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Förord
Föreliggande rapport har under år 2001 tagits fram som underlag till Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall. Rapporten
beskriver och analyserar olika aspekter på återvinning av biologiskt nedbrytbart avfall.
Syftet har varit att ge en bild över vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en
lämplig utbyggnad av återvinningen av i första hand matavfall kan komma till stånd.
Rapporten utgör ett viktigt underlag till den analys och de förslag på nationell nivå som
Naturvårdsverket redovisar i rapport 5177. Rapporten kan även utgöra ett stöd för de
kommuner och företag som överväger eller har infört återvinning av biologiskt nedbrytbart avfall.
Erik Norin vid Sweco VBB VIAK i Sundsvall är ansvarig för innehållet i rapporten.

Stockholm i september 2002
Naturvårdsverket
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1 Bakgrund
Regeringen har uppdragit Naturvårdsverket att redovisa underlag om hur omställningen
till ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall fortgår. Orsaken är bland annat att
NV tidigare konstaterat en kapacitetsbrist för att omhänderta det brännbara avfall som
inte får deponeras efter den 1 januari 2002. Indikationer finns också på att förbudet att
deponera organiskt avfall från 2005 inte heller påverkat omställningen inom avfallshanteringen i förväntad utsträckning. I regeringsuppdraget ingår därför att även bedöma om
det behöver göras några förändringar av de styrmedel som används idag för att uppnå
målen. I ett delprojekt till beskrivna regeringsuppdrag har föreliggande underlagsrapport
tagits fram. Rapporten belyser förutsättningarna för biologisk behandling av biologiskt
nedbrytbart avfall i Sverige. Utifrån detta diskuteras bland annat hur man kan förvänta sig
utbyggnaden av behandlingskapacitet i framtiden, vilka brister som finns i dagens system
och vad som bör beaktas vid val av behandlingsteknik.
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2 Inledning
2.1 Syfte
Syftet med rapporten är att belysa förutsättningarna för biologisk behandling av
biologiskt nedbrytbart avfall i Sverige, och utifrån detta diskutera hur man kan förvänta
sig utbyggnaden av behandlings-kapacitet i framtiden, aspekter kring begreppet ”bästa
möjliga teknik” och vilka utvecklingsbehov som föreligger.

2.2 Avgränsningar och genomförande
I rapporten redovisas främst aspekter kring biologisk behandling av källsorterat organiskt
avfall (hushållsavfall, verksamhetsavfall, trädgårdsavfall) samt kring avsättningen av
produkterna kompost och rötrest/biogas. Fraktionen trädgårdsavfall berörs endast
översiktligt då system för omhändertagande av sådant avfall redan finns eller håller på att
byggas upp i många kommuner. Aspekter kring förbehandling, sortering osv. berörs inte
alls. Frågor kring insamling och transport av avfall redovisas i en annan rapport. Underlag
till utredningen har varit den litteratur och de referenser som redovisas sist i rapporten.

2.3 Om förutsättningar för biologisk behandling
Regeringen har angående landets omställning till långsiktig hållbar utveckling angett att
slutna kretslopp mellan samhälle och jordbruk bör skapas för närings- och humusämnen
(prop. 1997/98:145, MJU 1998/99:6). I propositionen anger man även att i princip allt
organiskt avfall bör behandlas biologiskt, vilket också betonas i Naturvårds-verkets
Aktionsplan Avfall. Genom införandet av hushållnings- och kretsloppsprincipen
(Allmänna hänsynsreglerna) i Miljöbalken har man fört in ett tydligt styrmedel för
kretsloppsanpassad avfalls-hantering. Andra tydliga styrmedel för samma mål är
deponiskatten på organiskt avfall (prop 1998/99:84) samt förbudet att deponera organiskt
avfall från 1 januari 2005 (Renhållningsförordningen 1998:902). Målsättningen belyses
vidare i några av riksdagens 15 miljökvalitetsmål (läs: Giftfri miljö och God bebyggd
miljö). Mot denna bakgrund har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram en plan för ett
ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall (däribland biologisk behandling).
Utöver målsättningen om ekologisk hållbar avfallshantering och aktuella styrmedel
finns ett stort antal frågeställningar både av såväl principiell som praktisk art kring
biologisk behandling. Flera av dessa är av sådan art att de får en avgörande roll i
utvecklingen av den biologiska behandlingen i landet.
Ett exempel på en förutsättning som är direkt avgörande för utbyggnaden är frågan om
avsättning av produkter (kompost eller rötrest/biogas). Frågeställningen är fundamental;
utan användnings-område eller mottagare av det producerade jordförbättrings- eller
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gödselmedlet är verksamheten meningslös. Avsättningsfrågan är, från ett ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv, viktig även för produkten biogas.
Därtill finns ett stort antal aspekter som måste utredas innan man kan besluta dels om
det finns ekonomiska och organisatoriska möjlig-heter, dels vilken behandlingsmodell
som är lämplig. Exempel på faktorer (utan inbördes rangordning):
•

avfallets typ, sammansättning och mängd

•

behov av källsorteringssystem

•

behandlingskrav

•

möjlig lokalisering

•

regional samverkan

•

ekonomi (investeringar, driftskostnader, intäkter etc.)

•

avtalsfrågor

Sammantaget kan man slå fast att det kan vara en tidskrävande och kostsam process att nå
fram till ett beslut om biologisk behandling. Och det krävs en stor övertygelse bland
tjänstemän, kommunpolitiker och bolagsstyrelser för att driva beslutsprocessen.
Avsättningsfrågan, tids/resursbrist eller en utpräglad tveksamhet/skepsis till systemskiftet
är sannolikt bidragande orsaker till att många kommuner/kommunala bolag hittills valt
andra vägar än biologisk behandling.
Det är uppenbart att begrepp som ”ekologisk omställning”, ”resurs-hushållning” och
”kretslopp” är luddiga begrepp som används inkonsekvent i olika beskrivningar. I
tabellen nedan konkretiseras nivåerna för användning av restprodukter från biologisk
behandling. En rimlig tolkning är att nivå 1 innebär resurshushållning, men även det
”sanna växtnäringskretsloppet”. Nivå 2 innebär resurshushållning (fosfor och andra
nyttigheter), men kan innebära att växtnärings-ämnenas kretslopp bryts. Nivå 3 medför
ingen resurshushållning vad gäller t.ex. fosfor och innebär i de flesta fall ett brutet
växtnärings-kretslopp (deponering).

