfallet ske, det vill säga att de material ett avfallsobjekt är sammansatt av återvinns. Som 
materialåtervinning räknas bland annat biologisk behandling av avfall genom rötning och 
kompostering. I tredje hand bör uppkommet avfall enligt hierarkin återvinnas på annat sätt, till 
exempel genom förbränning där den energi som avfallet innehåller tas till vara. På hierarkins 
lägsta nivå finns bortskaffande utan återvinning, till exempel deponering. 

 
Figur 1. EU:s Avfallshierarki (14). 

I avfallsdirektivet sägs att hierarkins prioriteringsordning inte är huggen i sten utan gäller när 
det är förenligt med bland annat miljö, ekonomi och människors hälsa (14). Vid tillämpning 
av hierarkin skall den lösning som ur ett helhetsperspektiv är bäst för miljön främjas. Om det 
utifrån ett livscykeltänkande visar sig vara bättre för miljön att hantera ett avfallsslag med en 
metod längre ner i hierarkin så skall denna väljas. Avseende avfallsbehandling innehåller 
direktivet också en närhetsprincip, vilken bland annat säger att det skall vara möjligt att 
behandla insamlat kommunalt avfall från hushåll på närbelägen anläggning. 
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2.3 Avfallsdefinitioner i lagstiftningen 

I miljöbalkens 15:e kap. finns regler kring hantering av avfall samlade (4). En definition av 
avfall återfinns i kapitlets första paragraf och lyder som följer: ”Med avfall avses varje 
föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av 
med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” 

De avfallskategorier som nämns i avfallsdefinitionen återfinns i bilaga 1 till 
avfallsförordningen (2001:1063) (16). Hantering av avfall definieras i miljöbalkens 15 kap. 3 
§ som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall (4). 

Miljöbalken definierar i 15 kap. 2 § hushållsavfall som dels avfall från hushåll, dels därmed 
jämförligt avfall från verksamheter (4). I en vägledning till definitionen av hushållsavfall 
förklarar Naturvårdsverket att begreppet avfall från hushåll bör täcka allt sådant avfall som 
regelmässigt genereras vid hushåll (17). Med jämförligt avfall avses sådant avfall som uppstår 
vid till exempel affärsrörelser och industrier som ett resultat av att människor uppehåller sig 
på platsen. En utförligare beskrivning av denna definition följer i avsnitt 3.3 nedan. I 
avfallsförordningens 4 § definieras brännbart, organiskt och farligt avfall (16). Med det 
sistnämnda begreppet avses sådant avfall vars avfallskategori är markerad med en asterisk i 
bilaga 2 till avfallsförordningen eller annat avfall som har någon eller några av de egenskaper 
som anges i bilaga 3 till samma förordning. Brännbart avfall är ”sådant avfall som brinner 
utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat.” Organiskt avfall i sin tur 
definieras som ”sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och 
plastavfall.” 

2.4 Ansvarsfördelning 

Det grundläggande ansvaret för hantering av avfall ligger hos innehavaren av detsamma (4). 
Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken skall man som avfallsinnehavare se till att avfallet hanteras 
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

För vissa avfallsslag finns producentansvar, vilket regleras i 15 kap. 6 § miljöbalken (4). Med 
producentansvar menas att ansvaret för avfallshanteringen faller på den som bedriver 
verksamhet som genererar avfall samt den som tillverkar, importerar eller säljer en vara eller 
produkt. I ansvaret ligger att hanteringen sker på ett ur hälso- och miljösynpunkt godtagbart 
sätt. Det är regeringen och vissa myndigheter som har rätten att meddela vilka skyldigheter 
som gäller för producenterna. Idag finns förordningar utfärdade om producentansvar för bilar, 
däck, förpackningar, returpapper, läkemedel, batterier, elektriska och elektroniska produkter 
(inklusive glödlampor och vissa belysningsarmaturer), samt vissa radioaktiva produkter och 
herrelösa strålkällor (18). 

Ansvaret för hanteringen av hushållsavfall ligger på varje enskild kommun inom dess 
geografiska område enligt 15 kap. 8 § miljöbalken (4). Det är endast kommunen som skall 
svara för att transportera denna avfallskategori till en behandlingsanläggning. Ansvaret 
innebär inte att transporten måste ske i egen regi från kommunens sida, utan entreprenörer kan 
upphandlas. Vidare skall insamling och borttransport anpassas till de olika behov som finns i 
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kommunen. Om invånare själva vill ta hand om avfallet skall detta godkännas om de kan 
uppvisa att det sker på ett sätt där människors hälsa och miljö ej påverkas negativt. De 
förutsättningar som krävs för att på egen hand omhänderta sitt hushållsavfall skall finnas 
beskrivna i kommunernas renhållningsordning. En sådan är kommunen skyldig att upprätta 
enligt 15 kap. 11 § miljöbalken. Den skall innehålla de föreskrifter som gäller för 
avfallshanteringen inom kommunen. I renhållningsordningen skall även ingå en avfallsplan 
där kommunen bland annat redovisar vilka åtgärder man vidtar för att minska mängden och 
farligheten på avfallet i kommunen.  

Sammanfattningsvis kan ansvaret för avfallshanteringen i Sverige tecknas enligt vad som 
visas i figur 2. Kommunerna har ansvaret för allt avfall förutom verksamhetsavfall och avfall 
som omfattas av producentansvar.  

 
Figur 2. Schematisk skiss över ansvaret för avfallshanteringen i Sverige (5). 

2.5 Miljökvalitetsmål  

Med syftet att Sverige till nästa generation skall kunna lösa de stora miljöproblemen 
upprättade regeringen 1997 en proposition (1997/98:145) med förslag på att strukturera 
miljöarbetet genom att införa 15 miljökvalitetsmål (19). I april 1999 godkände riksdagen 
förslaget och idag finns 16 miljökvalitetsmål sedan ett ytterligare mål antagits år 2005. 
Tanken är att målen skall uppnås till 2020, med undantag för målet om begränsad 
klimatpåverkan vilket skall vara uppnått till 2050 (20). 
 
För avfallsområdet är det målen ”giftfri miljö”, ”god bebyggd miljö” samt ”begränsad 
klimatpåverkan” som är relevanta (21). Det förstnämnda målet är formulerat som följer: 
”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden” (22). Det mål som mest 
konkret berör avfallshanteringen är dock ”god bebyggd miljö”, vilket i korthet säger att all 
bebyggd miljö skall ha en livsmiljö som är hälsosam och god (23). Varje miljökvalitetsmål 
byggs upp av ett antal delmål som antagits i syfte att förtydliga och konkretisera hur vägen att 
nå målen skall se ut, och således ofta anger inriktning och tidsplaner. Under ”god bebyggd 
miljö” finns ett delmål som handlar om avfall. Där sägs att ”den totala mängden genererat 
avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som 
möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.” Delmålet har 
sitt ursprung i regeringens proposition (2002/03:117) ”ett samhälle med giftfria och 
resurssnåla kretslopp” från 2003. I delmålet ingår ett antal specificerade målsättningar av 
vilka följande är kopplade till matavfall: 

• Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom 
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.  
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• Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, 
storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat 
matavfall till såväl hemkompostering som central behandling.  

• Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier 
med mera återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som 
förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det 
är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.  

För att styra arbetet mot att nå de 16 miljökvalitetsmålen har riksdagen antagit tre 
åtgärdsstrategier att arbeta enligt (19). För målen angående avfall är den så kallade ”strategin 
för giftfria och resurssnåla kretslopp” tillämplig. Denna strategi bygger på konstaterandet att 
politiken för bland annat avfall, kemikalier och produkter måste samordnas i syfte att främja 
en helhetssyn och ett livscykeltänkande på den miljöpåverkan som material och ämnen 
medför.  

I den i mars 2010 framlagda propositionen (2009/10:155) ”Svenska miljömål – för ett 
effektivare miljöarbete” redovisar regeringen hur miljömålsarbetet framskrider och föreslår 
vissa förändringar i detta arbete (24). Bland annat föreslås att miljömålen inte skall vara 
”formulerade på ett sätt som gör dem omöjliga att nå”. Regeringen vill att man i 
målbedömningen skall ta hänsyn till att naturen har lång återhämtningstid, detta mot bakgrund 
av att flertalet av dagens mål kommer ta längre tid än en generation att nå oavsett hur kraftiga 
insatser som genomförs. Det kan alltså sägas handla om att förlänga tidsperspektivet i 
bedömningen av målen. Propositionen innehåller även en bedömning av delmålet om avfall 
under ”god bebyggd miljö”. Man konstaterar att målet om biologisk behandling av matavfall 
från hushåll, butiker med mera är ”svårt att uppnå”. I propositionen nämns särskilt behovet av 
att vidta åtgärder för att främja biologisk behandling av matavfall av skälen att växtnäring kan 
återföras, avfallsmängderna minska och att biogas kan produceras. 

2.6 Behandlingsmetoder 

2.6.1 Rötning 

Rötning kallas den process där organiskt material bryts ner av mikroorganismer under 
anaeroba förhållanden, något som sker i naturen i till exempel sumpmarker (25). När man 
talar om rötning som biologisk behandlingsmetod rör det sig om en kontrollerad 
nedbrytningsprocess i sluten kammare (ibland kallad reaktor). Ur denna process bildas biogas, 
en energirik gas som i huvudsak består av metan (45-85 procent) och koldioxid (15-45 
procent) samt en ofta näringsrik rötrest. Den erhållna biogasen är vanligen mättad med 
vattenånga, och innehåller vid sidan av metan och koldioxid också små mängder svavelväte, 
ammoniak och kvävgas. Den biogas som skapas i rötkammare kallas ibland rötgas för att 
tydliggöra att det inte handlar om deponigas, som utvinns ur avfallsupplag.  

När ett råmaterial (behandlingssubstrat) rötas deltar olika grupper av mikroorganismer i 
destruktionen av det organiska materialet varvid en stegvis nedbrytning äger rum (25). 
Rötningsprocessen sker i tre steg: hydrolys, syrabildning och metanbildning. Råmaterialet 
som rötas kan utgöras av varierande former av organiskt material, exempelvis avloppsslam, 
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gödsel, matavfall och spillvatten från industri. Samrötning av olika material ger ofta ett högre 
metanutbyte än om de rötas var för sig. Beroende på vilka egenskaper substratet har tillämpas 
olika typer av tekniska processer i rötningen. 

För pumpbara, våta substrat (till exempel avloppsslam), används vanligen vad som brukar 
kallas en kontinuerlig eller semikontinuerlig process där nytt material tillsätts under hela 
rötningsprocessen (26). En omblandning av substratet sker normalt under processen, detta 
med någon typ av roterande omrörare. Om substratet är torrare till sin karaktär kan istället 
satsvisa processer användas, vilket innebär att en och samma mängd organiskt material 
behandlas åt gången. Att rötningen sker i endast en rötkammare är dock vanligt också vid 
kontinuerliga processer. När alla steg i rötningsprocessen sker på samma plats brukar det 
kallas enstegsrötning (27). Även tvåstegsrötning förekommer, där hydrolys och syrabildning 
sker i en kammare medan metanbildningssteget äger rum i en annan. Den sistnämnda 
processen möjliggör en optimering av andelen metan i biogasen eftersom de olika 
nedbrytningsstegen kan kontrolleras var för sig. 

En åtskillnad görs mellan våtrötning och torrötning. Torrötning beskriver rötning av material 
med en torrsubstans (TS) över 20-25 procent (25). Metoden är mer driftsäker än våtrötning 
eftersom omblandare saknas och därmed finns färre rörliga delar i processen. Behovet av 
tillsatt vätska är inte heller lika stort som vid våtrötning. Sett över hela Europa är torrötning 
den vanligaste metoden (28). I Sverige är dock våtrötning av slamformigt material i 
reningsverk vanligast. Av landets 227 anläggningar för biogasproduktion rötar 138 stycken 
avloppsslam (25). Ofta är det nödvändigt att förbehandla råmaterialet innan det kan gå in i en 
rötprocess. Avloppsvatten och slam kan behöva avvattnas för att inte ta för stor plats, medan 
torrare material kan behöva blötas för att bli pumpbart. Om källsorterat matavfall skall rötas 
måste felsorterat material och förpackningar tas bort, detta för att minska risken för 
processtörningar och onödigt slitage (29). För källsorterat avfall gäller också att det ofta 
behöver finfördelas med hjälp av kvarnar och skruvar, i syfte att göra materialet mer 
tillgängligt för mikroorganismerna och därmed korta rötningstiden (25).  

Uppehållstiden i själva rötkammaren, det vill säga den tid under vilken nedbrytningsprocessen 
pågår, varierar normalt mellan 10 till 40 dygn beroende på vilket material som rötas och hur 
mycket metan som skall utvinnas (25). För att processen i rötkammaren skall kunna fungera 
optimalt måste i första hand parametrarna temperatur, pH, omblandning och syre hållas under 
kontroll (27). De temperaturer som vanligen tillämpas är cirka 35° C och cirka 55° C. Vid 
dessa temperaturer sker optimal tillväxt för de mesofila respektive termofila mikroorganismer 
som nyttjas. Värmen för processen måste tillföras utifrån (25). Omrörning hjälper till att hålla 
en jämn temperatur samt förhindrar skiktning och ger mikroorganismerna en ökad kontaktyta 
med materialet. 

De biogasanläggningar som behandlar material av animaliskt ursprung måste hygienisera 
detta innan det går in i rötningsprocessen (25). Detta sker genom att materialet upphettas till 
70° C minst i en timme. Detta har sin grund i EU-förordningen om animaliska biprodukter 
(ABP-förordningen), vilken behandlas utförligare i avsnitt 3.2 nedan. 

Biogasen kan användas till produktion av värme, kraftvärme och fordonsbränsle (30). 
Produktion av värme är det vanligaste alternativet då den enda förbehandlingen som krävs vid 
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denna metod är att gasen torkas från vatten. Vid produktion av kraftvärme innebär 
förbehandlingen också att stoft och vissa ämnen, som till exempel svavelväten, måste 
avskiljas. Det användningsområde som kräver de största förbehandlingsinsatserna och de 
största kostnaderna är fordonsbränsleproduktionen. Förutom att gasen måste avskiljas från 
vatten, partiklar och vissa föreningar måste här även koldioxid tas bort för att höja gasens 
energivärde. Innan gasen kan användas som bränsle måste den även trycksättas.  

Så kallade rötrester uppkommer som ett resultat av att allt organiskt material inte bryts ner i 
rötningsprocessen (30). Vilket råmaterial som rötas är avgörande för hur denna restprodukt 
kan användas. Om den skall kunna nyttjas som gödsel är det viktigt att produkten är fri från 
föroreningar. Rötrester från rötning av avloppsslam och spillvatten från industri är ofta 
förorenade av till exempel tungmetaller. Om källsorterat organiskt avfall rötas blir resultatet 
däremot i allmänhet en ren, näringsrik rötrest som kallas biogödsel. Biogödsel lämpar sig bra 
som jordförbättringsmedel, efter att det upparbetats genom avvattning eller kompostering. 

2.6.2 Kompostering 

Till skillnad från rötning sker mikroorganismers nerbrytning av organiskt material vid 
kompostering under aeroba förhållanden (31). Såväl svampar som bakterier har en viktig roll i 
detta arbete. Vid kompostering genereras koldioxid, vatten, värme och en fast näringsrik 
”kompost”. Komposten som erhålls är ofta lämplig som jordförbättringsmedel. Eftersom 
tillgång till syre är en förutsättning för att kompostering skall kunna ske är en god luftning av 
materialet nödvändig. Kompostsubstratet måste vidare ha en porstruktur med hög andel 
luftfyllda porer. För att uppnå detta behöver man ofta blanda in strukturmaterial, som flis, 
spån eller dylikt. Substratet får heller inte vara för fuktigt. En lämplig vattenhalt är 45-65 
procent. Källsorterat matavfall har vanligen en vattenhalt på 60-80 procent. Under 
kompostprocessen kan mellanprodukter läcka ut innan fullständig nedbrytning hunnit ske. 
Exempel på sådana mellanprodukter är luktämnen, ammoniak samt växthusgaserna lustgas 
och metan. När matavfall komposteras frigörs mycket värme vid nedbrytningen, vilket gör att 
komposten ofta snabbt blir varmare än 50° C. 

En komposteringsprocess kan beskrivas i fyra steg: förbehandling, förkompostering, 
efterkompostering och efterbehandling (27). Hur stegen i processen ser ut beror på vilken 
metod som används vid komposteringen, samt på egenskaperna hos råmaterialet. 
Förbehandling kan handla om att materialet siktas, sönderdelas, tillförs strukturmaterial, 
tillsätts mikroorganismer med mera. Under förkomposteringen sker den mest intensiva 
nedbrytningen när lättnedbrytbara ämnen omsätts. Temperaturen i kompostmaterialet stiger. 
Vid efterkomposteringen fortskrider nedbrytningen mindre intensivt, och mer svårnedbrytbara 
ämnen omsätts. Efterbehandling kan innebära siktning och inblandning av andra material för 
att ge komposten de egenskaper som eftersträvas. Vid 45 till 55° C sker den effektivaste 
nedbrytningen vid kompostering. 