Nivå

Beskrivning

1

Den växtnäring som finns i restprodukter från livsmedelsprodukter skall återföras till
odlingar av nya livsmedel (inkl. foder till mjölkkor, köttdjur etc.)
Konstgödsel kan ersättas.

2

Den växtnäring som finns i restprodukter från livsmedelsprodukter används i andra
odlingssammanhang än livsmedelsproduktion (t.ex. gräsmattor, trädgårdsväxter)
Konstgödsel, torv, matjord etc. kan ersättas.

3

Den växtnäring som finns i restprodukter från livsmedels-produktionen används vid
anläggningsarbeten där kravet på växtnäringsinnehåll är försumbart.
Inga gödselmedel (dock ev. torv eller matjord) ersätts.
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Park- och trädgårdsavfall ligger utanför diskussionen ovan, men kan på motsvarande
sättas in i olika typer av kretsloppsnivåer. Det naturliga kretsloppet för sådant avfall torde
vara att återföra detta (i komposterad form) till de ytor som materialet härstammar från.
I efterföljande avsnitt diskuteras olika förutsättningar för biologisk behandling.
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3 Analys av förutsättningar
3.1 Avsättning av produkter
Som diskuterats är avsättningen av produkterna kompost och rötrest/biogas avgörande för
ett behandlingssystem baserat på biologisk behandling. Utan gradering av olika
användningsnivåer (nivå 1, 2 eller 3) finns generellt följande användningsområden för
kompost eller rötrest (om syftet är att på något sätt utnyttja produkternas innehåll av
växtnäring och organiskt material):
•

jordbruk (livsmedel, foder, tekniska grödor, energigrödor osv.),

•

energiskogsodlingar,

•

skogsgödsling,

•

tillverkning av odlingssubstrat (odlingsjord),

•

tillverkning av väldefinierade jordprodukter (anläggningsjord, trädgårdsjord,
gräsmattejord osv.),

•

blandning av jordprodukter för täckningsändamål (återställning av industritomter,
täckning av avfallsupplag etc.).

Ser man på situationen i Sverige idag är jordbruket den huvudsakliga avsättningsmarknaden för rötrester (våta, med gödsel som del-komponent). För de större komposteringsanläggningarna är det vanligt med tillverkning av väldefinierade jordprodukter, antingen i
egen regi eller via entreprenör. Blandning av jordprodukter för täckningsändamål
förekommer också, medan exempelvis skogs-gödsling befinner sig på försöksstadiet.
Möjligen kan ett framtidsscenario för rötrest vara ytterligare efter-behandling för
utvinning av särskilda produkter som kväve, fosfor och kolrikt material. För produkten
biogas är de normala avsättnings-möjligheterna produktion av värme, kraft/värme eller
fordonsbränsle.
Avsättningsfrågan är ofta starkt knuten till produkternas kvalitet på så sätt att en viss
mottagare av produkter kan ställa specifika krav vad gäller produktens sammansättning,
renhet, fysikaliska form osv. För kompost och rötrest kan det handla om innehåll av
växtnäring, organiskt material, tungmetaller, hygien osv., medan det för biogasen rör sig
om parametrar som vatteninnehåll, svavelvätehalt och energiinnehåll. Samtliga kravparametrar påverkar i stor grad val av källsorteringsmetod, förbehandling, behandlingsmetod och efterbehandling.
Krav kan också formuleras med hänsyn till behandlingens lokalisering och utförande,
det vill säga på vilket sätt lakvatten omhändertas, hur luktspridning förhindras, buller,
fordonstrafik m.m.
Rent generellt kan man säga att kraven på senare tid formulerats skarpare och tydligare
än bara för några år sedan. Detta gäller inte minst hygieniseringskriterier och luktemissioner.
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Mot bakgrund av ovanstående kan möjligheten till avsättning sägas hänga på lokala
och generella förutsättningar.
Exempel på lokala förutsättningar är:
•

Tillgång till arealer och ”marknader” (jordbruksmark, jordtillverkare, växthusodlare,
täckningsobjekt, ”utvinningsanläggningar” osv.)

•

Regelverk satta av lokala livsmedelsproducenter, skogsbolag osv.

•

Omgivning (boende, miljö-, kultur- och naturvårdsintressen osv.)

Exempel på mer generella förutsättningar är:
•

Förordningar, föreskrifter etc.

•

Frivilliga kvalitetsnormer, t.ex. RVF:s kvalitetssäkringssystem ”Certifierad
återvinning av kompost och rötrest”

•

Regelverk satta av företags- och branschorganisationer som Cerealia, Arla, Odal,
KRAV osv.