Ett antal olika metoder för centralkompostering, där organiskt material samlas in och 
samkomposteras på en större anläggning, tillämpas idag. I Sverige finns cirka 25 
kompostanläggningar som hanterar källsorterat matavfall (32). Metoder som används i mer 
eller mindre utsträckning är strängkompostering, hallkompostering, reaktorkompostering, 
membrankompostering, sluten kompostering i box samt bagkompostering. Den vanligaste 
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metoden vid komposteringsanläggningar i Sverige är öppen strängkompostering utomhus 
(33). Det organiska materialet placeras då i strängar på en yta av asfalt eller betong, och syre 
tillförs genom att materialet luftas med till exempel en traktordriven blandare (34). Luftningen 
kan även ske genom luftkanaler i det hårdgjorda underlaget. Hallkompostering liknar 
strängkompostering men sker inomhus. Vid denna metod ges möjlighet att kontrollera 
nedbrytningsprocessen i högre grad. Vanligen kan huvuddelen av den ammoniak och de 
luktämnen som bildas kondenseras ut genom att processluften kyls. Detta är av naturliga skäl 
inte möjligt vid strängkompostering, där lukt- och ammoniakutsläpp kan vara ett problem. 
Vid reaktorkompostering placeras det organiska materialet i slutna reaktorer genom vilka det 
sakta transporteras under det att nedbrytning sker. I slutet av transporten genom reaktorn 
erhålls färdig kompost. Precis som för hallkompostering kan processluften från reaktorn 
samlas in och behandlas. Detta gäller också för så kallad sluten kompostering, som avser 
tekniker där nedbrytningen sker i en behållare med styrd luftventilation (33). Vid 
bagkompostering förs det organiska materialet maskinellt in i stora säckar av plast, vilka läggs 
upp på marken. Materialet luftas genom inblåsning i säckarna som utrustas med 
ventilationshål, där processluft kan avgå och tas om hand för behandling. 
Membrankompostering är en metod där komposteringen sker med forcerad luftning under en 
halvgenomtränglig duk. Luften passerar genom duken, samtidigt som vatten och luktämnen 
kondenserar på dukens insida. 

2.6.3 Förbränning 

Vid avfallsförbränning produceras värme genom att kemiskt bunden energi i avfallet utvinns 
(35). Den bundna energin övergår till värmeenergi när förbränning sker under medverkan av 
syre. I processen bildas koldioxid, stoft och en mängd kemiska föreningar, vilka varierar 
beroende på bränslets karaktär, till exempel svaveloxider, kväveoxider och organiska ämnen. 
Restprodukter i form av aska och dylikt erhålls också vid förbränning. Cirka 47 procent av allt 
hushållsavfall i Sverige går idag till förbränning (36). Hushållsavfallet utgör därigenom den 
största delen av det avfall som används vid avfallsförbränning, det vill säga cirka 60 procent. 
Avfallsförbränningen står idag för omkring en femtedel av fjärrvärmeproduktionen och 
producerar cirka 0,3 procent av Sveriges samlade elproduktion. I Sverige finns enligt Avfall 
Sverige för närvarande cirka 30 anläggningar för avfallsförbränning. 

Beroende på att kommuner har lagt upp sin insamling av avfall på olika sätt runt om i landet 
är det svårt att redovisa en generell typsammansättning av det avfall som förbränns (36). Om 
råmaterialet för avfallsförbränning kan dock sägas att det inte bör vara alltför fuktigt. 
Förbränningen som sådan sker i gasform, vilket innebär att fasta och flytande material övergår 
till gasfas innan reaktionen med syre äger rum (35). Idag finns två stycken huvudsakliga 
förbränningstekniker, ”roster” och ”fluidiserande bädd”. Vid förbränning genom roster-
metoden fördelas avfallet på en så kallad rost, där det förbränns. Luft tillförs både underifrån 
rosten och från sidorna. Olika varianter finns på rosterns utformning vad gäller lutning och 
rörlighet. En sned roster passar bra för avfall med högt fuktinnehåll. Förbränningen sker då 
under det att avfallet glider nedåt längs rostern. Den fluidiserande bädden innebär att 
förbränningen sker i ett rum vilket består av en mycket het sandbädd. Tekniken bygger på att 
starka luftströmmar blåses upp genom sandbädden, varvid avfallet som placerats på 
sandbädden svävar i luften. Fördelar med denna metod är att förbränningstemperaturen kan 
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ligga på en lägre nivå, vilket ger lägre kväveoxidutsläpp, samt att rökgasrening kan ske 
genom att blanda in olika material i bädden. 

2.6.3.1 Matavfall som bränsle 

När matavfall förbränns, sker detta tillsammans med annat hushållsavfall eller annat bränsle. 
Därför måste miljöpåverkan från denna förbränning som helhet betraktas i sammanhanget. 
Matavfall i sig har vanligen en fukthalt som gör det lämpligt för förbränning, men dess 
fuktighet är dock såpass hög att det inte är att betrakta som ett idealiskt bränsle (34, 37). Det 
är ett biobränsle i den meningen att det är kolidioxidneutralt. Den koldioxid som uppstår vid 
förbränning av matavfall kan ses som en del av ett naturligt kretslopp, och utgör inget 
nettotillskott till atmosfären. På basis av studier av inkommet avfall till 
förbränningsanläggningar anser Avfall Sverige att avfall som förbränns bör betraktas som ett 
biobränsle till 85 procent, och som fossilt brännbart till 15 procent (38). 

2.7 Miljöproblemen 

2.7.1 Klimatpåverkan 

Människans användning av fossila bränslen har enligt den internationella klimatpanelen 
(IPCC) bidragit till en ökad halt av koldioxid i atmosfären (39). Koldioxiden bidrar där till att 
förstärka den naturliga ”växthuseffekt” som uppstår på jorden när långvågig värmestrålning 
hindras att avgå från planeten. En ökad växthuseffekt påverkar klimatet genom att skapa en 
högre temperatur på jorden, något som i sin tur kan innebära avsevärda konsekvenser för allt 
liv på jorden. Utöver koldioxid bidrar bland annat metan och lustgas starkt till 
växthuseffekten. 

2.7.2 Försurning och övergödning 

Genom bland annat förbränning av bränslen orsakas försurning i regioner där jordarna inte 
kan buffra en ökad koncentration av vätejoner (39). Det rör sig om utsläpp av svaveldioxid 
och kväveoxider, vilka i atmosfären omvandlas till svavel- och salpetersyra som i sin tur 
verkar surgörande i ekosystemen. En surare miljö gör det omöjligt för många organismer att 
leva. Kvävetillförseln till atmosfären som sker vid förbränning av bränslen och användandet 
av konstgödsel bidrar till övergödning av vattendrag, sjöar och hav. Övergödningens 
konsekvenser är bland annat att vattenekosystemen drabbas av syrebrist och kraftigt förändrad 
artsammansättning. 

2.7.3 Miljögifter 

Människan sprider också tungmetaller från jordskorpan som har toxiska effekter på levande 
organismer (39). Det handlar om metaller som bly, kvicksilver och kadmium vilka har negativ 
inverkan på ekologiska processer. Därtill har mängder av syntetiska föreningar skapats, vilka 
på kända och okända sätt påverkar oss själva och ekosystemen i övrigt. Bekämpningsmedlet 
DDT och klorerade organiska föreningar som dioxiner och PCB är två exempel. 
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3 Matavfall från livsmedelsbutiker 

3.1 Livsmedelsbutiker i Sverige 

Dagligvaruhandeln i Sverige omsatte 2009 cirka 190 miljarder kronor (40). Den svenska 
marknaden domineras av tre aktörer, ICA, Coop och Axfood. Figur 3 visar hur 
marknadsandelarna fördelade sig 2009. ICA är som synes klart störst, följt av Coop och 
Axfood. Den geografiska spridningen av de större koncernerna återspeglar i stort 
marknadsandelarna i Sverige som helhet (41). 

 
Figur 3. Marknadsandelar i svensk dagligvaruhandel för 2009 (41). 

ICA-koncernen har idag 1359 butiker i Sverige, 612 i Norge samt 246 i Baltikum (42). I 
Sverige är alla butikerna ägda av handlarna själva medan de i utlandet ägs direkt av 
koncernen. Inom koncernen återfinns i Sverige butikskoncepten ICA Nära, ICA Supermarket, 
ICA Kvantum samt ICA Maxi. I Sverige finns 720 Coop-butiker (43). Hälften av dessa ägs av 
KF:s dagligvarugrupp medan resterande ägs av olika konsumentföreningar. Butikskoncept 
inom koncernen är bland annat Coop Nära, Coop Konsum, Coop Extra och Coop Forum. I 
koncernen Axfood ingår både egenägda och handlarägda butiker (44). 230 stycken är 
egenägda medan cirka 840 stycken är handlarägda. Butikskedjor inom koncernen är bland 
andra Willys, Prisextra, Hemköp och Tempo.  

3.2 ABP-förordningen 

En lagtext som har inverkan på hanteringen av matavfall från livsmedelsbutiker är EG-
förordningen om animaliska biprodukter (ABP-förordningen) (45). Denna utvecklades i syfte 
att minska risken för smittspridning av sjukdomar som mul- och klövsjuka och BSE (galna 
ko-sjukan) och antogs i oktober 2002.  

ABP-förordningen reglerar hanteringen av allt animaliskt material som inte skall användas 
som livsmedel, som exempelvis hela döda djur, slaktrester, skal, blod, mejerivaror med mera 
(45). Som animaliska biprodukter räknas också kasserade varor av animaliskt ursprung från 
butiker. I förordningen klassificeras de animaliska biprodukterna i tre kategorier utifrån hur 
riskabelt materialet bedöms med avseende på smittspridning, där klass 1 är den högsta 
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riskklassen och klass 3 den lägsta. Animaliskt avfall från livsmedelsbutiker klassificeras som 
kategori 3-material: ”före detta livsmedel av animaliskt ursprung som ej längre är avsedda att 
användas som livsmedel av kommersiella skäl”. 

Till skillnad från animaliskt avfall från livsmedelsbutiker är alla typer av matavfall från 
restauranger, storkök och kök undantagna från kraven i ABP-förordningen (45). Vissa typer 
av ”före detta livsmedel” från butik får dock undantas från kraven. Detta under förutsättning 
att de inte varit i kontakt med något material ur kategori 1 eller 2 eller att de inte utgör råvaror 
i sig själva. Obearbetat kött eller ägg kan således inte undantas, medan grillad kyckling och 
mejeriprodukter kan göra det. Detta undantag finns i Sverige formulerat i jordbruksverkets 
föreskrift (2006:84) (46). I Sverige gäller alltså ABP-förordningen för det matavfall från 
livsmedelsbutiker som utgörs av obehandlade animaliska produkter eller som varit i kontakt 
med animaliska råvaror. 

De krav som ställs på hanteringen av animaliska biprodukter handlar bland annat om hur de 
skall transporteras och behandlas (45). Materialet skall vara möjligt att identifiera under 
transport till behandlingsanläggning och transportfordonen skall rengöras efter varje 
användning. Om materialet skall behandlas biologiskt ställs krav på hygienisering av 
materialet genom att hela avfallsmassan skall upphettas till 70° C i minst 60 minuter samt att 
avfallet skall ha en partikelstorlek på högst 12 millimeter före behandlingen. Jordbruksverket 
måste godkänna behandlingsanläggningarna i egenskap av ansvarig myndighet (47). Den som 
ansvarar för biprodukterna där de uppstår har också ansvaret för att de hanteras på rätt sätt. 
Någon skyldighet att sortera ut de animaliska biprodukterna finns inte, men om de ingår i en 
avfallsmassa skall hela massan behandlas i enlighet med vad som anges i ABP-förordningen. 
Rent praktiskt innebär detta att om en butik slänger ett paket lövbiff i en container med frukt 
och grönsaker så skall hela containern hanteras enligt de krav som finns i ABP-förordningen 
(om hygenisering, finfördelning et cetera). 

3.3 Är butikers matavfall jämförligt med hushållsavfall? 

Frågan om huruvida livsmedelsbutikers matavfall skall definieras som jämförligt med 
hushållsavfall eller ej är inte helt enkel att besvara. I miljöbalkens 15 kap. 2 § definieras 
hushållsavfall som ”avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet” (4). Hushållsavfall består alltså av de två kategorierna ”avfall från hushåll” samt 
”därmed jämförligt avfall”. Att klargöra vad som ingår i det förstnämnda är relativt enkelt, det 
rör sig helt enkelt om det avfall som under normala förhållanden genereras vid nyttjande av 
mark och byggnader för bostadsändamål (17). I denna vida benämning ingår alla typer av 
avfall som uppstår i ett hem såsom matavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall med mera. Avfall 
från hushåll definieras således i lagens mening i första hand utifrån var det uppkommer, inte 
grundat på vad det innehåller. Det jämförliga avfallet däremot, definieras både utifrån dess 
innehåll och varifrån det uppkommer. 

I förarbeten till miljöbalken beskrivs avfall jämförligt med hushållsavfall som ”avfall från 
industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är 
jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en 
direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal 
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eller i en anläggning.” (48). Kriterierna är med andra ord att avfallet skall uppstå som en 
konsekvens av att människor använder en lokal samt att avfallet i renhållningssammanhang 
skall kunna betraktas som likartat med hushållsavfall. Denna typ av avfall kan uppstå vid i 
stort sett alla verksamhetstyper (17). 

Genom ett vägledande domslut har miljööverdomstolen bidragit till att förtydliga vad som 
avses (49). Målet ifråga handlade om huruvida kommunen eller landstinget hade ansvaret för 
avfall uppkommet vid Sahlgrenska sjukhuset. Kommunen hävdade att avfall som skapas i 
allmänna utrymmen på sjukhuset var jämförligt med hushållsavfall och därför skulle hanteras 
av dem, medan landstinget själva ville upphandla hantering av allt avfall och slippa dela upp 
hämtningen i olika fraktioner. I domen konstaterar domstolen att avfallet ifråga är jämförligt 
med hushållsavfall i miljöbalkens mening. Jämförligheten i renhållningssammanhang handlar 
om huruvida avfallet ”har potential att skräpa ner på samma sätt som avfall från hushåll har”. 
Att avfallet klassas som jämförligt med avfall från hushåll innebär dock inte automatiskt att 
kommunen skall hantera detsamma, menar domstolen. Det föreligger emellertid ”en stark 
presumtion” för att så skall ske. Detta till trots är undantag från renhållningsmonopolet 
möjligt under förutsättning att miljöbalkens bestämmelser om skydd för människors hälsa och 
miljön efterföljs, enligt miljööverdomstolen. 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning till definitionen av hushållsavfall är det i första hand 
avfallsinnehavaren eller verksamhetsutövaren som i det enskilda fallet skall bedöma om det är 
fråga om hushållsavfall eller inte (17). Vid osäkerhet skall samråd ske med 
tillsynsmyndigheten, det vill säga den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågor. 

I den departementsskrivelse från miljödepartementet som omnämndes i avsnitt 2.2 ovan, 
föreslås att dagens oklarheter skall undanröjas genom att göra det fritt för verksamheter som 
butiker, restauranger et cetera att välja vem som skall hämta avfallet (15). Någon 
regeringsproposition i frågan är dock vid dags dato inte planerad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om huruvida livsmedelsbutikers matavfall i lagens 
mening är jämförligt med hushållsavfall inte går att besvara entydigt utifrån förarbeten, 
lagtext eller rättspraxis. Av avgörande betydelse blir i stället hur kommunerna väljer att 
utforma föreskrifterna i renhållningsordningen för hur man uppfyller den kommunala 
renhållningsskyldigheten. 

3.4 Mängder 

Någon statistik eller kartläggning över den totala mängden matavfall som genereras i svenska 
livsmedelsbutiker saknas. Avfall Sverige uppger att en del lokala studier har utförts i vissa 
kommuner, men siffror för landet som helhet finns inte (50). I Naturvårdsverkets rapport till 
EU om Sveriges avfallsmängder finns heller ingen kategori specifikt för dagligvaruhandeln 
(51). Branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel uppger att den mat som slängs har ett 
värde över två miljarder kronor, men anger inga mängder (7). 

I Danmark har Miljöstyrelsen (motsvarande Miljödepartementet) låtit göra en undersökning 
vilken bland annat har beräknat mängden uppkommet organiskt avfall från butiker i landet till 
cirka 45 000 ton/år (52). För svensk del saknas alltså uppgift om total mängd, men Avfall 
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Sverige har tagit fram nyckeltal för beräkning av total mängd uppkommet matavfall från 
bland annat livsmedelsbutiker (50). Underlaget för dessa nyckeltal utgjordes av intervjuer 
med 21 butiker av varierande storlek belägna i åtta kommuner. Nyckeltalen uttrycks i intervall 
där medianen räknas som typvärde för genererat matavfall. Typvärdet fastställdes till 1 200 kg 
matavfall/årsarbetare alternativt 300 kg/Mkr omsatt för större butiker, och för närbutiker 1 
600 kg/årsarbetare alternativt 600 kg/Mkr omsatt för mindre butiker. För vidare redovisning 
av nyckeltalen ifråga, se avsnitt 4.3.3 nedan, i vilket mängden uppkommet matavfall från 
livsmedelsbutiker i Umeå kommun beräknas. 