Förordningar, föreskrifter etc.
Miljöbalken berör all verksamhet som kan innebära påverkan på människa och miljö, och
uttalar även inriktning avseende exempelvis resurshushållning och återanvändning av
produkter. På så sätt är denna en ramlag för de aktuella verksamheterna.
När det gäller specialanpassade föreskrifter har Sverige, till skillnad från andra länder
(t.ex. Danmark, Tyskland), inte ett specifikt nationellt regelverk för komposterat eller
rötat organiskt avfall med undantag från Jordbruksverkets föreskrifter om hantering av
animaliskt avfall (SJVFS 2000:150 med ändringar i :166). Många gånger har reglerna för
spridning av avloppsslam i jordbruket (SNFS 1994:2) fått stå som vägledande vad gäller
gränsvärden för tung-metaller etc. På senare år har dock andra regelverk och rättesnören
kommit att ta över den roll som slamregelverket haft för använd-ningen av kompost och
rötrest.
Flera EU-regelverk som berör det aktuella området finns. Förordningen (EEG) nr
2092/91 om ekologisk produktion med ändring i (EEG) nr 1488/97 redovisar bland annat
vilka gödselmedel som tillåts. Sedan i år tillåts både rötat och komposterat källsorterat
hushållsavfall. EU-reglerna tillämpas av KRAV (se 3.1.3).
Inom EU pågår även att arbete med att ta fram ett direktiv för biologisk behandling av
bioavfall. Biodirektivet, som för närvarande finns som ett andra utkast (Working
document, Biological treatment of biowaste, 2nd draft.), tar ett bredare grepp om ämnet
och berör aspekter som mål, definitioner, källsortering, tillsatsmaterial, process-och
lokaliseringskrav (bl.a. med hänsyn till hygienisering, emissioner, lukt), kvalitetskriterier
och produktanvändning. En viktig del är också inslaget av kvalitetssäkringsmoment (t.ex.
karakterisering och märkning) som påminner om de frivilliga kvalitetssäkringssystem
som redan förekommer inom vissa länder. Upplägget för direktivet är bra ur den
aspekten, även om man ur ett svenskt perspektiv kan finna flera brister i nuvarande
utkast. Problemet med den här typen av dokument är att de gärna blir en kompromiss
mellan olika länders viljor, dels att det kan vara svårt att hitta en bra nivå på vilka
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aspekter/ parametrar som ska detaljstyras generellt över EU respektive enbart regleras på
ett övergripande sätt. Eftersom det råder skillnader i förutsättningar mellan olika länder
borde man också i vissa fall kunna lämna öppningar för beslut om kravnivåer och annat
på nationell, eller regional/lokal nivå.
Frivilliga kvalitetsnormer
Utöver de förordningar och föreskrifter som reglerar avfalls-hanteringen i Sverige, finns
idag även regelverk som tagits fram av branschorganisationer och näringsliv. Det har
visat sig att sådana krav kan få avgörande betydelse för en verksamhet som biologisk
avfallsbehandling. Ett regelverk av vägledande typ är Renhållnings-verksföreningens
frivilliga kvalitetssäkringssystem för kompost och rötrest (”Certifierad återvinning av
kompost och rötrest”). Syftet med systemet är att kunna specificera produkternas
egenskaper genom att reglera parametrar (provtagning, analyser, ”gränsvärden”,
användning, smittskyddsbehandling etc.) nödvändiga för framställning av produkter med
god och definierad kvalitet.
Idag är kvalitetssäkringssystemet färdigt i den mening att det har börjat följas av
kompost- och rötrestproducenter i landet. Systemet har tagits fram under samverkan
mellan ett stort antal intressegrupper (bl.a. myndigheter, forskare, kompost- och
rötrestproducenter, livsmedelsindustri) i samhället vilket skall garantera acceptansen i
olika led.
Kvalitetssäkringssystemet kan betraktas som relativt komplett verktyg för kompostoch rötrestproducenter.
Bransch- och företagsknutna policys
I stort sett alla större livsmedelsproducenter i Sverige har idag policydokument som styr
huruvida avloppsslam får användas vid odling av livsmedelsråvarorna. Flera har även
specificerade regler för restprodukter som rötrester och kompost. Gödslingsreglerna är
satta utifrån en egen kvalitetssyn på livsmedelsråvarorna, vilket inte alltid behöver gå i
linje med kraven i t.ex. certifieringssystem eller före-skrifter. Ett annat exempel på
branschorganisation som formulerar sina egna bestämmelser är KRAV reglerar vilka
gödselmedel som tillåts vid ekologisk produktion.
Cerealia, helägt av Svenska Lantmännen och med ett stort antal välkända varumärken,
senaste policydokument om restprodukter från samhället till åkermark är från april 2001.
I policydokumentet beskriver man att återföringen av restprodukter skall ha sin grund i ett
sant kretsloppstänkande, försiktighetsprincipen avseende livsmedlens kvalitet och
säkerhet samt ett bibehållet starkt konsumentförtroende. För att få behandlat organiskt
avfall godkänt som gödselmedel krävs att man ansöker hos Cerealia och att man visar att
man kan uppfylla ett antal kriterier. Kriterierna omfattar krav på renhet och källsortering,
men även att processen skall vara externt certifierad eller kan certifieras (t.ex. genom
RVF:s kvalitetssäkringssystem).
Odal, idag ett marknadsområde inom Svenska Lantmännen, köper upp t.ex. spannmål
av bönder för vidareförsäljning till förädlare. Odal hänvisar till Cerealias policy. Eftersom
policyn innefattar ett krav på att produkterna skall vara tredjepartscertifierade innebär
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detta i princip ett stopp för spridning av många komposter och rötrester på spannmål för
livsmedelsproduktion. Under år 2001 var inga biogasanläggningar certifierade enligt
systemet, och endast ett fåtal komposteringsanläggningar i Sverige. På grund av kraven
har dock biogasanläggningar tvingats börja efterleva certifieringsreglerna.
Arla formulerade en policy för rötrester 1996. I detta sägs att varje anläggning skall
bedömas individuellt och baseras på villkor angående råvarornas ursprung, samrådsförfarande innan spridning samt egenkontroll avseende smittskyddsfrågor i ett program
godkänt av mikrobiologisk expertis. Arla tillåter ej avloppsslam som gödselmedel och
vad gäller rötrester får dessa ej användas på bete eller vall.
Ovanstående illustrerar dels hur allvarligt olika aktörer inom livs-medelsbranschen ser
på osäkerheterna kring organiskt avfall som växtnäringsresurs inom jordbruket, dels den
svåröverblickbara situation som råder. Det senare kan komma att förbättras mot bakgrund
av att LRF, Livsmedelsföretagen (Li) och Svenska Naturskyddsföreningen under 2001
arbetat med ett PM (arbets-material, juni 2001) som skall beskriva ett ”…förhållningssätt
och en position för hur växtnäring i eller ifrån organiskt avfall kan användas med
biologisk nytta, ekonomisk nytta och att kretsloppen av växt-näring skall skyddas från
inblandning av oönskade ämnen.” I dokumentet sägs bland annat att växtnäring från
samhällets livsmedelsprodukter skall återföras till åkermark, men att åkermarken ej får
tillföras skadliga ämnen. Man tar även upp frågan om vikten av ett agerande som inte
äventyrar förtroendet för de produkter som Livsmedelsföretagen säljer. Konkret
innehåller dokumentet en beskrivning av tre grupper produkter som kopplas till olika
användningsområden och olika kontrollkrav.
I nämnda gemensamma policydokument klassas lättidentifierade råvaror, t.ex. från
livsmedelsindustrin, rötrester och komposter från källsorterade system till grupp A.
Analyser och tredjepartscertifiering krävs av verksamhet och produkt. Denna kan sedan
användas till alla grödor och alla marker efter följande kontroller:
•