3.5 Förpackat matavfall  

Genom att iaktta sortimentet i en genomsnittlig livsmedelsbutik kan konstateras att en stor del 
av det matavfall som där kan uppkomma är förpackat på något sätt. Om matavfallet skall 
kunna behandlas biologiskt måste förpackningen avlägsnas. Någon statistik över hur mycket 
förpackat matavfall som skapas i butiker finns inte, och antalet undersökningar i saken är få 
(53). Ett projekt som Avfall Sverige genomförde 2007 drog slutsatsen att det idag inte är 
möjligt att få fram data över hur stora mängder förpackat matavfall som uppkommer. Detta i 
första hand beroende på att svinn i butiker mäts i pengar och inte i vikt. Rapporten uppskattar 
mängden förpackat matavfall från butiker i Sverige till cirka 14 000 ton/år, baserat på 
beräkning efter nyckeltal framtagna av privat företag.  

En plockanalys vid en stormarknad i Uppsala verkställdes under dåvarande 
Renhållningsverksföreningens (nuvarande Avfall Sverige) försorg under 10 dagar (54). 
Analysen visade att 57 procent av avfallet var förpackat. Noterbart är att förpackningarna 
utgjorde endast en procent av vikten. I linje med detta ligger en dansk studie som visat att 
förpackningar i vikt utgjorde mindre än 1 procent av den totala avfallsmängden från butiker 
(55). I samband med att Avfall Sverige tog fram nyckeltal för matavfall från 
livsmedelsbutiker framkom att mängden kasserat förpackat livsmedel som returneras till 
grossist och leverantör kan vara betydande (50). Även andra studier pekar på detta förhållande 
(53, 56). I en utredning av insamlingssystem för matavfall från restauranger, storkök och 
butiker utförd av Avfall Sverige 2007 konstateras att många kommuner efterfrågar lösningar 
för att samla in matavfall i form av förpackat livsmedel (6). 

 



 

18 
 

4 Resultat 

4.1 Dagens hantering av matavfall från butiker 

Sammanlagt har 216 enkäter skickats ut och 132 svar mottagits. Åtta stycken enkäter har på 
grund av tekniska problem inte kunnat mottas och en kommun har låtit meddela att den inte 
önskar delta i undersökningen. Svarsfrekvensen för undersökningen är i och med detta 
ungefär 61 procent. Resultatet innehåller uppgifter om 134 kommuner alternativt kommunala 
bolag. Orsaken till de två extra svaren är att tre kommuner lämnat ett gemensamt enkätsvar 
även fast de inte har ett samägt avfallsbolag. 

Presentationen av resultatet är tematisk, och inleds med att behandla frågan hur kommunerna 
klassificerar livsmedelsbutikernas matavfall. Efter detta redovisas den kommunala 
hanteringen i ordningen från att matavfallet samlas in tills dess det behandlas. 

4.1.1 Klassificering 

För att utreda hur matavfall från livsmedelsbutiker klassificeras i de olika 
upptagningsområdena ställdes frågan ”Hur klassas livsmedelsbutikers matavfall (kassationer, 
spill och dylikt) inom ert upptagningsområde?” 132 av 134 kommuner/kommunala bolag 
svarade enligt vad som redovisas i figur 4. I en majoritet av svaren anges att matavfallet 
klassificeras som jämförligt med hushållsavfall, medan det i en femtedel uppges att det går 
som verksamhetsavfall. I en tiondel av upptagningsområdena har frågan lösts så att de större 
livsmedelsbutikernas avfall klassificeras som verksamhetsavfall och de mindre butikernas 
som jämförligt med hushållsavfall. 
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Bland de kommuner/kommunala bolag som svarat ”annan lösning” finns tre kommuner där 
man tar hand om delar av det uppkomna matavfallet från butiker medan andra delar går som 
verksamhetsavfall. Ett avfallsbolag har angett att avfallet idag klassificeras som jämförligt 
med hushållsavfall men att detta avses ändras till verksamhetsavfall i kommande 
renhållningsordning. En kommun har löst frågan så att matavfall från livsmedelsbutiker 
räknas som jämförligt med hushållsavfall om det är en oren fraktion, det vill säga om plasten 
är kvar på gurkan och korvringen et cetera. Är det däremot en ren fraktion klassar kommunen 
avfallet som verksamhetsavfall. 

4.1.2 Kommuner med insamlingssystem 

På frågan om kommunerna/de kommunala bolagen erbjuder någon form av sortering av 
matavfall inom sitt upptagningsområde svarade 133 av 134 respondenter. I figur 5 redovisas 
svaren på frågan, av vilka framgår att det i drygt 40 procent av upptagningsområdena sker 
någon form av insamling av matavfall. Det rör sig om 56 kommuner/kommunala bolag.  

 
Figur 5. Möjlighet till sortering av matavfall inom kommuner och kommunala bolag.  

Figur 4. Klassificering av livsmedelsbutikers matavfall. 



 

20 
 

Av de 56 upptagningsområden där någon form av sortering av matavfall erbjuds, är det i 
ungefär tre fjärdedelar av dessa som erbjudandet gäller alla hushåll, vilket visas i figur 6. 
Betydligt färre har svarat att tjänsten enbart erbjuds vissa hushåll. I en tiondel av 
upptagningsområdena med någon form av sortering av matavfall ges inget erbjudande till 
hushållen. 

 
Figur 6. Hushållens möjlighet till sortering av matavfall. 

En stor majoritet av kommunerna/kommunala bolagen med insamling ger restauranger och 
storkök möjlighet att sortera sitt matavfall, något som framgår av figur 7. I endast ett av 
upptagningsområdena med någon form av sortering ges inga möjligheter för denna 
verksamhetsgrupp att sortera sitt matavfall. 

 

4.1.3 Insamlingssystem för livsmedelsbutikers matavfall 

För livsmedelsbutiker är det, som figur 8 visar, också en klar majoritet av 
upptagningsområdena med sortering som erbjuder denna verksamhetsgrupp möjligheten att 
sortera sitt matavfall.  

Figur 7. Storkök och restaurangers möjlighet till sortering av matavfall. 
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Figur 8. Livsmedelsbutikers möjlighet till sortering av matavfall. 

Av de 56 upptagningsområdena där insamling av matavfall i någon form erbjuds rör det sig 
om sex stycken där livsmedelsbutiker inte ges denna möjlighet. Av dessa har fyra kommuner 
meddelat att det finns planer på att införa detta i relativ snar framtid. Ytterligare en kommun 
har svarat att insamling är planerad, dock utan att ange tidpunkt. Endast en av de sex har inga 
planer på att införa sortering i livsmedelsbutiker.  

Insamlingen av matavfall från livsmedelsbutiker kan antingen vara obligatorisk eller frivillig 
för butikerna. Hur det ser ut i de tillfrågade kommunernas/kommunala bolagens 
upptagningsområden framgår av figur 9. 

 
Figur 9. Livsmedelsbutikers skyldighet att sortera matavfall. 

Ett avfallsbolag har svarat att det i deras upptagningsområde inte är obligatoriskt för 
livsmedelsbutikerna att sortera sitt matavfall. Samtidigt har bolaget dock kommenterat att det 
är obligatoriskt i två av deras ägarkommuner. 

4.1.3.1 Transport av matavfall från livsmedelsbutiker 

För att kunna behandla insamlat hushållsavfall måste detta transporteras till en 
behandlingsanläggning. Olika lösningar finns på hur denna transport genomförs. Av de 134 
respondenterna i undersökningen använder 89 stycken en lösning där entreprenörer anlitas för 
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att sköta transporterna åt kommunerna. 32 stycken samlar däremot in avfallet i egen regi. Ett 
mindre antal, 12 stycken, har en kombinationslösning som innebär att insamlingen delas 
mellan insamling i egen regi och anlitade entreprenörer. På denna fråga saknas svar från en 
kommun. 

En uppsjö av olika sorters fordon används för att samla upp matavfall från livsmedelsbutiker i 
de 50 upptagningsområdena där dylik sortering erbjuds. I vissa områden används flera 
fordonstyper medan det i andra fall enbart används en sort. Av figur 10 framgår att de 
vanligaste typerna av fordon är baklastare av olika slag. 

Insamlingsfordonen som anges i svarsalternativet ”annan lösning” är containerbilar, trefackad 
bak/-sidolastare, specialbyggt toppmatat skåp på vanligt chassi, specialbyggd matavfallsbil, 
kärlbytessystem-bil med bakgavellyft samt ett specialfordon med tät container som tömmer 
kärl med en höglyftande kärltömmare. 

 
Figur 10. Insamlingsfordon för hämtning av matavfall från livsmedelsbutiker. 

Av enkätsvaren framgår vidare att den vanligaste metoden att transportera matavfallet från 
livsmedelsbutik till behandlingsanläggning är att samköra detta med allt annat insamlat 
matavfall, vilket visas i figur 11. Cirka en tiondel av respondenterna har svarat att transporten 
sker separat. 
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Figur 11. Transporter av matavfall från livsmedelsbutiker. 

Inom samtliga 50 kommuner och kommunala bolag där insamling av matavfall från 
livsmedelsbutiker bedrivs tillämpas någon form av kärlhanteringssystem vid insamling. Till 
kärlhantering räknas här också containers, vilka används i vissa upptagningsområden. 

Hur respondenterna upplever att sorteringen av matavfall i livsmedelsbutiker fungerar 
framgår av figur 12. Sorteringen fungerar bra enligt en klar majoritet medan drygt en tiondel 
anger att sorteringen fungerar mindre bra. Ett återkommande problem som anges är att 
förpackat matavfall ibland följer med i system där en ren matavfallsfraktion samlas in. 

 
Figur 12. Bedömning av livsmedelsbutikernas sortering. 

4.1.4 Hantering av det förpackade matavfallet 

Hur det förpackade matavfallet från livsmedelsbutiker behandlas i de 50 
kommuner/kommunala bolag där insamling av matavfall från butiker bedrivs, redovisas i 
figur 13. Det är ungefär lika vanligt att fraktionen går med det brännbara avfallet till 
förbränning som att den avemballeras i butik. Något färre använder sig av en central 
avemballering. 
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Figur 13. Behandling av förpackat matavfall från livsmedelsbutiker. 

4.1.5 Centrala behandlingsmetoder för förpackat matavfall 

En central avemballering av förpackat matavfall bedrivs i 10 av de 50 kommuner/kommunala 
bolag där insamling av matavfall från livsmedelsbutiker sker. Ytterligare en kommun har 
meddelat att de använder sig av central avemballering. Detta trots att de, i sitt 
upptagningsområde, inte erbjuder livsmedelsbutikerna någon form av sortering av matavfall. 
 
Metoden för avemballering varierar vid de olika anläggningarna och det finns ingen 
dominerande lösning. Såväl krossning/pressning som sönderdelning/siktning används som 
huvudsakliga tekniker. De förpackningar som är mest svårhanterliga är de av glas, vilka ingen 
av avemballeringsanläggningarna kan hantera. Metallförpackningar är också problematiska 
och kan endast avemballeras vid ett fåtal anläggningar. Förpackningar av plast och papper 
uppges dock kunna avskiljas.  

4.1.6 Mängd matavfall från livsmedelsbutiker 

På frågan om hur stora mängder matavfall som samlats in från livsmedelsbutiker 2008 har de 
flesta kommuner/kommunala bolag inte kunnat lämna någon specifik siffra. Antingen har de 
meddelat att uppgifter om detta saknas eller att de enbart har kunskap om den sammanlagda 
mängden matavfall. De som uppgett uppkomna mängder specifikt för matavfall från 
livsmedelsbutiker redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Mängder insamlat matavfall från livsmedelsbutiker 2008. 

Mängd avfall Invånarantal i upptagningsområdet Insamlat matavfall/inv. (Kg) 

1 000-1 500 ton 820 000 1,2-1,8 

900 ton 55 000 16,4 

Cirka 600 ton 59 000 10,2 

140 ton 11 500 12,2 

20 ton 33 000 0,6 

Cirka 5 ton 27 500 0,2 

För förpackat matavfall är det enbart ett avfallsbolag som kunnat lämna specifika uppgifter på 
hur mycket de samlat in från livsmedelsbutiker; 375 ton. 

4.1.7 Hur behandlas matavfallet? 

Av de 50 upptagningsområdena där insamling av matavfall från livsmedelsbutiker sker 
används fler än en behandlingsmetod i fyra områden. De två vanligaste behandlingsmetoderna 
är våtrötning och kompostering, något som framgår av figur 14. 
 

 
Figur 14. Behandling av matavfall från livsmedelsbutiker. 

 

 



 

26 
 

4.2 Miljöpåverkan av behandlingsmetoder för matavfall 

I detta avsnitt jämförs avfallsbehandlingsmetoderna förbränning, kompostering och rötning 
med avseende på deras miljöpåverkan. För en dylik jämförelse är det av stor betydelse om 
bara den direkta miljöpåverkan som sker genom behandlingsprocesserna beaktas, eller om 
hänsyn också tas till den indirekta påverkan som följer av de produkter processerna genererar. 
För avfallshanteringssystem är det ofta just de indirekta effekterna som blir avgörande i en 
slutlig bedömning av systemens miljöpåverkan (57). Nedan redovisas därför 
behandlingsmetodernas direkta påverkan för sig, följt av en bredare systemjämförelse. 

4.2.2 Förbränning 

4.2.2.2 Utsläpp av föroreningar och växthusgaser 

Vid förbränning av avfall genereras utsläpp i form av stoft, tungmetaller, kväve- och 
svaveloxider, koldioxid samt organiska föreningar som dioxiner (58). Under de första 
decennierna som avfallsförbränning bedrevs i Sverige var utsläppen av luftföroreningar 
betydande. Allt striktare krav på anläggningarna har dock successivt införts, och utsläppen har 
minskat avsevärt. Detta har skett trots att mängden avfall som går till förbränning fördubblats 
under perioden. Förklaringen till detta är användandet av en allt mer sofistikerad rökgasrening 
samt en ökad kunskap om hur förbränningsprocessen skall bedrivas för att minimera 
utsläppen (59). Till exempel kan mängden stoft och kväveoxider som bildas hållas nere 
genom att förbränningen sker inom ett visst temperaturintervall, med god lufttillförsel. 
Avfallets sammansättning är dock den faktor som i första hand avgör vilka föroreningar som 
bildas vid förbränning (58). Att tungmetallutsläppen minskat beror i hög grad just på att 
mängderna metall i avfallet minskat. För koldioxid ser utvecklingen annorlunda ut jämfört 
med övriga utsläpp. De har i det närmaste tredubblats sedan 1990. Ökningen går knappast att 
ifrågasätta även om det finns delade meningar om vilken faktor som skall användas vid 
beräkning av utsläppen (38). 

4.2.2.3 Produkter och restprodukter 

Vid avfallsförbränning erhålls antingen värme som används i fjärrvärmesystem eller, i 
kraftvärmeverk, elektricitet och värme. Energin som finns i matavfallet tas med andra ord till 
vara. De restprodukter som bildas vid avfallsförbränning är dels den grovkorniga rest som 
uppstår i förbränningskammaren (slagg), dels de finkorniga askor (flygaska) som blir kvar 
efter rökgasreningen (58). I dessa rester återfinns huvuddelen av de föroreningar som blir 
resultatet av avfallsförbränningen. 
Rökgasreningen består vanligen av flera steg där olika typer av filter förekommer, exempelvis 
elektrofilter, textilfilter och/eller filter med aktivt kol (34). Denna rening följs ofta av 
rökgaskondensering, där föroreningarna kondenseras ut i vattenfas. Oavsett om 
rökgasreningsresterna är torra eller våta måste de filterkakor eller kondensat som erhålls 
omhändertas som farligt avfall och deponeras. Risk för utlakning och annan spridning måste 
då beaktas (59). Slaggen i förbränningskammaren består av obrännbara material och föremål. 
När den siktats och sorterats kan den i teorin användas för bygg- och fyllnadsändamål. I 
Sverige utnyttjas den idag i första hand på deponier. Mängden rökgasreningsrester blir större 
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vid förbränning i fluidiserande bädd-pannor jämfört med i rosterpannor medan slaggmängden 
däremot är avsevärt mindre. Flygaskan står för tre till fem procent av den avfallsmängd som 
bränns och slaggen för 15-20 procent. Vid förbränning av matavfall blir omkring 10 procent 
av avfallet kvar som aska och slagg (34). 

4.2.3 Kompostering 

4.2.3.1 Utsläpp av föroreningar och växthusgaser 

Komposteringsprocessen genererar utsläpp av ammoniak, metan och lustgas (61). Ammoniak 
bidrar till såväl övergödning som försurning, medan metan och lustgas är två kraftiga 
växthusgaser. Eventuellt lakvatten från komposten bidrar genom sitt innehåll av organiskt 
material och näringsämnen till övergödning i mark och vatten. 
Vid användning av en sluten komposteringsmetod där processluften samlas in och behandlas, 
minimeras utsläppen (62). Behandlingen sker genom att processluften kyls och kondenserar, 
varvid huvuddelen av ammoniaken övergår i flytande fas. Kondensatet kan sedan användas 
som kvävegödning i jordbruket. Vid öppen kompostering (strängkompostering) kan 
emellertid såväl ammoniakutsläpp som metanutsläpp ske om lufttillgången i komposten är för 
dålig. Efterkompostering bedrivs ofta öppet i all sorts kompostering, och även i detta steg kan 
utsläpp till luft och vatten ske. 
 
Vid kompostering produceras värme, men någon energi tillvaratas inte under processen. 
Däremot behöver ingen energi tillföras processen som sådan. 

4.2.3.2 Produkter och restprodukter 

Vad gäller miljöaspekterna av slutprodukten, komposten, har avfallets karaktär en avgörande 
betydelse (62). Detta gäller till exempel kompostens innehåll av metaller, 
bekämpningsmedelsrester och andra ekotoxiska föreningar (63). Komposten kan också 
innehålla, och därmed bidra till spridning av, hälsofarliga mikroorganismer om hygienisering 
ej sker. Någon övrig restprodukt uppstår inte vid kompostering. Figur 15 sammanfattar 
miljöpåverkan från komposteringsprocessen. 

 

 
Figur 15. Schematisk skiss över utsläpp & föroreningar från kompost (63). 
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4.2.4 Rötning 

4.2.4.1 Utsläpp av föroreningar och växthusgaser 

Rötning kan orsaka utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas. Rötningsanläggningen 
måste vara helt tät för att undvika utsläpp. Eftersom själva poängen med en 
rötningsanläggning är nedbrytning i anaerob miljö är utsläppen under själva behandlingen 
dock ofta försumbara (61). 

4.2.4.2 Produkter och restprodukter 

Den biogas som erhålls vid rötning kan användas för förbränning eller som fordonsbränsle 
(64). Därigenom tas energin i avfallet till vara. Rötningsprocessen kräver dock viss energi för 
uppvärmning och annan elförbrukning. Vid lagring, behandling och användning av biogas kan 
en del metan läcka ut. Uppskattningsvis 2 procent av den producerade mängden metan avgår 
som utsläpp. Om det är källsorterat matavfall som rötas, har rötresten ofta ett högt 
näringsinnehåll och låg föroreningsgrad, varför den kan fungerar som ett utmärkt 
jordförbättringsmedel. Näringsämnen kan på så vis återföras till jordbruket. 

4.2.5 Systemjämförelse 

4.2.5.1 Vad visar analyserna? 

Delvis som en konsekvens av att metodiken ofrånkomligen innefattar antaganden av olika art 
pekar de analyser som genomförts inte alltid i samma riktning. Nyligen publicerades en 
kanadensisk jämförande analys över 20 stycken LCA av avfallshanteringssystem som utförts 
under det senaste decenniet (65). Studien visar att de olika analyserna varierar mycket 
sinsemellan i hur man väljer systemgränser, och därmed varierar också resultaten. Olika val 
görs exempelvis för vilken typ av elektricitet som antas ersättas när biogas eller avfall 
används för elproduktion. I studien ingick fem stycken LCA som utfört en viktad jämförelse 
av miljöpåverkan för behandlingsmetoderna förbränning, rötning, kompostering och 
deponering. Av dessa kommer fyra fram till en miljönytta som i stort överensstämmer med 
avfallshierarkins rangordning. 

För svenska förhållanden har det bedrivits en hel del forskning på området. I samband med 
det statliga forskningsprogrammet ”energi från avfall” gjordes en utvärdering av olika 
behandlingsmetoder för biologiskt nedbrytbart avfall av forskare från IVL, JTI och Kungliga 
tekniska högskolan (KTH) (66). Där dras slutsatsen att deponering följt av kompostering har 
störst miljöpåverkan, medan förbränning och rötning som helhet är tämligen likvärdiga. Detta 
utifrån miljöaspekter som bland annat innefattar energiförbrukning, klimatpåverkan, 
försurning, övergödning och toxicitet. Rangordningen av behandlingsmetoderna i 
utvärderingen framgår av figur 16. Det har antagits att såväl kompost som rötrest ersätter 
handelsgödsel. Nyttan av återföring av humusämnen har dock inte beaktats eftersom relevanta 
metoder för att bedöma denna saknas. Av alternativen rötning och förbränning anses alltså 
inget gå att utpeka som miljömässigt bäst. När det antas att biogasen som erhålls vid rötning 
används som bränsle i bussar (och därmed ersätter diesel) innebär metoden lägre utsläpp av 
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växthusgaser än förbränning samt likvärdigt vad gäller försurning och övergödning. Om 
biogasen istället antas användas till el- och värmeproduktion är rötning däremot sämre för 
dessa två parametrar jämfört med förbränning samt likvärdigt för utsläpp av växthusgaser. 
Rötning som ger bussbränsle nyttjar större mängd energi än förbränning, medan rötning som 
ger el och värme ligger på ungefär samma nivå som förbränning vad avser den totala 
användningen av energi. Om avfallet är riktigt vått menar författarna emellertid att rötning är 
att föredra. 

Förbränning 

Rötning  
< Kompostering  << Deponering 

lägst miljöpåverkan     högst miljöpåverkan 

lägst energiförbrukning   högst energiförbrukning 

Figur 16. IVL:s bedömning av olika behandlingsmetoder för hushållens lättnedbrytbara avfall (67).  

En syntesstudie av ett antal svenska systemanalyser utförd av forskare från IVL, Chalmers 
tekniska högskola och Försvarets forskningsinstitut (FOI) visar på en likartad miljömässig 
rangordning av behandlingsmetoderna (67). Rötning och förbränning är svåra att jämföra 
sinsemellan, och det har inte kunnat konstateras att den ena behandlingsmetoden på ett tydligt 
sätt är miljömässigt bättre än den andra. Däremot dras slutsatsen att kompostering (i form av 
strängkompostering) i princip saknar miljömässiga fördelar jämfört med förbränning. Mot 
bakgrund av sina forskningsresultat har några av Sveriges ledande avfallsforskare presenterat 
en egen avfallshierarki (1). Där likställs förbränning och rötning som de miljömässigt bästa 
behandlingsmetoderna för lättnedbrytbart organiskt avfall. Därefter följer sluten och öppen 
kompostering, vilka man menar endast bör användas när de två övriga metoderna ej är 
möjliga. I andra fall är komposteringen i princip att betrakta som resursslöseri. Lokala 
förhållanden anses påverka denna rangordning ytterst lite (66). Noterbart är att båda de större 
studier som redovisats ovan drar slutsatsen att transporter av avfall, sedan det väl är insamlat, 
är av begränsad miljömässig och energimässig betydelse. Även i en rapport från institutionen 
för kemiteknik och miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola konstateras att 
förbränning och rötning är miljömässigt bättre än kompostering (63). I rapporten poängteras 
dock att förbränning i kraftvärmeverk är det klart bästa alternativet för behandling av 
källsorterat matavfall, också i förhållande till rötning. Detta motiveras bland annat med 
argumenten att rötningen ger ett jämförelsevis lågt energiutbyte och orsakar metanläckage 
under processen. Dessutom tror rapportförfattarna inte på användning av rötrester i 
jordbruket. Detta beroende på föroreningsrisken av ekotoxiska ämnen. För storskalig 
kompostering dras slutsatsen att det är ohållbart och bör avvecklas. 
 
En studie från KTH och FOI rankar behandlingsalternativen olika beroende på scenario (68). 
Biogasen antas antingen användas för värme- och energiproduktion eller som bussbränsle. I 
en viktad påverkansanalys konstateras att rötning som ger värme och energi ger lägst 
miljöbelastning. Detta medan förbränning och rötning som ger bussbränsle är ungefär 
likvärdiga. Kompostering rankas lägst. Energimässigt ger förbränning något mer energi än 
rötning, medan kompostering istället kräver energitillförsel. Kompostering anses vara ett 
gångbart alternativ endast om det finns nära tillgängligt samtidigt som avståndet till alternativ 
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anläggning är långt. I studien har antagits att kompost och rötrest ersätter handelsgödsel, 
medan någon nytta av återföring av organiskt material inte har beaktats. 
 

I en så kallad ”grönbok” angående hanteringen av biologiskt nedbrytbart avfall från EU-
kommissionen konstateras att det inte går att peka ut en enskild behandlingsmetod som 
miljömässigt bäst vad gäller biologiskt nedbrytbart avfall (37). Istället är det lokala 
förutsättningar som är avgörande, exempelvis längden på transporter och möjligheten att 
använda restprodukter från behandlingsmetoderna på ett vettigt sätt. Detta grundar 
kommissionen på att genomförda LCA inom EU kommit fram till olika resultat beroende just 
på lokala förutsättningar. Som exempel nämns att analyser visat att förbränning kan vara det 
bästa alternativet i Danmark, medan en kombination av rötning och kompostering är bäst på 
Malta. Kommissionen pekar dock ut några faktorer som är avgörande för att avgöra vilken 
behandlingsmetod som är bäst. Energieffektiviteten, det vill säga den mängd energi som kan 
utvinnas, är central liksom vilken energikälla som ersätts och hur restprodukter används. 

4.2.5.2 Tolkningar av forskningen 

Eftersom forskningen inte entydigt kan peka ut någon behandlingsmetod som varandes den 
miljömässigt mest gynnsamma, kan olika bedömningar göras bland annat beroende på vilken 
miljöpåverkan som anses mest betydelsefull. Detta framkommer inte minst av yttranden som 
svenska myndigheter och institutioner gjort över den ovan nämnda grönboken från EU-
kommissionen. 
 
Naturvårdsverket menar att de är de lokala förutsättningarna som i varje enskilt fall avgör 
vilken behandlingsmetod som är miljömässigt bäst (69). Med hänvisning till svensk forskning 
som redovisats ovan anser Naturvårdsverket att rötning och förbränning bör väljas för att 
behandla lättnedbrytbart biologiskt avfall. Detta eftersom energi då utnyttjas och erhålls vilket 
inte sker vid kompostering. Det anses dock att rötning i princip bör väljas framför förbränning 
som behandlingsmetod, beroende på att organiskt material och näring då återvinns. På samma 
grunder anser Jordbruksverket att rötning är en principiellt lämplig behandling, men man 
påpekar att detta inte behöver gälla i enskilda fall (70). Vikten av att minimera utsläppen av 
växthusgaser vid rötning framhålls. I annat fall anses det bättre att förbränna avfallet. 
Jordbruksverket pekar också på brister i utförda LCA, bland annat att förbättringspotentialen i 
de unga systemen kompostering och rötning ej beaktas samt att nyttan av näringsåterföring är 
svår att värdesätta. 
 
Även Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) betonar att lokala förutsättningar måste vara 
avgörande i valet av behandlingsmetod (71). Man konstaterar att LCA har mycket stora 
brister och endast bör vara ett kompletterande beslutsunderlag. Vidare anser SLU att 
avfallshierarkin bättre besvarar frågan om vilken behandlingsmetod man skall satsa på än 
LCA, beroende på att det i grunden är en strategisk fråga om energiåtervinning eller 
materialåterföring. Man påpekar också att för bedömningar av ammoniak, metan och 
lustgasutsläpp från kompostering är kunskapsunderlaget begränsat och spridningen av data 
stor. Att lokala förutsättningar skall styra i valet av behandlingsmetod är en åsikt som 
återkommer i yttrandena om grönboken (72, 73). Avfall Sverige förordar rötning om 
utsortering sker, annars förbränning. 
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4.2.5.3 Områdesspecifika jämförelser 

Vad visar då systemjämförelserna när de anpassas till lokala förhållanden avseende 
transporter och specifika anläggningar? För lättnedbrytbart organiskt avfall i Gästrikeregionen 
har en miljösystemanalys genomförts (34). I studien jämförs fem olika alternativa lösningar 
för hur detta avfall skall hanteras. Undersökningen mynnar ut i slutsatsen att förbränning med 
kraftvärmeproduktion är den ur miljösynpunkt bästa behandlingsmetoden, förutsatt att detta 
sker i närområdet. Huvudskälet till detta är att produktionen av elektricitet vid 
avfallsförbränningen antas ersätta annan, miljömässigt sämre, elproduktion (till exempel kol, 
svensk/europeisk elmix). Den ur miljösynpunkt näst lämpliga lösningen för behandling av det 
lättnedbrytbara organiska avfallet visar studien vara rötning. Detta under förutsättning att den 
producerade biogasen ersätter dieselbränsle. Rötningens miljönytta är även beroende av hur 
den el som används i rötningsprocessen produceras. Allmänt konstateras emellertid att 
skillnaderna i miljöpåverkan mellan förbränning i kraftvärmeverk och rötning är små. Olika 
former av kompostering konstateras ha större miljöpåverkan. 
 
En LCA för hanteringen av hushållsavfall i Bräcke kommun i Jämtland kommer fram till att 
där är förbränning det bästa alternativet ur växthussynpunkt, medan kompostering är det bästa 
alternativet i ett kombinerat kostnads- och miljöperspektiv (74). Avstånden till de olika 
anläggningarna är en bidragande orsak. 
 
För Sundsvallsregionen har det genomförts en undersökning av bland annat den miljömässigt 
mest lämpliga behandlingsmetoden för biologiskt lättnedbrytbart avfall från storkök, 
restauranger och butiker (11). Där konstateras att miljöpåverkan är relativt likartad för 
förbränning i kraftvärmeverk och rötning. Inget alternativ är entydigt att föredra framför det 
andra. Komposteringsalternativet bedöms som sämre än de övriga ur alla miljöaspekter. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att en majoritet av de undersökta studierna drar 
slutsatsen att central kompostering är ett miljömässigt sämre alternativ än rötning och 
förbränning. Vad gäller de två sistnämnda alternativen är de svårare att skilja åt. Olika studier 
ger varierande resultat beroende på olika antaganden och få pekar entydigt åt något håll. 
Lokala förutsättningar kan emellertid i enskilda fall vara det som avgör vilket alternativ som 
är miljömässigt lämpligt. 

4.3 Hantering av matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå kommun 

4.3.1 Umeå kommun 

Umeå kommun har idag en befolkning på omkring 114 000 invånare (75). Invånarantalet är 
växande och en politisk målsättning finns att detta skall vara uppe i 200 000 invånare år 2050. 
Kommunen har en areal på 2317 km2 och är indelad i fyra kommundelar; Umeå stad, 
Holmsund/Obbola, Hörnefors och Sävar. 
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4.3.2 Nuvarande system för hantering av matavfall 

Det kommunala renhållningsansvaret i Umeå kommun upprätthålls genom det av kommunen 
helägda bolaget Umeå vatten och avfall AB (UMEVA) (76). I princip all avfallshantering i 
form av transport och behandling sker av entreprenörer, vars tjänster upphandlas av UMEVA. 
I dagsläget sker denna upphandling för två geografiskt skilda avtalsområden inom kommunen 
(77). Ett gäller för centrala Umeå och ett för ytterområdena. För närvarande sköter 
entreprenören Ragnsells hämtningen i centrumområdet medan Allmiljö opererar i 
ytterområdet. 

För hushållen har UMEVA sedan 2007 successivt byggt ut ett insamlingssystem för utsorterat 
matavfall (78). Utbyggnaden av insamlingen har skett i etapper och beräknas täcka in 
samtliga tätbebyggda områden i kommunen under 2011, se tabell 2. 
 
Tabell 2. Plan för införande av insamlingssystem för matavfall från hushåll i Umeå kommun (8). 

Införandeår Geografiskt område 

2007 Holmsund, Obbola 

2008 Backen, Umedalsområdet, Tomtebo, Carlshemsområdet, Sävar, Ersmark 

2009 Ersboda- och Marieområdet, Sandbacka, Haga, Sofiehem, Ålidhem m.fl. 

2010 Centrala Umeå och Hörnefors (under våren), Teg och Röbäck (under hösten) 

Abonnenterna får välja mellan tre olika avfallsabonnemang;”Återvinning av matavfall”, 
”Hemkompost” samt ”Blandat avfall” (8). I det förstnämnda abonnemanget läggs matavfallet 
i papperspåsar vilka i sin tur placeras i ett för ändamålet avsett brunt kärl. Detta medan övrigt 
sorterat hushållsavfall läggs i ett annat, grönt, kärl. Abonnemanget ”Hemkompost” innebär att 
abonnenten komposterar sitt matavfall i hushållet, medan hämtning sker av övrigt sorterat 
hushållsavfall. I abonnemanget ”Blandat avfall” sker ingen utsortering av matavfallet. Valet 
av avfallsabonnemang är alltså frivilligt för hushållen, men tanken är att taxan skall vara lägre 
för de som sorterar i och med att avgiften för det blandade avfallet är viktbaserad. Där 
hämtning av matavfallet sker, görs detta samtidigt med det blandade matavfallet i 
tvåfacksbilar. På så vis hålls de båda fraktionerna separerade. 