Näringsnivå och metallnivå av utvalda metaller. Värden för metaller får begränsat
avvika från nivån i råvarorna (naturlig variation, mätosäkerhet).

•

Hygiensäkring (produkten är vid behov behandlad så att smittrisken för människor
och djur är obetydlig).

KRAV godkänner som gödselmedel avfall från hushåll, parker och trädgårdsanläggningar, livsmedelsbutiker, restauranger livsmedels-industri m.m. om inte tillsatta ämnen eller
processer gjort avfallet olämpligt för spridning. Sedan årsskiftet 2001 har man dock gjort
en inskränkning vad gäller slaktrester i och med att man ställer kravet att slaktbiprodukter
skall genomgå behandling för att oskadliggöra BSE. KRAV:s regler baseras på EUförordningen om ekologisk odling som numera accepterar komposterat eller rötat
källsorterat avfall.
Situationen i andra länder
Det råder stora olikheter mellan europeiska länder vad gäller restproduktanvändning och
regelsystem. Rent generellt finns det fler exempel på lagstiftning och kvalitetssäkringssystem för kompost och komposteringsanläggningar än vad fallet är för rötrester och
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rötnings-anläggningar. Orsaken till detta är kanske främst att utvecklingen inom området
biologisk behandling på kontinenten haft en tyngdpunkt på komposttillverkning, mycket
beroende på marknadssituationen och avfallens karaktär (”bioavfall”). Tyskland är
föregångare inom kompostområdet och där har det förekommit system med käll-sortering
och biologisk behandling sedan 1980-talet. Utvecklingen har fört med sig dels ett större
kvalitetssäkringssystem (Bundesgütes-gemeinschaft Kompost), dels kompostföreskrifter
och informations-bladet M10 som anammats i flera delstater. Sammantaget hade
Tyskland 1998 ca 275 anläggningar med kvalitetssäkrad kompost och ca 200 med
kompost med kvalitetsmärke. Samma år hade Österrike, Belgien och Nederländerna alla
ca 20 anläggningar var med kvalitets-säkrade produkter.
När det gäller användningen inom Europa är det, som antytts ovan, främst länder som
Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna och Danmark som arbetat systematiskt med
kvalitetsfrågor och -kontroll. Kompostanvändningen i Tyskland fördelades år 2000 enligt
följande:
•

Markbyggnad – 48 %

•

jordbruk – 31 %

•

hobbyodling – 13 %

•

jordtillverkning, trädgårdsodling, specialodling, övrigt – 2 % vardera

Man kan anta att fördelningen är karakteristisk för användningen i de andra länderna.
Betraktar man förutsättningarna för användning av kompost och rötrest i olika europeiska länder kan man sluta sig till att den typ av bransch- och företagsknutna regelverk
som finns i Sverige inte förekommer på andra håll.

3.2 Omgivningspåverkan
Med omgivningspåverkan avses här aspekter som lukt, buller, emissioner och andra
negativa effekter till följd av själva behandlingsaktiviteten och tillhörande transporter.
Frågan om luktspridning från behandlingsanläggningar är den kanske mest svårbemästrade av ovanstående aspekter. Störande lukt härrör vanligtvis från hanteringen av
inkommande obehandlat organiskt avfall och från behandlingen, men mer sällan från de
behandlade produkterna. Den vanligaste orsaken till uppkomsten till odör är att avfallet
utsätts för okontrollerad anaerob nedbrytning. Under sådana förhållanden kan ett stort
antal illaluktande ämnen (t.ex. fettsyror, svavelföreningar, ammoniak) frigöras. I samband
med avfalls-mottagning är luktfrågan är därför allvarlig oavsett om det handlar om
kompostering eller rötning. Under behandlingsfasen skall det normalt inte ske luktspridning från vare sig kompostering eller rötning, men för den förra processen kan detta bli
resultatet vid en dålig fungerande process, och i det senare fallet vid driftstörningar (t.ex.
rötkammar-översvämningar). Vad gäller slutprodukterna kan man vanligtvis betrakta en
väl mogen kompost som luktfri, medan luktande ämnen alltid finns inbyggda i en rötrest.
I detta fall är utförandet av efterhanteringen t.ex. lagring och spridning viktig för
luktspridningen.
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Att lukt är kan vara ett stort problem vid biologisk behandling finns det flera exempel
på från senare tid där närboende till komposterings-anläggningar t.o.m. åtalsanmält
anläggningar. Uppmärksammade luktstörningar har även förekommit vid biogasanläggningar. Proble-mens tyngd visar sig även vid tillståndsärenden då Naturvårdsverket och
länsstyrelser ställer hårda krav på genomtänkta behandlings-system med tanke på
luktspridning.
Det man normalt gör för att förhindra luktspridning från verksam-heterna är driftoptimeringar, att skapa slutna processer eller kontrollerbara luftflöden och att ordna effektiva
ventilationssystem med processluftsbehandling. Man får dock inte heller glömma bort
lokaliseringen som en parameter för att minska risken för omgivnings-störning.
Uppmärksamheten kring luktspridning vid biologisk behandling är vanligtvis kopplad
till nya anläggningar på nya platser. Lukt från en biologisk behandling på en avfallsanläggning innebär normalt (men inte alltid) färre klagomål eftersom det redan tidigare
pågått avfalls-hantering där.
Av samma anledning är bullerfrågan inte alls lika omdebatterad som luktfrågan.
Avfallstransporter till etablerade avfallsanläggningar har alltid förekommit och övergången från t.ex. deponering till biologisk behandling förvärrar inte situationen i någon större
utsträckning. Därtill är ofta transporterna villkorade till vissa tider just med anledning av
fordonsbuller. Samma sak gäller även bullrande aktiviteter (tunga fordon, sorteringsmaskiner osv.) inom behandlings-anläggningen. Den stora skillnaden mellan biologisk
behandling och deponering vad gäller transporter är att det förra kan kräva ett extra
transportled i det fall som produkten skall transporteras till en utomliggande avnämare
och detta ej kan ske i de fordon som transporterar in det organiska avfallet till anläggningen.
Vad gäller övriga verksamhetsbundna emissioner bör man nämna miljöstörande gaser
som ammoniak (försurning, övergödning), lustgas (växthusgas, ozonnedbrytande) och
metan (växthusgas). Vid en biogasanläggning finns det alltid en möjlighet till okontrollerat läckage av metan under de olika hanteringsstegen (t.ex. gasreningen vid fordonsdrift)
av biogas. Största potentialen för ammoniakavgång föreligger vid spridningen på
jordbruksmark. När det gäller kompostering finns den största risken för gasemissioner
under behandlingen där avgången generellt ökar ju ”sämre” processen drivs. Att driva en
komposteringsprocess optimalt är inte okomplicerat och forskare förespråkar idag slutna
behandlingssystem och behandling av kompostgaserna.