Det insamlade avfallet från hushållen körs till Dåvamyran avfallsanläggning utanför Umeå. 
Där går det blandade avfallet till förbränning i kraftvärmeverket medan matavfallet läggs på 
mellanlagring (79). Matavfallet transporteras därefter med returtransport till Skellefteå för att 
där behandlas på biogasanläggningen Tuvan. Returen möjliggörs genom att Dåvamyran 
mottar brännbart avfall från hushållen i Skellefteå. Detta sker omkring 5 gånger/vecka. 
Matavfall från hushållen i Umeå går med samma transportfordon motsatt väg 2 gånger/vecka. 
Från och med den 1 maj 2010 transporteras matavfallet istället till Boden för rötning vid 
Svedjans avloppsreningsverk. Också i denna lösning rör det sig om returtransport då 
Dåvamyran mottar brännbart avfall från Boden. 
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4.3.2.1 Ny avfallsplan 

Ett förslag till ny avfallsplan för perioden 2010-20 har utarbetats i Umeå kommun och 
presenterades för allmänheten i början av 2010. Planen syftar till att bli antagen av 
kommunfullmäktige i juni samma år (76). Enligt renhållningsföreskrifterna i förslaget till ny 
avfallsplan skall det bli obligatoriskt att utsortera matavfall från hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall inom det kommunala monopolet. Detta gäller dock enbart där hämtning av 
matavfall sker. 

4.3.2.2 Hantering av livsmedelsbutikers matavfall 

Vad gäller avfall från livsmedelsbutiker, betraktas detta av UMEVA som i princip jämförligt 
med hushållsavfall (79). UMEVA hävdar dock inte aktivt det kommunala monopolet 
gentemot butikerna, utan detta kan i stället sägas gälla på begäran. En enskild butik kan, om 
de så önskar, lösa sin avfallshämtning genom att anlita en privat entreprenör för hanteringen 
av allt sitt avfall. I kommunen idag förekommer både att butiker anlitar privat entreprenör 
direkt liksom att hanteringen sker via UMEVA. I de fall hämtning sker via UMEVA gäller 
samma avtalsområden som för hushållen. Av UMEVA hämtas idag inget utsorterat matavfall 
från livsmedelsbutiker. Det finns planer på att under 2010 börja erbjuda hämtning av 
matavfall från vissa restauranger och storkök, men för butiker finns inga sådana avsikter. 
Tanken är att matavfallet från restauranger och storkök skall samlas in i pumpbar fraktion, 
mald via avfallskvarnar i verksamheterna, och hämtas med tankbil. Det erhållna slammet skall 
därefter kunna rötas med avloppsslam vid UMEVA:s reningsverk på Ön i Umeå. Denna 
avfallsfraktion kommer således att hanteras separat från det källsorterade avfallet från 
hushållen. 

4.3.3 Mängd matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå 

Avfall Sverige har tagit fram nyckeltal för beräkning av mängden uppkommet matavfall från 
livsmedelsbutiker (50). Underlaget för dessa har redovisats i avsnitt 3.4 ovan. Nyckeltalen 
anges i intervall där medianen fungerar som typvärde. Användning av typvärdena 
rekommenderas vid bedömning av totalmängder i till exempel en kommun. I nyckeltalen 
inkluderas ej livsmedel som returneras till grossist eller leverantör. För livsmedelsbutiker är 
nyckeltalen utformade enligt vad som redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Nyckeltal för matavfall från livsmedelsbutiker (50). 

 Intervall Typvärde Enhet 

Matavfall från 

stormarknader och andra 

stora butiker 

500-2 500 

100-1 000 

1 200 

300 

kg/årsarbetare 

kg/Mkr omsatt 

Matavfall från närbutiker 1 000-3 000 

100-2 000 

1 600 

600 

kg/årsarbetare 

kg/Mkr omsatt 

För att beräkna mängden uppkommet matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå kommun 
hämtades uppgifter om antalet butiker och deras storlek via registerutdrag från miljökontoret i 
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kommunen (80). Där klassas butikerna efter storlek i samband med tillsyn av 
livsmedelsverksamheter. Storleksangivelserna sker i intervall enligt vad som anges i tabell 4. 
 
Tabell 4. Storleksklassning för livsmedelsbutiker som tillämpas i Umeå kommun. 

Omfattning Anställda (årsarbetskrafter) 

Stor > 30 

Mellan 11-30 

Liten 4-10 

Mycket liten 1-3 

Ytterst liten ≤ 1 

Kommunens förteckning av livsmedelsbutiker var dock inte fullständig och uppgavs vara i 
behov av uppdatering (80). Det kunde konstateras att vissa butiker saknades, samt att 
storleksklassningen i många fall syntes orimligt liten. Av detta skäl görs mängdberäkningarna 
i två scenarion. I ett beräknas mängden efter kommunens nuvarande klassning och i ett 
beräknas mängden utifrån uppgifter om årsanställda erhållna direkt från butikerna. Vad gäller 
antalet butiker har uppgifter från koncernernas hemsidor matchats mot kommunens 
registerutdrag. Tre butiker saknades i kommunens uppgifter. Vid beräkningarna efter 
kommunens klassificering används medelvärden för antalet anställda. För klasserna ”stor” och 
”ytterst liten”, där storleksangivelsen inte sker i ett intervall, används dock istället det antal 
som anges i klassificeringsmodulen, det vill säga 30 respektive 1. En förteckning över 
butikerna som ingått i de olika beräkningarna samt tillhörande storleksklassning finns i bilaga 
4. I tabell 5 redovisas den bedömda matavfallsmängden beräknad efter kommunens uppgifter. 
 
Tabell 5. Total mängd matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå, efter kommunens storleksklassning. 

 Antal butiker Antal 

årsarbetare 

Nyckeltal 

(kg/årsarbetare) 

Mängd 

matavfall 

(ton/år) 

Stor 2 30 1 200 72 

Mellan 1 20 1 200 24 

Liten 6 7 1 200 50 

Mycket liten 6 2 1 600 19 

Ytterst liten 18 1 1 600 29 

Summa 33   194 

I detta scenario uppgår mängden matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå till strax under 200 
ton per år. Resultatet av beräknad mängd efter kontakt med butiker återfinns i tabell 6. Här 
uppgår mängden matavfall till strax under 800 ton per år. Utslaget per invånare i kommunen 
rör det sig om 6,9 kg matavfall per person. 
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Tabell 6. Total mängd matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå, efter modifikation av kommunens registerutdrag samt 

kontakt med butiker. 

 Antal 

butiker 

Antal 

årsarbetare  

Nyckeltal (kg/årsarbetare) Mängd matavfall 

(ton/år) 

Större 

butiker 

12 462,2 1200 555 

Mindre 

butiker 

24 147 1600 235 

Summa 36   790 

Inför utbyggnaden av insamlingssystem för matavfall hade UMEVA behov av att uppskatta 
mängden uppkommet matavfall i Umeå kommun. Man anlitade därför ett konsultbolag för att 
genomföra en sådan uppskattning (81). Uppskattningen redovisades i december 2007 och 
bedömer mängden uppkommet matavfall från butiker i Umeå kommun till minst 250 ton per 
år. Till grund för denna beräkning ligger en storleksklassning som delvis avviker från vad som 
redovisats ovan, men som baseras på uppgifter från miljökontoret. Därtill bygger 
bedömningen på 27 butiker, det vill säga ett lägre antal än vad som redogjorts för i övriga 
scenarion. 

4.3.4 UMEVA:s perspektiv 

Ett skäl som UMEVA uppger till varför de inte försvarar det kommunala monopolet är de 
dubbla transporter som i sådana fall skulle kunna uppstå när verksamheterna väljer andra 
entreprenörer för det avfall som faller utanför monopolet (79). Ett annat skäl som anges är att 
ingen, bland vare sig politiker eller tjänstemän, driver frågan idag. Mängden förpackningar i 
butikernas matavfall anges vidare som ett potentiellt problem vad gäller eventuell 
sorteringsvilja i butikerna. 

4.3.5 Butikernas perspektiv 

Avsnittet bygger på intervjuer med fem butikschefer i Umeå tillhörande koncernerna ICA, 
Konsum Nord och Axfood. De butiker de företräder utgörs av två mindre närbutiker, två 
större butiker samt en stormarknad. 

Av de fem butiker som intervjuats är det enbart en som idag bedriver sortering av matavfall, 
ett beslut som butiken fattat på eget initiativ. I butiken avemballeras det förpackade 
matavfallet manuellt av personalen. Fördelarna med att källsortera menar butikschefen vara 
att det är bra ur ett marknadsföringsperspektiv, det ger en bra image och butiken möts av 
positiva reaktioner från kunder. Nackdelarna är att hanteringen blivit mer tidskrävande, 
uppskattningsvis läggs totalt cirka 30 minuter per dag på avemballering. Vissa förpackningar 
är svåra att hantera och butiksinnehavaren poängterar att det finns mycket att göra hos 
producenterna för att underlätta sortering. Butiken upplever vidare att avfallshanteringen 
blivit dyrare i och med införandet av sorteringen av matavfall. Saker i hanteringen som 
butiken anser skulle kunna förbättras är kärlens utformning, större kärl skulle underlätta 
arbetet. Idag sorteras matavfallet i kärl som rymmer 140 liter. Likaså tycker man att 
insamlingssystemet borde kunna integreras bättre i butiken/lokalen, så att man skulle slippa 
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att förflytta kärlen på det sätt som krävs idag. Slutligen anser butikschefen att ett bättre system 
för rengöring av kärl skulle vara att föredra. Idag rengör butiken själv kärlen. 

De övriga fyra intervjuade butikerna bedriver ingen sortering av matavfall, undantaget 
stormarknaden som sorterar animaliskt avfall. Fördelen med detta menar de alla vara att det är 
enkelt och rationell, att det går snabbt att sortera och att det oftast sker på ett korrekt sätt. Som 
negativa faktorer med dagens hantering nämns bland annat luktproblem sommartid, 
svårigheter att tvätta containers och dålig ersättning för sorterad wellpapp. En av 
butikscheferna har påpekat att denne inte vet vad som skulle kunna förbättras i hanteringen då 
han inte har kunskapen om vad som egentligen är bäst för miljön. Samtliga butiker skulle 
dock kunna tänka sig att sortera matavfall och avemballera förpackat sådant i butik. Detta 
under förutsättning att krav ställs ”utifrån” samt att enkla lösningar finns att tillgå. Gällande 
det förpackade matavfallet anser en butik att det egentligen bara handlar om att införa rutiner, 
även om den ekonomiska biten är viktig och att en eventuell ekonomisk vinning av att bedriva 
avemballering skulle göra detta mer intressant. Avemballeringens verkliga miljönytta är något 
som är avgörande för att en av butikscheferna skulle kunna tänka sig att avemballera. Vidare 
anses tillgång till utrymme, en fungerande logistik, tillräckligt stora kärl och tillgången till 
kylrum vara viktiga frågor att lösa för att kunna bedriva sortering av matavfall. 

Flera undersökningar har pekat på att betydande mängder förpackat matavfall hanteras genom 
avtal om så kallad returrätt mellan butiker och grossister/leverantörer (53, 56). Varor som ej 
kunnat säljas skickas åter till grossisten och hanteras som avfall där, istället för i butik. De 
intervjuade butiksinnehavarna uppger emellertid att dessa avfallsmängder i allmänhet inte är 
betydande. En butik förklarar att något fast returneringsavtal inte finns idag, men att det 
funnits tidigare. Vissa brödleverantörer tar tillbaka osålda varor från ett par butiker. Även 
mejerivaror uppges gå på retur i några butiker. Flera butiker uppger att det förekommer att 
leverantörer ibland kräver att ta tillbaka osålda varor då de vill kontrollera dessa. Vad gäller 
butiksinnehavarnas synpunkter specifikt för Umeå kan konstateras att alla tillfrågade är i stort 
sett nöjda med hur hanteringen av deras avfall fungerar idag. Ingen av dem uppger att de haft 
någon kontakt med UMEVA. Vilka fraktioner de besökta butikerna sorterar i idag framgår av 
tabell 7. 
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Tabell 7. Avfallshantering i fem besökta butiker i Umeå. 

Butikstyp Fraktioner som sorteras 

Närbutik Wellpapp och brännbart i varsin container med komprimator. Plastemballage åter till 

koncern. 

Närbutik Sopsäckar i kylrum för brännbara sopor. Wellpapp och plastemballage tas tillbaka av 

koncern. 

Större butik Wellpapp och brännbart i varsin container med komprimator. Plastemballage åter till 

koncern. 

Större butik Matavfall i kärl med pappsäckar. Papp och wellpapp pressas. Plastemballage och träpall åter 

koncern. Metall och glas sorteras vid närliggande återvinningsstation. Bröd bortskänkes till 

lantbrukare. 

Stormarknad Container för brännbart och wellpapp. Animaliskt organiskt avfall samlas i tunnor. Plast 

hämtas av entreprenör. Farligt avfall separat. 

Av samtalen med butikerna har framgått att avfallstjänster upphandlas på koncernnivå för de 
som tillhör Konsum nord och Axfood. Från Axfood uppger butiksinnehavare att det finns 
centrala riktlinjer för hur avfallshanteringen skall bedrivas. För att kunna återvinna så mycket 
som möjligt har en arbetsgrupp satts samman inom koncernen för att ta fram nya riktlinjer 
gällande avfallssortering i alla producentansvarsfraktioner (82).  

Konsum nord anser att koncerngemensamma riktlinjer gällande matavfall försvåras genom att 
olika kommuner har olika krav på avfallshanteringen. I alla deras butiker gäller dock att avfall 
som skall kasseras inte får skänkas bort (83). Av de kontaktade butikerna är det enbart de från 
ICA- koncernen som upphandlar avfallstjänster själva. Några direkta riktlinjer för 
avfallshanteringen från central nivå uppges inte finnas, men koncernen kan dock hjälpa 
butikerna att utreda vissa av deras frågor. ICA Sverige AB förklarar i sin 
hållbarhetsredovisning från 2009 att de strävar efter att kunna återvinna så mycket avfall som 
möjligt från bland annat butiker (42). 

4.4 Materialflödesanalys 

I detta avsnitt redovisas resultatet av genomförd materialflödesanalys avseende matavfall från 
livsmedelsbutiker i Umeå kommun.  

4.4.1 Systemgränser 

En modell har uppställts för de system som analyseras. Tre olika system ingår i jämförelsen; 
rötning vid Skellefteå biogasanläggning, kompostering vid Sunderbyn i Luleå samt 
förbränning vid kraftvärmeverket i Dåvamyran utanför Umeå. Följande delar ingår i 
modellen: 
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• Insamling och transport till behandlingsanläggning 

• Behandling av avfallet 

• Hantering av restprodukter 

Det materialflöde som följs genom modellen är mängden producerat matavfall per år från 
butiker i Umeå, det vill säga 790 ton/år enligt vad som beräknats i avsnitt 4.3.3 ovan. 

4.4.2 Insamling och transport till behandlingsanläggning 

Insamlingen av matavfall från livsmedelsbutiker skulle vid förbränningsalternativet förbli 
oförändrad. Precis som idag skulle matavfallet i butik kunna slängas i samma fraktion som 
övrigt hushållsavfall och tillsammans med detta transporteras till Dåvamyran för förbränning. 
Någon sortering av matavfall är vid detta alternativ alltså inte nödvändig. Om matavfallet 
skall komposteras eller rötas måste hanteringen i butik däremot förändras. Komposterings- 
och rötningsalternativen kräver en ren fraktion (se nedan) vilket gör att emballage och 
förpackningar måste avlägsnas innan matavfallet kan behandlas. Med andra ord blir 
avemballering i butik nödvändig vid dessa alternativ. 

Antalet transporter som krävs för att samla in matavfallet och föra det till mellanlagring kan 
tänkas öka om separat hämtning införs. Även om tvåfacksfordon används, kan fler 
hämtningar bli nödvändiga beroende på att komprimering ej sker. I vilken omfattning 
transporterna ökar beror bland annat på utformningen av insamlingssystemet. 
Avfallskvarnssystem kräver till exempel särskild hämtning med tankbil. Ett rimligt antagande 
utifrån andra studier är att transporterna vid bibehållen kärlhantering ökar med omkring 10 
procent (84). 

Insamlat matavfall från hushållen mellanlagras idag vid Dåvamyran avfallsanläggning innan 
vidare transport. Samma system skulle sannolikt tillämpas om också matavfall från 
livsmedelsbutiker hämtas. Den huvudsakliga skillnaden i transportsträcka mellan de olika 
alternativen utgörs då av avståndet från mellanlagringen vid Dåvamyran till efterföljande 
behandlingsanläggning. Till Skellefteå biogasanläggning är det cirka 125 km från Dåvamyran 
och till komposteringsanläggningen i Luleå cirka 255 km (85). För förbränningsalternativet är 
transporterna till behandling försumbara då insamlat matavfall redan befinner sig vid Dåva 
kraftvärmeverk. 

4.4.3 Behandling av avfallet 

4.4.3.1 Rötning i Skellefteå 

Anläggningen för biogasproduktion i Skellefteå invigdes 2007 (29). Den ägs och drivs av 
Skellefteå kommun. Materialet som skall rötas tas emot i fyra mottagningshallar, två för 
hushållsavfall, en för slakteriavfall och en för pumpbart avfall (86). Gasen som bildas i 
rötkammaren går till en gasklocka där den blandas med gas från Tuvans avloppsreningsverk. 
Efter detta kan gasen antingen facklas eller gå till produktion av värme eller fordonsbränsle. 