3.3 Biologisk behandling i ett systemperspektiv
Sedan början 1990-talet har man vid FoU-institutioner allt mer arbetat med livscykelanalyser (LCA) och systemanalyser för att bättre kunna belysa produkters och systemlösningars miljöeffekter och, senare även, ekonomiska produktionsutfall. Intressant är att
modellerna möjliggör simulering av t.ex. biologisk behandling kontra avfalls-förbränning
eller deponering vilket även utförts i landet för några särskilda typfall. Även om
resultaten ur datormodellerna måste värderas på ett försiktigt och medvetet sätt (utfallet är
ju direkt beroende kvaliteten på indata, antagna matematiska delmodeller och systemgränser) så är detta intressanta verktyg att utnyttja i en bedömningsprocess.
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Två forskargrupper har nyligen presenterat LCA- respektive systemanalyser av behandlingssystem för biologiskt avfall. I båda studierna belyser man scenarier där
återvinning (inbegripet kompostering eller rötning för lättnedbrytbart organiskt avfall)
ställs mot alternativ med förbränning respektive deponering. Refererad LCA-studie är
utförd av Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier medan systemanalysstudien
(ORWARE) är utförd av forskare vid IVL, KTH och JTI.
För en fördjupad bild av studiernas resultat hänvisas till respektive forskarrapport. De
resultat som refereras nedan är forskarnas sammanfattande slutsatser och baseras på de
förutsättningar man satt upp i studierna. Resultaten är således inte generellt översättbara
till alla landets kommuner och regioner där lokala förutsättningar kan ge andra utfall.
Eftersom beskrivna resultat är relativt tydliga och överensstämmande är de ändå
intressanta att redovisa i korthet.
Trots att man i de två projekten angripit frågeställningarna med något olika verktyg har
man i stort uppnått liknande resultat. När det gäller rangordningen av behandlingsalternativ pekar LCA-studien, som baseras på ett ”Sverigescenario”, på att den så kallade
avfalls-hierarkin i stort sett är ett riktig. Detta konstaterande innebär således att återvinning är att föredra före förbränning som i sin tur är ett bättre alternativ än deponering.
Slutsatsen från systemanalysprojektet, där man studerat avfallshanteringen i tre olika
kommuner (Stockholm, Uppsala och Älvdalen), är att deponering är sämre än alternativ
där man tar till vara på energi och material i avfall. Studierna har således gett samstämmiga resultat som stödjer dagens omställning inom avfallshanteringen.
När det gäller förhållandet mellan materialåtervinning och förbränning med energiutvinning ger studierna inte lika tydliga utfall. I system-analysstudien ges att det inte går att
dra några entydiga slutsatser vad gäller miljöpåverkan vid jämförelse mellan materialåtervinning och förbränning samt mellan biologisk behandling och förbränning. Fördelar
och nackdelar finns med alla alternativ. Bland annat konstaterar man att rötning av
lättnedbrytbart avfall ger en högre samhällsekonomisk kostnad än förbränning och har
både fördelar och nackdelar vad gäller miljöpåverkan. Utfallet på energisidan beror på
hur biogasen används. Vidare menar man att kompostering av lättnedbrytbart avfall är
samhällsekonomiskt jämförbart med rötning, men ger högre energiförbrukning och större
miljöpåverkan. Man säger vidare att förbränning bör utgöra en bas i avfallssystemet för
de studerade kommunerna, även om avfallet måste transporteras till en regional
anläggning.
I LCA-studien har man kommit fram till en tydligare skillnad mellan återvinningsscenariot (rötning av lättnedbrytbart avfall) och förbränningsscenariot (förbränning av
lättnedbrytbart avfall). Det förra alternativet ger såväl den minsta energianvändningen
som det minsta utsläppet av växthusgaser vid olika antaganden.
Ett annat resultat som berörs i de båda fallen är att effektiva lång-distanstransporter
normalt ofta ger en liten påverkan på det energi- och det miljömässiga resultatet. Detta
innebär att det inte behöver betyda någon direkt nackdel att utnyttja regionala anläggningar vid avfallsbehandlingen. Däremot har man sett att personbilstransporter under
insamlingsskedet kan ge märkbara effekter.
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3.4 Kostnader
Biologisk behandling utförd med sådan standard att etablerade kvalitets- och miljökrav
kan uppfyllas ställer höga krav på såväl anläggningsutförande som drift. Detta innebär
dock inte alltid att anläggningen måste komplicerad och kostsam att uppföra. Betraktar
man hur stora mottagningsavgifterna är vid biologisk behandling i Sverige ser man att
spannet är relativt stort. Det finns exempel på anläggningar som har avgifter på ca 1 000
kr per ton, men de flesta anläggningar verkar ligger inom spannet 200-600 kronor per ton.
Bakom den spridda bilden ligger faktorer som anläggningens art, hur den finansierats,
avfallstyper samt utformningar av avtal. Det finns inte något generellt mönster mellan till
exempel anläggningsstorlek och avgiftsnivå.
Jämförs erfarenheterna rörande mottagningsavgifter vid biologisk behandling i Sverige
med Tyskland ser man att bilden inte skiljer sig så mycket. I slutet av 1990-talet var de
tyska mottagningsavgifterna 440-800 kr per ton mottaget avfall vid kompostering och
620-1 100 kr per ton vid rötning. Ser man på övriga Europa finns även exempel på
biologisk behandling som svarar mot 1 500 kr per ton mottaget avfall.
Dessa svenska uppgifter indikerar att behandlingsavgifterna vid många anläggningstyper motsvarar eller är lägre än avgifterna vid förbränning eller deponering, och att det
således är insamling och transport som normalt bidrar till att göra biologisk behandling
till ett dyrare alternativ. Trots att totalkostnaden för källsortering och biologisk behandling ofta blir större än vid förbränning och deponering har det kontinuerligt tillkommit
anläggningar för biologisk behandlings i landet under senare år (se vidare ”Drivkrafter”
nedan).
Många av de biogas- och komposteringsanläggningar som uppfördes under 1990-talet
var mycket teknikintensiva. Känt är att flera av dessa haft svårigheter vad gäller teknisk
funktion. Ombyggnationer har inneburit dyra ”lärpengar” som många gånger lett till
pressad ekonomi och överdragning av byggbudgeten. Att det är svårt att få projekten att
gå ihop ekonomiskt trots statliga investeringsbidrag visar på svårigheten att förutse
projektens utveckling, men även på begränsade kunskaper om val av teknik, material
m.m. Man bör samtidigt notera att få av de anläggningar som fått statliga investeringsbidrag även fått stöd för att utvärderas från funktions-, teknik- och produktkvalitetssynpunkt. Detta betyder att behovet av och möjligheten till av erfarenhetsåterföring inte
beaktats.

3.5 Drivkrafter
Som berörts i föregående avsnitt är det på många platser förmodligen svårt att idag få en
lägre totalkostnad (källsortering – insamling – behandling) vid biologisk behandling av
exempelvis hushållsavfall än vid förbränning eller deponering. Frågan om att införa ny
avfalls-behandling baserat på återvinning och resurshushållning blir därför, diskuterad
utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, inte en självklar lösning. När det handlar om
miljöpåverkande verksamheter som avfallsbehandling skulle man kunna önska att en
samhällsekonomisk grundsyn kunde få styra utvecklingen.
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Drivkraften för att införa biologisk behandling som ett led i att öka återvinningen
måste därför under nuvarande kostnadssituation lyftas till en annan nivå, vilket förmodligen varit fallet i de kommuner där man satsar på en utbyggnad av källsortering. Bakom
måste det finnas en politiskt förankrad ambition för att arbeta för återvinning och
växtnäringskretslopp. För att komma dit krävs en samsyn mellan de tekniska förvaltningarna/bolagen och de som ytterst leder kommunerna. I dagens läge är det i de flesta fall
inte möjligt för kommunerna att ”tjäna pengar” på behandlingssystem med källsortering
och biologisk behandling.

3.6 Summering
Flera av aspekterna som diskuterats ovan har med all säkerhet bidragit till att omställningen till biologisk behandling dragit ut på tiden eller till och med hindrats i många
kommuner. Konsekvensen av detta är att utvecklingen i samhället haltar betänkligt i
jämförelse med regeringens och riksdagens mål. Det finns således tydliga orsaker till
varför det råder brist på kapacitet för biologisk behandling av lättnedbrytbart avfall i
Sverige.
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4 Miljöbalkens hänsynsregler
Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö vilket skall genomsyra
all tillämpning av miljöbalkens bestämmelser. Balkens ”Allmänna hänsynsregler m.m.”
(2 kap) får här stor betydelse för en verksamhetsutövare som t.ex. sysslar med biologisk
behandling av biologiskt lättnedbrytbart avfall.

4.1 Kunskapsregeln (2 §)
Kunskapsregeln innebär att varje verksamhetsutövare skall skaffa sig den kunskap som
behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Vid
biologisk behandling bör detta exempelvis innebära:
•

Verksamhetsutövaren (VU) skall känna till vilka lagar och som styr verksamheten

•

VU skall ha veta vad det avfall han mottar kommer ifrån, och vad det innehåller eller
kan innehålla med avseende på föroreningar och smittbärande ämnen

•

VU skall veta hur obehandlat avfall skall hanteras för att inte innebära risk för
medarbetare och miljö

•

VU skall skaffa sig sådan kunskap om olika behandlingstekniker att han kan välja rätt
teknik med hänsyn till det avfall som skall behandlas. Detta i syfte att förebygga
driftstörningar som försämrar behandlingskapaciteten och som kan ge upphov till
onödiga risker för människa och miljö.

•

VU skall veta hur behandlingsprocessen fungerar så att rätt åtgärder kan vidtas vid
såväl normal som onormal drift. Genom god kunskap skall man också uppnå optimal
funktion med hänsyn till omgivningspåverkan och energiförbrukning

•

VU skall veta vad färdigbehandlad produkt (kompost eller rötrest/biogas) innehåller
och hur det utifrån kvaliteten kan användas

Flera av ovanstående punkter är relativt givna och självklara för varje verksamhetsutövare. Den fråga som torde vara svårast att kontrollera är den om processens funktion. En
komposteringsprocess kan utifrån vissa parametrar (t.ex. temperatur och syrehalt) ge
intryck att vara optimerad, men ha andra egenskaper (materialsammansättning) som gör
att den emitterar miljöskadliga ämnen.