 

39 
 

Vid produktion av fordonsbränsle renas gasen från koldioxid genom tvättning med renat 
avloppsvatten, ett avloppsvatten som därefter återförs till Tuvans avloppsreningsverk. 

Sammanlagt har det under det senaste året producerats cirka 2 400 000 normalkubikmeter 
rötgas vid Tuvan avloppsreningsverk och Skellefteå biogasanläggning (87). I dagsläget 
produceras mer gas än vad det finns avsättning för då enbart 373 000 normalkubikmeter 
fordonsgas sålts och 100 000 normalkubikmeter använts till värmeproduktion det senaste året. 
En utbyggnad av kapaciteten för värmeproduktion är på gång men att mycket av gasen facklas 
är idag ett faktum. Vissa problem med mätare vid anläggningen har förekommit.  

Genom att röta ett ton matavfall utvinns biogas med ett energivärde på cirka 0,972 MWh (88). 
Skulle Umeå kommun låta röta sina 790 ton matavfall från livsmedelsbutiker produceras 
rötgas med ett energiinnehåll på cirka 768 MWh. För att producera 1 normalkubikmeter 
fordonsgas (1 m3 gas med trycket 1,01 bar och temperaturen 0° C), krävs cirka 10 kg 
organiskt hushållsavfall (86). Om allt insamlat matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå 
kommun (790 ton) skulle användas till produktion av fordonsgas skulle detta resultera i att 
cirka 79 000 normalkubikmeter gas framställs. Eftersom 1 normalkubikmeter fordonsgas 
motsvarar cirka 1,1 liter bensin skulle 86 900 liter bensin då kunna ersättas.  

Förluster av metan i processen är ”ej mätbara” (87). De utsläpp som kan tänkas ske är de som 
äger rum vid driftstopp, inga större sådana uppges dock ha ägt rum vid anläggningen. 

Försök med att ta emot förpackat matavfall från livsmedelsbutiker har genomförts vid 
anläggningen, där butikerna har lagt avfallet i samma bruna kärl som hushållen (87). Det har 
handlat om vissa plast- och pappersförpackningar. Pappkartonger, glas- och 
metallförpackningar fungerar inte. Mindre mängder har gått bra att hantera, men en effektiv 
avemballering kräver troligen ett ytterligare steg i förbehandlingen.  

4.4.3.2 Kompostering i Luleå 

Företaget Norrlandsjord och miljö AB driver sedan 2004 en komposteringsanläggning för 
hushålls- och trädgårdsavfall i Sunderbyn utanför Luleå (89). Vid anläggningen behandlas 
avfall från Luleå, Piteå, Kalix, Älvsbyn och Skellefteå kommuner. Anläggningen är en tysk 
konstruktion av typen ”Biodegma”. Principen är membrankompostering, det vill säga 
strängkompostering under tak där strängarna är täckta av en halvgenomtränglig duk (27). Luft 
passerar genom duken, medan vatten kondenserar på dukens insida. I kondensvattnet 
uppfångas bland annat illaluktande fettsyror.  

Matavfallet sönderdelas efter ankomst i en Alluskopa (90). Därefter blandas 
kompostmaterialet i varierade grad (10-20 procent) med ett strukturmaterial i form av krossat 
trädgårdsavfall. Sedan behandlas komposten i Biodegma-anläggningen, där kontroll av 
syretillgång och temperatur sker genom en datorstyrd process. Temperaturen i komposten 
ligger mellan 60-80° C. Tiden i anläggningen varierar mellan 6-8 veckor beroende på 
avfallets kvalitet och årstiden. Efter den slutna behandlingen siktas materialet i trumsikt och 
läggs i öppna strängar i ytterligare 3-4 veckor. Därefter sker ny siktning och eftermognad av 
komposten i 2-3 månader. Sammantaget tar komposteringsprocessen 6-8 månader från 
insamling till färdig kompost. 
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Kondensvattnet från membrankomposteringen samlas i tank, varefter det transporteras till 
avloppsreningsverk (90). Processen är maskinberoende, luftning och vändning sker med 
traktorfordon. Några direkta driftproblem med anläggningen sägs inte förekomma. Om det är 
mycket kallt eller om det snöar/regnar, väntar man helt enkelt med luftningen någon dag. 
Avsättning finns för all producerad kompost. Olika jordblandningar blandas och säljs vid 
anläggningen. Köpare är privatpersoner, företag och kommuner. Luleå kommun använder 
jord för anläggningsändamål och parkskötsel. Till viss del används komposten som 
ersättningsvara för konstgjord handelsgödsel.  

Behandlingsprocessen hanterar inga förpackningar, annat än komposterbara plastpåsar (91). 
En del felsorterat material förekommer. För närvarande tar anläggningen emot cirka 10 000 
ton matavfall per år, kapaciteten ligger på 12 000 ton. Möjlighet finns att relativt enkelt och 
snabbt bygga ut Biodegma-anläggningen om detta skulle behövas. 

4.4.3.3 Förbränning i Umeå 

Vid kraftvärmeverket Dåva 1 utanför Umeå används avfall från hushåll och industrier som 
bränsle för produktion av värme och el. Anläggningen, som togs i drift år 2000, har en 
värmeeffekt på 55 MW och en eleffekt på 10 MW (92). Verkningsgraden är 99 procent. 
Anläggningen har kapacitet att ta emot 20 ton bränsle i timmen. 2009 förbrändes 128 961 ton 
avfall i Dåva 1. Viss mängd olja används som bränsle i pannan vid start samt i syfte att 
upprätthålla en jämn förbränningstemperatur. Under 2008 förbrändes 726 m3 olja. 

Energiinnehållet i matavfall är omkring 2 MWh per ton (58). Om allt insamlat matavfall från 
livsmedelsbutiker i Umeå går till förbränning skulle cirka 1343 MWh värme och cirka 237 
MWh el produceras. Värmen skulle räcka för att täcka årsbehovet för 89 villor och årsbehovet 
av hushållsel för 47 villor (93). 

Vid anläggningen avlastas avfallet i en stor kammare, i vilken det blandas och lyfts med 
gripklo till en matartratt (92). Via matartratten förs avfallet i en jämn ström till 
förbränningspannan. I pannan sker förbränningen på ett rörligt roster. Rökgaserna som bildas 
renas i ett avancerat system. I förbränningskammaren reduceras kväveoxider genom 
insprutning av ammoniak (så kallad SNCR-rening). När rökgaserna lämnar pannan passerar 
de genom ett filter med aktivt kol och ett textilfilter. I kolfiltret binds tungmetaller och 
organiska föreningar, medan textilfiltret fungerar som stoftavskiljare. Efter dessa ”torra” 
reningssteg följer två ”våta”, där bland annat svavel, saltsyra och ammoniak tvättas ut. 
Rökgasreningen avslutas med att rökgaserna kondenseras i en rökgaskondenseringsskrubber. 
Energi från kondenseringen kan vid behov tillföras fjärrvärmenätet. Vattnet från de våta 
reningsstegen behandlas i en reningsanläggning i flera steg, bland annat pH-justering, 
fällning, flockning och två omgångar av sedimentering. Efter detta passerar vattnet ett 
sandfilter innan det leds till Umeälven. Den totala mängden utsläpp till vatten från Dåva 1 
redovisas i tabell 8. 
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Tabell 8. Totala utsläpp till vatten från Dåva 1 under 2009 (99). 

Parameter Mängd 

Suspenderat material 492,1 kg 

Hg  0,047 kg 

Cd  0,019 kg 

Pb  0,063 kg 

Cr  0,236 kg 

Ni  0,433 kg 

Zn  0,626 kg 

As  0,086 kg 

Cu  0,244 kg 

Tl  0,015 kg 

Utsläppen till luft från förbränning vid Dåva 1 visas i tabell 9. Eftersom olja ibland används i 
pannan går det inte att specificera vilka utsläpp som härrör från avfallet. 

Tabell 9. Totala utsläpp till luft från Dåva 1 under 2009 (99). 

Parameter Mängd 

CO 15,0 ton 

CO2 (fossilt) 34 522 ton 

CO2 (totalt) 137 691 ton 

NOx 32,5 ton 

Stoft 0,79 ton 

SO2 3,2 ton 

Cd 0,143 kg 

Hg tot 1,487 kg 

Pb 6,408 kg 

HCl 0,876 ton 

Dioxiner (TCDD-ekv. I-TEC) 7,886 mg 

4.4.4 Hantering av restprodukter 

4.4.4.1 Rötning i Skellefteå  

I förbehandlingssteget vid Skellefteå biogasanläggning sorteras omkring 20-25 procent av den 
totala mängden mottaget avfall ut (87). Detta ”rens”, består till stor del av rötbart material. 
Renset går till kompostering vid Degermyran, en anläggning som ligger en bit utanför 
Skellefteå stad. Av Umeå kommuns 790 ton matavfall från livsmedelsbutiker skulle 
uppskattningsvis cirka 158-197,5 ton åtgå som rens per år. Vid Skellefteå biogasanläggning 
betraktas den höga andelen rens som ett problemområde, och man arbetar med att minska 
densamma. Skellefteå kommun betalar företaget Boliden att använda den rötrest som uppstår 
som täckmaterial. Kommunen har dock förhoppningar om att lantbrukare skall visa intresse 
för restprodukten i framtiden. Någon pelletsproduktion av rötresterna från avfallet bedrivs 
idag inte. 
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4.4.4.2 Kompostering i Luleå 

Några restprodukter uppstår inte vid komposteringen om kompostmaterialet är ordentligt 
källsorterat (90). Viss mängd rejekt uppkommer emellertid i samband med den siktning som 
bedrivs. Detta siktrejekt skickas därefter vidare för förbränning. 

4.4.4.3 Förbränning i Umeå 

Vid förbränningsanläggningen Dåva 1 uppstår restprodukter i form av flygaska, slam och 
slagg (92). Uppkommen flygaska blandas med slam från den våta reningen för att sedan 
deponeras på deponeringsanläggningen vid Dåvamyran. Slaggen från förbränningspannan 
rensas från magnetiskt material i en magnetavskiljare. Kvarvarande restprodukt används som 
konstruktionsmaterial.  
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5 Diskussion 

5.1 Källkritik och felkällor 

Enkätundersökningen i arbetet resulterade i en svarsfrekvens på omkring 61 procent, vilket 
innebär ett externt bortfall omfattande drygt en tredjedel av respondenterna. Generellt gäller 
att ju högre svarsfrekvens, desto mer representativt är resultatet. Mot bakgrund av ett bortfall 
på ungefär 39 procent är det givetvis inte möjligt att dra några definitiva slutsatser om 
målpopulationen som helhet utifrån enkätsvaren. Att nästan två tredjedelar av respondenterna, 
en klar majoritet, svarat gör dock att resultatet torde ge en tämligen god indikation på hur 
livsmedelsbutikers matavfall idag hanteras av Sveriges kommuner. 

Svarsfrekvensen på undersökningen kan bland annat ha påverkats av enkätens utformning. 
Den webbaserade distributionen visade sig ha vissa praktiska nackdelar. I de fall då det via 
kommunens/bolagets hemsida inte gick att finna någon kontaktperson för avfallsfrågor, 
skickades enkäten istället till en informationsadress. Detta innebar svårigheter i några fall, då 
den bifogade enkätfilen i vissa e-postprogram inte följde med när meddelandet 
vidarebefordrades internt inom kommunen/bolaget. Några respondenter uppmärksammade 
detta och problemet kunde lösas, men sannolikt finns här ett mörkertal. En ytterligare teknisk 
svårighet var det faktum att returneringsfunktionen i programmet inte var helt felfri. Vid 
påminnelse uppgav ett mindre antal respondenter att de redan svarat på enkäten i enlighet med 
vad som beskrivits i följebrevet. Också vad gäller detta problem kan det finnas ett visst 
mörkertal. Förhållandet mellan kommunerna och de kommunala bolagen är också det en 
faktor som kan ha påverkat svarsfrekvensen. När enkäten skickades ut antogs att de samägda 
kommunala bolagen skulle ha samma hantering av avfallet inom sitt upptagningsområde. 
Detta visade sig emellertid inte vara helt korrekt. Ett antal bolag uppgav att såväl 
klassificering som hantering av livsmedelsbutikers matavfall varierade bland 
ägarkommunerna. I ett par fall hänvisade bolagen till kommunerna för svar på enkäten. Bland 
de bolag som inte svarat kan eventuellt misstänkas att liknande problem förekommit. 

Vad gäller formuleringen och konstruktionen av frågorna i enkäten har inga större brister eller 
oklarheter konstaterats. Det interna bortfallet begränsar sig till ett mindre antal respondenter 
på vissa frågor, och beror troligtvis på att den som svarat på enkäten helt enkelt inte kunnat 
svara på frågan. 

Angående besöken i butik och intervjuerna med butiksinnehavare kan sägas att de bidragit 
med mycket information. Ett bredare urval av butiker hade dock sannolikt gett en djupare 
insikt i deras perspektiv på avfallshanteringen. Av hänsyn till arbetets omfattning i övrigt 
bedömdes dock fem butiker vara ett lämpligt underlag. 

Litteraturstudien som ligger till grund för den generella jämförelsen mellan de olika 
behandlingsmetodernas miljöpåverkan kan inte sägas vara allomfattande. Vår bedömning är 
emellertid att den tecknar en bra bild över hur metoderna inom Sverige förhåller sig till 
varandra, vilket är det centrala i sammanhanget eftersom bland annat anläggningarnas 
utformning ofta ser olika ut i olika delar av världen. 
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I jämförelsen av olika system för behandling av livsmedelsbutikernas matavfall i Umeå 
kommun kunde valet av alternativ ha gjorts annorlunda. De val som gjordes hade sin grund i 
anläggningarnas geografiska närhet till Umeå samt i att de representerade olika 
behandlingsmetoder. En uppsjö av andra alternativa lösningar går dock att föreställa sig. 
Under arbetets gång bytte Umeå kommun mottagare av hushållens matavfall, från Skellefteå 
biogasanläggning till den i Boden. I ljuset av detta hade det varit särskilt intressant att 
undersöka anläggningen i Boden vad gäller eventuell hantering av livsmedelsbutikers 
matavfall. 

Materialflödesanalysens kvalitet och praktiska tillämpbarhet kan diskuteras. Mer utförliga 
beräkningar vad gäller bränsle- och energiförbrukning samt utsläppsdata hade kunnat utföras. 
Det kan också tänkas att modellen för analysen kunde vara mer konkret angående ingående 
delar som insamlingssystem och transporter samt i kvantifieringen av det flöde som studerats, 
det vill säga matavfallet från livsmedelsbutiker i Umeå kommun. Analysen fyller emellertid 
sitt syfte, nämligen att utgöra grunden i en kvalitativ jämförelse av de tre alternativen. 
Viktningen mellan olika miljöaspekter blir i ett sådant upplägg i slutändan beroende av vilka 
värderingar som innehas av den som gör bedömningen. I ett strikt naturvetenskapligt 
perspektiv kan detta måhända betraktas som ovetenskapligt, men när det handlar om att 
bedöma miljöpåverkan av så pass komplexa objekt som avfallshanteringssystem är en viss 
grad av subjektivitet kanske ofrånkomlig. Det går att ställa sig frågan om all miljönytta går att 
kvantifiera i en modell, till exempel nyttan av näringsåterföring från matavfall. 

5.2 Nuvarande hantering av livsmedelsbutikers matavfall i Sverige 

5.2.1 Insamling och transporter 

Resultatet av studien visar att i de områden där ett insamlingssystem för matavfall byggs upp, 
görs detta vanligen inte enbart för matavfall från hushåll utan också för restauranger, storkök 
och livsmedelsbutiker. En trolig orsak till detta kan helt enkelt vara en strävan att samla in så 
mycket matavfall som möjligt, när ett system för insamling ändå etableras. Om kommunen 
ifråga betraktar livsmedelsbutikers matavfall som jämförligt med hushållsavfall blir det 
dessutom naturligt att erbjuda samma möjligheter för alla verksamheter som anses hamna 
inom det kommunala renhållningsmonopolet. 

Insamlingen av matavfallet från livsmedelsbutiker sker med någon typ av kärlhantering. 
Sannolika orsaker till detta är att det är en enkel, beprövad och billig metod. Att mycket av 
matavfallet är förpackat kan också spela in. Exempelvis skulle ett införande av 
avfallskvarnssystem troligen kräva betydligt mer arbete i butik jämfört med en restaurang, just 
beroende på att noggranna rutiner för avemballering blir nödvändiga. När det gäller transport 
av matavfallet är någon typ av baklastare, enfackad eller tvåfackad, vanligast förekommande. 
Den enfackade varianten bör rimligtvis innebära fler transporter än vad fallet är för den 
tvåfackade, eftersom två hämtningar då krävs. Detta blir dock inte fallet om en central 
avemballering av hela avfallsfraktionen utgör nästa steg. 

Av enkätsvaren framgår att matavfall från livsmedelsbutiker oftast samkörs med matavfall 
från andra verksamheter eller hushåll. Detta sker i åtta av tio upptagningsområden. Eftersom 
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antalet transporter på detta sätt sannolikt blir lägre än annars måste samkörningen ses som 
något positivt. På de platser där separata transporter av livsmedelsbutikers matavfall 
förekommer kan däremot tyckas att miljönyttan av att sortera matavfallet minskar något. 

En konsekvens av att matavfallet från livsmedelsbutiker ofta samkörs med annat matavfall är 
att det blir svårt att klargöra vilka mängder som insamlas just från butiker. Av de mängder 
som dock redovisats av kommuner/kommunala bolag i undersökningen är det svårt att utläsa 
något tydligt mönster. De insamlade mängderna speglar inte alls befolkningsunderlaget. 
Uppenbarligen finns stora osäkerheter i siffrorna. Förutom eventuella skillnader i hur 
insamlade mängder registreras av avfallsinsamlaren, kan tänkbara orsaker till spridningen 
vara att andelen butiker som sorterar varierar inom de aktuella områdena samt att kvaliteten 
på butikernas sortering också ser olika ut. Dessutom kan storleken av svinnet i butik i sig 
givetvis variera i olika områden. I alla händelser är det mot bakgrund av detta resultat svårt att 
göra någon bedömning av mängden matavfall från livsmedelsbutiker på nationell nivå. Detta 
är ett problem, eftersom det är viktigt att ha god kännedom om avfallsvolymer för att kunna 
utforma effektiva hanteringssystem. Vidare studier om avfallsmängder är därför önskvärt. 

5.2.2 Återvinning och bortskaffande 

De vanligaste behandlingsmetoderna bland de kommuner/kommunala bolag som angett att de 
samlar in matavfall från livsmedelsbutiker är kompostering och våtrötning. I övriga 
kommuner är det rimligt att anta att avfallet förbränns, eftersom deponering av organiskt 
avfall är förbjudet. Att kompostering är vanligt kan hänga samman med att det är en 
jämförelsevis billig metod, i varje fall vad gäller investeringskostnaderna. Medborgarnas 
praktiska kännedom om kompostering som behandlingsmetod för organiskt avfall torde också 
vara förhållandevis god, varför det kanske tycks vara lättare att motivera användandet av 
densamma. Våtrötning av matavfallet är emellertid nästan lika vanligt som kompostering. 
Samrötning i avloppsreningsverk uppges dock förekomma endast i något enstaka fall, detta 
trots att rötningsanläggningar vid reningsverk är relativt vanliga i Sverige. En tänkbar orsak 
till detta kan vara att rötning av enbart avfall normalt ger en rötrest med låg föroreningsgrad, 
till skillnad från den rest som uppstår vid rötning av avloppsslam. 

Att det förpackade matavfallet från livsmedelsbutiker kan betraktas som ett problemområde 
vad gäller insamling och sortering bekräftas av studien. Avemballering i butik är ungefär lika 
vanligt som att fraktionen går till förbränning. Möjliga orsaker till detta är troligen en 
kombination av ekonomiska aspekter samt avsaknad av tekniska lösningar. Det kan upplevas 
som dyrt och komplicerat att avemballera matavfallet. När oförpackat matavfall ändå sorteras 
är det dock onödigt att stora mängder matavfall försvinner på vägen på grund av att det är 
förpackat. Avemballering i butik kräver visst merarbete från de anställda, men är samtidigt ett 
billigt och energieffektivt moment för avfallshämtaren då betydelsen av en central 
avemballeringsprocess minskar. Ur butikernas synvinkel är en central avemballering däremot 
en enkel lösning, då handhavandet i butik blir i princip lika okomplicerat som för en butik när 
ingen sortering av matavfall bedrivs. 

Vad gäller de centrala avemballeringsmetoder som redovisats finns ingen dominerande 
princip. Lösningarna är ofta anläggningsspecifika. Allmänt gäller dock att ingen anläggning 
idag kan hantera glasförpackningar. Förpackningar i metall är också relativt svårhanterliga. 
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Plast- och pappersemballage klarar dock alla anläggningar av att behandla i någon mån. Sett 
till vilka typer av förpackat matavfall som kasseras i butik är just plast och papper sannolikt 
de vanligaste emballagen, eftersom produkter i glas och metallförpackningar ofta har längre 
hållbarhet. Med andra ord klarar de centrala avemballeringsanläggningarna troligen av att 
hantera huvuddelen av det förpackade matavfall som uppstår i butik. Det faktum att ingen av 
de redovisade anläggningarna hanterar alla typer av förpackningar pekar dock på att de inte är 
fullt anpassade för livsmedelsbutikers avfall. Lösningarna passar ofta bättre för förpackat 
avfall från till exempel livsmedelsindustrier, med en typ av förpackning och innehåll. Butikers 
förpackade matavfall är komplext och kräver en komplex hantering. Det bör påpekas i 
sammanhanget att effektiviteten i anläggningarna inte beaktats i arbetet. Hur stor mängd 
rejekt som uppstår, det vill säga hur mycket matavfall som sorteras ut med förpackningarna, 
är emellertid avgörande för en bedömning av nyttan med central avemballering. 

5.3 Kommunernas erfarenheter och tillämpning av regelverket 

Av resultatet från enkätstudien framgår att matavfall från livsmedelsbutiker idag inte har 
någon entydig och klar klassificering utan att kommuner tolkar lagstiftningen på varierande 
sätt. En majoritet av kommunerna klassar avfallet som jämförligt med hushållsavfall, men en 
betydande osäkerhet finns. Oklarheterna på detta område kan troligen i många fall hålla 
tillbaka och hämma kommuner och kommunala bolag i arbetet med att införa och erbjuda 
möjligheter till sortering för livsmedelsbutiker. Det går även att vända på resonemanget och 
hävda att också privata entreprenörer drar sig för att utveckla insamlingslösningar för till 
exempel butiker av det skälet att de i stora delar av landet möts av ett monopol. 
Klassificeringen av livsmedelsbutikers matavfall bör klargöras i lagstiftningen då detta 
sannolikt skulle ge en effektivare hantering. Detta oavsett om tydliggörandet innebär ett 
starkare eller ett svagare renhållningsmonopol. Utifrån nuvarande lagstiftning menar vi dock 
att livsmedelsbutikers matavfall är att betrakta som jämförligt med hushållsavfall och därför 
bör hanteras på samma sätt som hushållsavfallet. 

Betydligt fler kommuner/kommunala bolag låter sorteringen i butik vara frivillig än att 
utnyttja möjligheten att göra den obligatorisk. En orsak till detta kan vara att man inte vill 
tvinga butikerna till sortering utan istället hoppas att den fria viljan skall leda till ett bättre 
resultat i slutändan. Sannolikt är det väl också så, att motiverade sorteringsdeltagare ger en 
högre sorteringsgrad. I de fall där sorteringen är obligatorisk för hushållen, är det dock av 
likabehandlingsskäl rimligt att samma förutsättningar också gäller för livsmedelsbutiker. 
Inom de flesta upptagningsområdena där sortering i butik förekommer uppges denna fungera 
bra. Endast ett fåtal uppger att den fungerar dåligt. Bristande kvalitet på sortering påverkas 
troligen av det faktum att butikers verksamhet idag mycket styrs av effektivitet och 
tidsoptimering. Överlag kan dock konstateras att sortering i butik i allmänhet fungerar bra ur 
insamlarens synpunkt, vilket är något som talar för införande av sortering. 

 



 

47 
 

5.4 Vilken behandling av livsmedelsbutikers matavfall är att föredra ur 
miljösynpunkt? 

Utifrån föreliggande forskning, företrädesvis svensk, går att utläsa ett tydligt mönster i hur de 
tillgängliga behandlingsmetoderna för matavfall graderas utifrån deras miljöpåverkan. Central 
kompostering är i princip alltid ett miljömässigt sämre alternativ än rötning och förbränning. 
Förbränning och rötning är däremot svåra att skilja åt. Olika studier pekar i varierande 
riktning beroende på vilka antaganden som görs i analyserna. En slutsats som kan dras är 
dock att de lokala förutsättningarna är av avgörande betydelse i bedömningen av metodernas 
miljönytta i det enskilda fallet. På en generell nivå är det dock svårt att utifrån nuvarande 
forskning göra någon entydig gradering av miljöpåverkan mellan förbränning och rötning. I 
linje med det resonemang som SLU framfört (se 4.3.5.3) kan frågan om val av 
behandlingsmetod kanske inte enbart besvaras med naturvetenskapliga analyser. Det handlar i 
slutändan om värderingar. Vid rötning sker i idealfallet både återvinning av energi liksom 
näringsåterföring till skog och mark, vid förbränning enbart energiåtervinning. Detta faktum 
gör att rötning i miljöhänseende principiellt är att föredra framför förbränning. Att det 
förhåller sig på detta sätt innebär dock inte att rötning nödvändigtvis är den miljömässigt 
bästa lösningen i det enskilda fallet. 

5.5 Nuvarande hantering av livsmedelsbutikers matavfall i Umeå kommun 

Umeå kommun avviker från det allmänna mönstret att inkludera butiker när system för 
insamling av matavfall införs i hushållen, vilket i förlängningen kan tänkas påverka 
medborgarnas sorteringsvilja. Att butikernas avfall utan vidare går till förbränning samtidigt 
som medborgarna uppmanas att sortera är enligt vår mening inkonsekvent utifrån nuvarande 
lagstiftning och kan leda till att motiven för sorteringen ifrågasätts i högre grad. Orsaker till 
att ingen sortering av matavfall ifrån livsmedelsbutiker idag erbjuds menar UMEVA vara 
faktumet att varken politiker eller tjänstemän i kommunen driver frågan, att det förpackade 
matavfallet är ett problem och att en sortering skulle kunna leda till ökade transporter. Oron 
om ökade transporter är till viss del förståelig då butiker kan tänkas anlita andra entreprenörer 
för de avfall som ej är jämförligt med hushållsavfall. Dock är det ju inte heller idag någon 
självklarhet att en butik som anlitat en entreprenör låter denne ta hand om allt avfall. 
Butikerna eftersträvar en så enkel hantering som möjligt, varför de vid kommunal hämtning 
av det jämförliga avfallet sannolikt också är benägna att låta övrigt avfall hämtas i kommunal 
regi. Att byta från dagens ur deras synvinkel enkla och smidiga hantering till en som upplevs 
mer tidskrävande och komplicerad, kan vara svårt att motivera. Det är dock värt att poängtera 
att ingen av de butiker som besökts uttryckt något direkt motstånd mot en eventuell sortering. 
Deras intresse vore dock säkerligen än större om ekonomisk vinning skulle finnas med i 
bilden. Den butik i Umeå som idag sorterar matavfall har emellertid upplevt att hanteringen 
blivit dyrare, men värderat den positiva responsen från kunderna högt. 
Marknadsföringsargumentet för en insamling väger sannolikt tungt. Vad gäller kostnaderna 
skulle UMEVA, vid hävdande av monopolet, kunna styra priserna i riktning mot sortering 
precis som idag görs för hushållen. En butikschef påtalade att miljönyttan av sortering och 
biologisk behandling måste klargöras tydligt för att denne skulle känna sig motiverad att 
införa ett nytt system. Detta är troligen en mycket viktig aspekt. Går det inte att motivera de 
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miljömässiga fördelarna med att behandla matavfallet separat försvinner sannolikt också 
mycket av drivkraften. 

I denna studie beräknas mängden matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå kommun till 
omkring 800 ton. Denna mängd är mer än tre gånger större än den som uppskattas i en 
konsultrapport till UMEVA. Orsaken till detta är huvudsakligen att beräkningen grundar sig 
på konkreta uppgifter om antal årsanställda vid butikerna, snarare än uppskattningar. Även 
om exaktheten i vår beräkning kan ifrågasättas, främst med avseende på nyckeltalens 
giltighet, går det att konstatera att mängden matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå sannolikt 
är avsevärt större än vad som tidigare bedömts. Dessutom finns indikationer på att 
avfallsmängden kan vara ännu ansenligare. Om man relaterar mängden matavfall från butiker 
till invånarantal är den beräknade mängden matavfall för Umeå exempelvis betydligt lägre än 
den mängd flera andra kommuner uppgett att de samlat in år 2008. 6,9 kg/person och år i 
Umeå jämfört med till exempel 16,4 i en annan kommun. Det skall dock sägas att uppgifterna 
från vissa kommuner talar i motsatt riktning. Vad gäller eventuella returer till grossister och 
leverantörer visar studien att detta i Umeå inte sker någon väsentlig utsträckning, något som 
annars ofta framhållits i tidigare arbeten. Ett visst mörkertal finns, men enligt 
butiksinnehavarna är detta inte betydande. 

5.6 Vilken behandling av matavfall från livsmedelsbutiker är att föredra i 
Umeå kommun ur miljösynpunkt? 

5.6.1 Insamling och transport 

Alternativen rötning i Skellefteå och kompostering i Luleå skulle troligen leda till mer 
omfattande transporter jämfört med förbränning i Umeå. Detta eftersom sortering i butik och 
därmed hämtning av matavfall skulle krävas. Dessutom blir avstånden från mellanlagring till 
behandling större. Eftersom det är längst avstånd till Luleå bedömer vi komposteringen som 
det minst miljövänliga behandlingsalternativet ur insamlings- och transportsynpunkt, 
samtidigt som förbränning i Umeå ses som det bästa. Det faktumet att transporter till Luleå 
och Skellefteå eventuellt skulle kunna gå med returtransport minskar miljöpåverkan något. 
Dock blir lastbilar lastade med matavfall tyngre än tomma sådana vilket torde generera något 
högre bränsleförbrukning. De långa transporterna i sig, retur eller inte, rimmar också illa med 
närhetsprincipen i avfallsdirektivet. 

5.6.2 Produkter 

Den energi som skulle kunna produceras av livsmedelsbutikernas matavfall vid förbränning i 
Umeå är större än den som idag skulle produceras vid rötning i Skellefteå. Att stora delar av 
den producerade gasen i Skellefteå facklas måste betraktas som ett resursslöseri. Av detta skäl 
är rötning i Skellefteå i energihänseende ett sämre alternativ än förbränning i Umeå. Vid 
kompostering i Luleå tas ingen energi till vara. Däremot utnyttjas näringsinnehållet i 
matavfallet genom att komposten återförs till jord. Detta sker vare sig vid förbrännings- eller 
rötningsalternativet. 
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Komposten som produceras i Luleå minskar i viss mån användningen av handelsgödsel, ett 
material som idag framställs på konstgjord väg med stor energiförbrukning. Förbränningen av 
matavfallet kan sägas innebär minskad risk för att annat bränsle, som importerat avfall eller 
olja, eldas vid Dåva. Gasen som produceras av matavfallet i Skellefteå kan teoretiskt ersätta 
fossila bränslen som bensin och diesel. 

Vår bedömning är att både rötnings- och komposteringsalternativet i dag genererar en sämre 
produkt än förbränningsalternativet. Detta på grund av de energimängder som 
förbränningsanläggningen alstrar i form av värme och elektricitet, samt det faktum att 
avfallsförbränningen bidrar till minskat användande av fossila bränslen. Att avgöra hur 
kompostprodukten ur miljösynpunkt förhåller sig till den värme, elektricitet och fordonsgas 
som produceras vid förbrännings- och rötningsalternativen innebär en viktning som är svår att 
göra. Eftersom endast en del av den producerade komposten ersätter handelsgödsel, och ingen 
energivinst görs, får produkten dock betraktas som sämre än förbränning. Vid 
rötningsalternativet produceras viss energi i form av värme och fordonsbränsle som kan 
ersätta fossil energi, men förlusterna i processen är påtagliga vilket minskar den potentiellt 
positiva miljöpåverkan. Det är dock viktigt att betona att om förlusterna vid rötningsprocessen 
i Skellefteå vore lägre, och om de haft maximal avsättning för produkten skulle alternativet 
sannolikt värderas högst. 

5.6.3 Utsläpp från processen 

Vad gäller utsläpp till luft och vatten från anläggningarna kan konstateras att antalet ämnen 
och substanser är överlägset störst för förbränningsalternativet. Ingen av anläggningarna har 
några direkta driftproblem och överskrider överlag inte sina utsläppsvillkor. Under 
förutsättning att normal drift sker måste det ses som ett faktum att rötnings- och 
komposteringsalternativen är bättre än förbränning ur utsläppssynpunkt. Detta beroende på 
mängden ämnen samt att en viss del av det avfall som förbränns kan betraktas som fossilt 
bränsle. 

5.6.4 Hantering av restprodukter 

Restprodukter uppstår vid rötning i Skellefteå och förbränning i Umeå. Rötresten har potential 
att användas för näringsåterföring men nyttjas idag som täckmaterial. Som täck- och 
konstruktionsmaterial används också slaggen från förbränningen vid Dåvamyran. Där 
genereras dock dessutom betydande mängder flygaska och slam vilket går till deponi. Av 
detta skäl anses förbränningsalternativet vara det miljömässigt sämsta vad gäller 
restprodukter. I rötresten finns stor potential, men då det precis som för rötgasen inte finns 
någon vettig avsättning i Skellefteå står en positiv miljöaspekt outnyttjad. Eftersom 
restprodukter i princip saknas vid komposteringsalternativet, får detta därför i sammanhanget 
ses som det miljömässigt mest lämpliga.  