4.2 Försiktighetsprincipen (3 §)
Försiktighetsprincipen innebär att en verksamhetsutövare skall utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighets-mått som krävs för att förebygga etc.
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skada på människors hälsa och miljön. Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga
teknik användas. Vid biologisk behandling bör detta exempelvis innebära:
•

VU skall utnyttja en behandlingsprocess som både är anpassad till det avfall som
skall behandlas och den slutprodukt som han har avsättning för

•

VU bör välja en teknik som är etablerad och inte bara finns på experimentstadiet så
att funktionen och prestandan kan förutsägas på förhand. Tekniknivån skall även
väljas utifrån de resurser för drift och underhåll som finns tillförfogande.

•

VU skall välja en behandlingsprocess som ger minsta möjliga påverkan på människa
och miljö

•

VU skall komplettera behandlingsprocessen med erforderlig utrustning (t.ex.
processluftsbehandling) för att förhindra skadlig omgivningspåverkan. Vald utrustning skall med god säkerhet klara av de uppgifter de är avsedda för.

•

VU skall ge anvisningar för användning av produkter så att risken för negativ
miljöpåverkan minimeras vid användningen.

Samtliga punkter bedöms som väsentliga.

4.3 Lokaliseringsprincipen (4 §)
Lokaliseringsprincipen innebär att plats väljs för verksamheten så att målet kan uppnås
med minsta olägenhet för människa och miljö. Väsentliga aspekter vid biologisk
behandling:
•

Plats för verksamheten skall väljas så att transporterna av avfall till anläggningen och
produkter från anläggningen blir så korta som möjligt.

•

Plats för verksamheten skall väljas med hänsyn till närboende så att förutsättningen
för störningar (transportbuller och lukt respektive emissioner från verksamhet och
transporter) minimeras.

•

Plats för verksamheten skall väljas med hänsyn till risken för störningar på grundoch ytvatten respektive natur-, kultur- och rekreationsområden.

Lokaliseringsprincipen gäller såväl nya etableringar som utbyggnader och utvidgningar
av befintliga anläggningar, varför samtliga punkter är viktiga vid nya behandlingsanläggningar.

4.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen (5 §)
Hushållnings- och kretsloppsprincipen innebär att verksamhets-utövare skall hushålla
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheten till återanvändning och återvinning.
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•

Verksamheten skall syfta till att behandlat material (kompost eller rötrest/biogas) kan
återanvändas.

•

Energianvändningen under verksamheten (transporter, anläggningsdrift) skall vara så
begränsad som möjligt, och i första hand baseras på förnyelsebar energi.

•

Verksamheten skall i så liten utsträckning som möjligt kräva tillsatsmaterial och
produkter utöver avfallsråvaran.

•

Vid utformning av behandlingsanläggningar bör man eftersträva så liten materialåtgång som möjligt.

4.5 Produktvalssprincipen (6 §)
Produktvalsprincipen handlar om att man skall undvika kemiska produkter eller
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människa eller miljö. I fallet
biologisk behandling sätter denna regel en tydligare miljöaspekt på frågan om tillsatsprodukter som berörts i hushållnings- och kretsloppsprincipen.
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5 Tekniker för biologisk
behandling
I följande avsnitt diskuteras olika tekniker för biologisk behandling, förutsättningar för
drift samt slutligen deras egenskaper i förhållande till Miljöbalkens hänsynsregler.
I avsnittet berörs i första hand egenskaperna hos de biologiska behandlingsprocesserna.
I behandlingskedjan för organiskt avfall ingår normalt även förbehandlings- och
efterbehandlingsutrustning. Förbehandlingen kan bestå av sorterings- och sönderdelningsutrustning medan efterbehandlingen kan utgöras av avvattning och siktning. Även om
detta teknikområde inte behandlas vidare i rapporten är det viktigt att vara medveten om
att för- och efter-behandling är en mycket viktig länk vid biologisk behandling av
källsorterat organiskt avfall.

5.1 Generella aspekter
Karakteristiskt för kompostering (i jämförelse med rötning) är:
•

syretillförseln,

•

långa behandlingstider och

•

ett mullrikt, långsamtverkande gödsel- och jordförbättringsmedel,

•

överskottsenergin (värme) lågvärdig.

Syretillförseln, vilket normalt tillgodoses genom luftning, innebär ett materialutbyte där
processluften kan föra med sig ämnen från kompostmaterialet. Den långa behandlingstiden innebär att hanteringen och behandlingen av materialet kan kräva stora utrymmen.
När det gäller slutprodukten så är detta en produkt med lågt vatteninnehåll och med brett
användningsområde. På grund av formen på överskottsenergin finns det få exempel på att
denna omhändertas. En annan aspekt på kompostering är att det under processen kan bli
ett under- eller överskott på vatten som måste hanteras genom tillsats eller lakvattenomhändertagande.
På motsvarande sett kan rötning karakteriseras av:
•

korta uppehållstider,

•

våt, snabbverkande, flytgödselliknande gödsel- och jordförbättringsmedel alt.
avvattnad kompostliknande slutprodukt,

•

absolut täthet på rötkammare och övriga gashållande behållare,

•

högvärdig överskottsenergi (biogas)
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I jämförelse med kompostering kräver rötningen normalt mindre utrymme. Den våta
rötresten är i första hand lämpad för jordbruket. Kravet på gastäthet och andra behandlingsaspekter gör rötningen normalt mer tekniktyngd än komposteringsanläggningar.
Valet mellan kompostering eller rötning baseras primärt på följande aspekter:
•

utgångsmaterial,

•

behov/avsättning av restprodukt

•

intresse för energiutvinning och

•

utrymme, lokalisering,

Därtill finns det ett flertal andra faktorer som är avgörande, där investeringsbehov/ekonomi och kunskap/tradition förmodligen är viktiga inslag.