5.6.5 Sammanvägd bedömning av alternativen 

Som framgår av tabell 10 görs bedömningen att förbränningsalternativet ur miljösynpunkt är 
bättre än rötning i Skellefteå och kompostering i Luleå. Vid plus är förbränning mer 
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fördelaktigt, vid minus är det ett sämre alternativ och vid 0 är alternativen likvärdiga. 
Anledningen till att komposteringsalternativet bedöms som sämre är till största delen ett 
resultat av de långa transporterna och av att ingen energi utnyttjas vid anläggningen. 

Orsakerna till att rötning bedöms som ett sämre alternativ är faktumen att transporterna till 
behandlingsanläggningen är längre samtidigt som man ej lyckas ta hand om vare sig rötgas 
eller rötrester på ett tillfredställande sätt. Om detta hade skett skulle rötningsalternativet vara 
att föredra. 
 
Tabell 10. Förbränning vid Dåva (Umeå) jämfört med rötning och kompostering. 

 Rötning i Skellefteå Kompostering i Luleå 

Insamling och transporter + + 

Produkter + + 

Utsläpp - - 

Restprodukter 0 - 

5.6.6 Rekommendationer till aktörer i Umeå kommun 

Vi har funnit att den behandlingsmetod som är miljömässigt lämpligast för matavfallet från 
livsmedelsbutiker i Umeå kommun är förbränning vid Dåvamyran. Det innebär alltså att vi i 
dagsläget inte anser det miljömässigt motiverat att modifiera nuvarande hantering. Om 
förhållandena skulle ändras kan dock en förändring vara befogad, till exempel om driften vid 
Skellefteå biogasanläggning effektiveras eller något annat alternativ dyker upp. Det kan 
vidare konstateras att oavsett behandlingsmetod bör UMEVA:s kommunikation med 
butikerna förbättras. Om matavfallet i framtiden skall sorteras måste tydlig information om 
vad som gäller ges. Det är också i sådant fall viktigt att motivera varför ett nytt system införs, 
företrädesvis med miljönyttan som argument. 
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6 Slutsatser 

• Klassificeringen av livsmedelsbutikers matavfall är otydlig i lagstiftningen och bör 
klargöras. En majoritet av kommunerna i undersökningen klassar avfallet ifråga som 
jämförligt med hushållsavfall. 

• När ett kommunalt insamlingssystem för matavfall finns, väljer de flesta kommuner 
som deltagit i studien att inkludera livsmedelsbutiker. Umeå kommun avviker från 
detta mönster. 

• Alla de kommuner som uppgett att de samlar in matavfall från livsmedelsbutiker 
tillämpar någon form av kärlhanteringssystem. 

• Kommunerna saknar oftast uppgifter om insamlad mängd matavfall från 
livsmedelsbutiker. I de fall sådana siffror kunnat anges, kan inget samband med 
befolkningsunderlaget konstateras. 

• Det förpackade matavfallet från livsmedelsbutiker är svårhanterligt. Sortering i butik 
fungerar dock i allmänhet bra där så sker. De centrala avembelleringsmetoder som 
identifierats varierar i utformning och kapacitet. 

• Rötning är, generellt sett, den miljömässigt mest lämpliga behandlingsmetoden för 
matavfall, eftersom både energiåtervinning och näringsåterföring då kan ske. Lokala 
förutsättningar är dock alltid avgörande i det enskilda fallet. 

• Mängden matavfall från livsmedelsbutiker som uppkommer i Umeå kommun är större 
än vad som uppskattats i tidigare studier. 

• För matavfall från livsmedelsbutiker i Umeå kommun bedöms förbränning i 
kraftvärmeverket vid Dåvamyran vara det miljömässigt mest lämpliga 
behandlingsalternativet i dagsläget. Detta i jämförelse med rötning vid Skellefteå 
biogasanläggning och kompostering vid Sunderbyn i Luleå. 
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 Bilaga 2 
 

Enkätmottagare (Kommuner inom parantes 

vid avfallsbolag) 

1. Renova AB (Ale, Bollebygd, Göteborg, 

Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, 

Öckerö) 

2. Alingsås kommun 

3. Alvesta Renhållning AB (Alvesta 

kommun) 

4. Aneby Miljö & Vatten AB (Aneby 

kommun) 

5. Vafab Miljö (Arboga, Enköping, 

Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, 

Köping, Norberg, Sala, 

Skinnskatteberg, Surahammar, 

Västerås) 

6. Arjeplogs kommun 

7. Arvidsjaurs kommun 

8. Arvika kommun  

9. Askersunds kommun 

10. Avesta kommun 

11. Bengtsfors kommun 

12. Bergs kommun 

13. Bjurholms kommun 

14. NSR AB (Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Åstorp, Ängelholm)  

15. Bodens kommun  

16. BORAB (Bollnäs, Ovanåker) 

17. Borgholm Energi (Borgholm) 

18. Borlänge Energi (Borlänge) 

19. Borås Energi & Miljö (Borås) 

20. SRV Återvinning (Botkyrka, Haninge, 

Huddinge, Nynäshamn, Salem) 

21. AB Boxholmshus (Boxholm) 

22. Bromölla kommun 

23. Bräcke kommun 

24. Sysav AB (Burlöv, Kävlinge, Lomma, 

Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, 

Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, 

Vellinge, Ystad) 

25. Dals-Ed kommun 

26. SÖRAB (Danderyd, Järfälla, Lidingö, 

Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, 

Upplands Väsby, Vallentuna) 

27. Degerfors kommun 

28. Dorotea kommun 

29. Eda kommun 

30. Ekerö kommun 

31. Eksjö Energi AB (Eksjö) 

32. Emmaboda Energi AB (Emmaboda) 

33. Eskilstuna Energi & Miljö (Eskilstuna) 

34. MERAB (Eslöv, Hörby, Höör) 

35. Essunga kommun 

36. Vatten & miljö i väst AB (Falkenberg, 

Varberg) 

37. AÖS (Falköping, Hjo, Karlsborg, 

Skövde, Tibro, Töreboda) 

38. Falu Energi & Vatten AB (Falun) 

39. Filipstads kommun 

40. Finspångs tekniska verk (Finspång) 

41. Sörmland Vatten & Avfall AB (Flen, 

Katrineholm, Vingåker) 

42. Forshaga kommun 

43. Färgelanda kommun 

44. Dala Vatten & Avfall AB (Gagnef, 

Leksand, Rättvik) 

45. Gislaveds kommun 

46. Gnesta kommun 

47. Gnosjö kommun 

48. Gotlands kommun 

49. Grums kommun 

50. Grästorps kommun 

51. Gullspångs kommun 

52. Gällivare kommun 

53. Gästrike Återvinnare (Gävle, Hofors, 

Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby) 

54. Götene kommun 

55. Habo kommun 

56. Hagfors kommun 

57. Hallsbergs kommun 

58. Halmstad energi & miljö AB 

(Halmstad) 
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59. Hammarö kommun 

60. Haparanda kommun 

61. Heby kommun 

62. Hedemora energi AB (Hedemora) 

63. Herrljunga kommun 

64. Hudiksvalls kommun 

65. Hultsfreds kommun 

66. Hylte kommun 

67. Håbo kommun 

68. Bergslagens kommunalteknik 

(Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, 

Nora) 

69. Härjedalens kommun 

70. Härnösand energi & miljö AB 

(Härnösand) 

71. Högsby kommun 

72. Jokkmokks kommun 

73. Jönköping Energi AB (Jönköping) 

74. Kalix kommun 

75. Kalmarsundsregionens renhållare 

(KSRR) (Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 

Torsås) 

76. Västblekinge Miljö AB (Karlshamn, 

Olofström, Sölvesborg) 

77. Karlskoga Energi & Miljö (Karlskoga)  

78. Affärsverken (Karlskrona)  

79. Karlstads energi (Karlstad)  

80. Kils avfallshantering AB (Kil) 

81. Kinda kommun 

82. Tekniska verken i Kiruna AB (Kiruna) 

83. Norra Åsbo Renhållnings AB (Klippan, 

Perstorp, Örkelljunga) 

84. Knivsta kommun 

85. Kramfors kommun 

86. Kristianstads renhållning AB 

(Kristianstad) 

87. Kristinehamns kommun 

88. Krokoms kommun 

89. Kumla kommun 

90. Laholms kommun 

91. Landskrona/Svalöv renhållnings AB 

(Landskrona, Svalöv)  

92. Laxå Vatten AB (Laxå)  

93. Lekebergs kommun 

94. Lessebo kommun 

95. Lidköpings kommun 

96. Lilla Edets kommun 

97. Tekniska Verken (Linköping) 

98. Ljungby kommun 

99. Ljusdals kommun 

100. Ludvika kommun 

  

101. Luleå kommun 

102. Lycksele kommun 

103. Rambo AB (Lysekil, Munkedal, 

Sotenäs, Tanum) 

104. Malungs kommun 

105. Malå kommun 

106. Mariestads kommun 

107. Marks kommun 

108. Markaryds kommun 

109. Melleruds kommun 

110. Mjölby kommun 

111. Mora kommun 

112. Motala kommun 

113. Mullsjö kommun 

114. Munkfors kommun 

115. Mönsterås kommun 

116. Nacka kommun 

117. Nordanstigs kommun 

118. Nordmalings kommun 

119. Norrköpings kommun  

120. Norrtälje kommun 

121. Norsjö kommun  

122. Telge återvinning AB  (Nykvarn, 

Södertälje)   

123. Nyköpings kommun 

124. Nässjö Affärsverk AB (Nässjö) 

125. Orsa kommun  

126. Orusts kommun 

127. Östra Göinge renhållnings AB 

(Hässleholm, Osby, Östra Göinge)  

128. Oskarshamns kommun 

129. Oxelö energi AB (Oxelösund)  

130. Pajala kommun 

131. Piteå renhållning & vatten AB 

(Piteå) 

132. Ragunda kommun 

133. Robertsfors kommun 
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134. Ronneby teknik & miljö 

(Ronneby)  

135. Sigtuna kommun 

136. Österlens kommunala 

renhållnings AB (Simrishamn, 

Tomelilla)  

137. Skara Energi AB (Skara)  

138. Skellefteå kommun 

139. Smedjebacken energi AB 

(Smedjebacken)  

140. Sollefteå kommun 

141. Sorsele kommun 

142. Stockholms kommun 

143. Storfors kommun 

144. Storumans kommun 

145. Strängnäs energi AB (Strängnäs) 

146. Strömstads kommun 

147. Strömsunds kommun 

148. Reko (Sundsvall) 

149. Sunne kommun 

150. Svenljunga kommun 

151. Säffle kommun 

152. Säters kommun 

153. Sävsjö kommun 

154. Söderhamn NÄRA (Söderhamn) 

155. Söderköpings kommun  

156. Tidaholms kommun 

157. Tierps kommun 

158. Timrå kommun 

159. Tingsryds kommun 

160. Torsby kommun  

161. Tranemo kommun 

162. Tranås kommun 

163. Trollhättans kommun 

164. Trosa kommun 

165. Tyresö kommun 

166. Uddevalla Energi AB 

(Uddevalla) 

167. Ulricehamns Energi 

(Ulricehamn) 

168. Upplands-bro kommun 

169. Uppsala Vatten och Avfall AB 

(Uppsala) 

170. Uppvidinge kommun  

171. Vadstena kommun  

172. Vaggeryds kommun 

173. Valdemarsviks kommun  

174. Vansbro kommun 

175. Vara kommun 

176. Vaxholms kommun 

177. Vetlanda Energi och Teknik AB 

(Vetlanda) 

178. Vilhelmina kommun 

179. Vimmerby kommun 

180. Vindelns kommun 

181. Vårgårda kommun 

182. Vänersborgs kommun 

183. Vännäs kommun 
184. Värmdö kommun  

185. Värnamo kommun 

186. Västervik miljö & energi  

187. Växjö kommun 

188. Ydre kommun 
189. Åmåls kommun  

190. Ånge kommun 

191. Åre kommun   
192. Årjängs kommun 

193. Åsele kommun 

194. Åtvidabergs kommun 

195. Älmhults kommun 
196. Älvdalens kommun  

197. Älvsbyns Energi AB (Älvsbyn) 

198. Ödeshögs kommun 

199. Örebro kommun 

200. Miljö och Vatten i Örnsköldsvik 
AB (Örnsköldsvik) 

201. Östersunds kommun  

202. Österåkers kommun 

203. Östhammars kommun 

204. Överkalix kommun  

205. Övertorneå kommun 

 

Mottagare av extrautskick 

(kommuner från Vafab miljö och NSR 

AB) 

206. Västra Mälardalens 

kommunalförbund (Arboga, Köping, 

Kungsör) 

207. Enköpings kommun 
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208. Norra Västmanlands 

kommunalteknikförbund (Fagersta, 

Norberg) 

209. Hallstahammar kommun 

210. Sala kommun 

211. Skinnskattebergs kommun 

212. Surahammar kommunalteknik 

AB 

213. Helsingborgs kommun 

214. Ängelholms kommun 

215. Båstads kommun 

216. Höganäs kommun 

217. Bjuvs kommun 

218. Åstorps kommun 
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Bilaga 3 

Dagens hantering 
1. Hur många årsanställda har ni? 

 
 

2. Vilka hanterar idag ert avfall? (Kommun (UMEVA)/entreprenör) 

 

 

3. Hur sker insamlingen och transporten av avfall i er butik (container/kärl etc.)? 

 

 
4. Hur ofta hämtas ert avfall (byts eller töms container/kärl)? 

 

 
5. Hur fungerar avfallshanteringen idag? 

 

 
6. (Skulle ni önska att få ansvara för avfallshanteringen själva och på så sätt ges möjlighet att välja 

entreprenör?) 

 

 
7. Hur hanterar ni avfall av typen animaliska biprodukter (kött, ägg, fisk mm.)? 

 

 
8. Hur påverkas er avfallshantering av beslut på koncernnivå? 

 

 

Mängder 
9. Har ni något returneringssystem för livsmedelsvaror som inte kan säljas. Bröd, mejeriprodukter, kött? 

 

 
 
 

10. Finns det uppgifter på hur stora mängder matavfall som uppstår i butiken? 

 

 

Uppskattningsvis hur stor del av matavfallet är förpackat? 

 

 

Framtid 
11. Skulle ni kunna tänka er att sortera ut matavfall(oemballerat) om ni gavs möjligheten? 

 

 
12. Vad skulle krävas för att införa ett sorteringssystem? 

 

 
13. Skulle ni kunna tänka er att avemballera det förpackade matavfallet själva i butiken
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Bilaga 4 

Butiksnamn  Umeå kommuns klassning  Anställda  

Maxi Ica Stormarknad  Liten (7)  120 

Ica Kvantum Kronobergsparken  Mellan (20.5)  53 

Ica Supermarket Ålidhem  Liten (7)  20 

Ica Supermarket Hedlunda  Liten (7)  6 

Ica Supermarket Sävar  Ytterst liten (1)  10 

Ica Supermarket Mariehem  Liten (7)  38 

Ica Supermarket Böleäng  Mycket liten (2)  23 

Ica Supemarket Teg  Saknas  28 

Ica Gourmet  Liten (7)  34.2 

Ica Nära Botsmark   Mycket liten (2)  2 

Ica Nära Bullmark  Mycket liten (2)  2 

Ica Nära Börsen  Mycket liten (2)  2 

Ica Nära Bågen  Ytterst liten (1)  8 

Ica Nära Matboa  Ytterst liten (1)  4.5 

Ica Nära Hissjö Handel  Ytterst liten (1)  3 

Ica Nära Fyren Obbola  Ytterst liten (1)  4.5 

Ica Nära Blomqvist  Ytterst liten (1)  1.5 

Ica Nära Röbäck  Ytterst liten (1)  5 

Ica Nära Berghem  Ytterst liten (1)  12.5 

Ica Nära Täfteå  Ytterst liten (1)  2.5 

Ica Nära HP:s Matjour  Ytterst liten (1)  8.5 



 

2(2) 
 

Ica Nära Hörnan Hörnefors  Ytterst liten (1)  8 

Coop Forum Umeå  Stor (30)  90 

Coop Konsum Ålidhem  Ytterst liten (1)  9 

Coop Konsum Holmsund  Ytterst liten (1)  15 

Coop Konsum Mat City  Ytterst liten (1)  16 

Coop Nära Grisbacka  Liten (7)  8 

Coop Nära Ersboda  Ytterst liten (1)  7 

Coop Nära Haga  Mycket liten (2)  10 

Coop Nära Teg  Saknas  8 

Coop Nära Hörnefors  Ytterst liten (1)  6 

Willys Lågpris AB  Stor (30)  28 

Hemköpskedjan AB  Ytterst liten (1)   12 

Handlarn Sörmjöle  Mycket liten (2)  1 

Handlarn Umedalen   Saknas  2 

Handlarn Östermalms Livs AB  Ytterst liten (1)  1 

 

 

SUMMA  33 butiker  36 butiker 

 

 2 Stor   

  1 Mellan   

  6 Liten   

  6 Mycket liten  

  18 Ytterst liten 
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