5.2 Trender inom Europa
Omfattning av biologisk behandling
Graden av biologisk behandling inom Europa varierar relativt mycket. I vissa länder (t.ex.
Grekland och Portugal) är biologiska metoder ovanliga, medan flera länder (t.ex.
Danmark, Spanien, Sverige, Frankrike, Italien, Schweiz, Belgien) har en behandlingsgrad
på 5-10 % (1998). Mest omfattande samma år var verksamheten i Neder-länderna,
Österrike och Tyskland. Man bör i detta sammanhang nämna att dessa tre länder har
mycket tydliga föreskrifter vad gäller organiskt avfall med bland annat obligatorisk
källsortering av hushållens bioavfall (Österrike och Nederländerna).
Förekommande tekniker
Utbyggnaden av behandlingsanläggningar för biologisk behandling var betydande under
1990-talet. Mellan 1993 och 1997 ökade den totala behandlingskapaciteten 2,4 gånger
(från 3,7 till 9,0 miljoner ton per år). Även om kompostering är den dominerande
metoden för biologisk behandling inom Europa (år 1997 svarade kompostering för ca 89
% av behandlingskapaciteten) har rötning svarat för den största relativa ökningen; mellan
1993 och 1997 ökade antalet anläggningar från 12 till 55, medan antalet komposteringsanläggningar ökade från 131 till 318. Prognosen var samtidigt att rötningstekniken skulle
fortsätta att knappa in på komposteringstekniken med avseende på antalet anläggningar.
Öppen strängkompostering är den vanligaste och dominerande tekniken för behandling
av biologiskt hushållsavfall i Europa. När det gäller slutna anläggningar domineras bilden
av tunnel-, trum-, kanal- och bäddkompostering som tillsammans svarar för nästan 80 %
av behandlingskapaciteten. Under åren 1993 till 1997 visade det sig att tekniken med
duktäckt kompostering svarade för den största ökningen. En bidragande orsak kan vara att
detta är en relativt enkel och billig teknik som ändå på ett effektivt sätt hanterar
hygieniserings-, emissions- och luktproblematiken som förknippas med öppen behandling.
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När det gäller rötningsteknik är torrötning den dominerande metoden (44 % år 1997),
följt av flerstegsrötning på andra plats.
Erfarenheter och utvecklingstendenser
De slutna, tvångsluftade komposteringsteknikerna för behandling av bioavfall från
hushåll och verksamheter har funnits länge i Europa och måste idag betraktas som en väl
fungerande teknik. Som en reaktion på att det funnits problemfyllda koncept av den typen
har man på senare år sett en tendens att även tekniskt enklare komposterings-teknik
kommer allt mer, t.ex. luftade bäddar i olika former, dukkompostering och kanalkompostering med sugluftning.
För rötningsanläggningarna har utvecklingen varit kantad av problem vid rötning av
bioavfall från hushåll. Många rötningsanläggningar i Europa bedöms dock idag fungera
väl, och tekniken kan anses vara etablerad. Även för rötning finns det dock från senare tid
exempel anläggningar som medvetet baserats på enkel och robust förbehandlings- och
behandlingsteknik. I ett sådant fall är det inte säkert att återvinningen av restprodukten
kan nå de högst ställda målen kvalitetsmässigt. Efter gasutvinning kan produkten istället
ha en karaktär av täckjord eller t.o.m. vara en ren förbränningsprodukt.

5.3 Kompostering
Kompostering är i sin enklaste form kostnadseffektiv och energisnål. Behandlingen kan
utföras med ett minimum av teknisk special-utrustning och kräver ingen annan energiinsats än vändning då och då. Å andra sidan kan kompostering utföras mycket teknikintensivt med omfattande sorteringsutrustning, mekaniserad och styrd drift, slutna hallar/behållare, luftbehandling, separat lakvattenbehandling, långtgående efterbehandling av
kompost i olika fraktioner. Utförandet hänger samman med utgångsmaterialets art och
mängd, lokalisering, myndighetskrav, marknaden för slutprodukten osv. Oavsett
tekniknivå råder följande generella principer vid kompostering:
•

Rena, källsorterade utgångsmaterial (substrat) är väsentligt för att uppnå god renhet
på slutprodukten.

•

Komposteringsprocessen ger alltid, i större eller mindre omfattning, upphov till
miljöskadliga gasemissioner vilket bör beaktas vid val av teknik och utförande.

•

Optimal drift (m.h.t. aspekter som emissioner, energianvändning, hygienisering,
behandlingstid) kräver processkunskap och erfarenhet.

De processfaktorer som uppmärksammas mest idag är frågan om att under kontrollerade
betingelser uppnå tillfredsställande hygienisering under behandlingen samt frågan om
uppkomst och hantering av emissioner (miljöstörande respektive hälsofarliga ämnen och
lukt).
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När det gäller miljöstörande emissioner talar man främst om metan, lustgas och
ammoniak. Dessa föreningar kan lämna materialet under olika faser av processen där
syreförsörjning, temperatur och kompostmaterialets sammansättning har betydelse.
I påföljande beskrivning har kompostering delats upp öppen och sluten kompostering
vilket gjorts med hänsyn till möjligheten att kontrollera emissioner. (Man bör dock notera
att även emissionerna från öppna anläggningar som strängkompostering kan kontrolleras
genom tillämpning av så kallad sugluftning där processluften omhändertas och behandlas.) En annan förekommande uppdelning är på statiska respektive dynamiska processer
där skillnaden sitter i omblandningen av kompostmaterialet under processen. Detta har
normalt stor betydelse för processens effektivitet, och inte minst för hygieniseringsförloppet eftersom statiska processer normalt är förknippade av ojämn temperaturfördelning
(randzonseffekter).
Öppen kompostering
Med öppen kompostering avses här processer där behandlingen sker under bar himmel
eller under enklare skärmtak. Strängkompostering är den dominerande metoden.
Syreförsörjningen tillgodoses genom återkommande vändningar eller mekaniskt
(tvångsluftning), varför både dynamiska och statiska processer förekommer. Fördelarna
med enkla processer har berörts ovan, de mest uppenbara nackdelarna torde svårigheten
att uppnå fullgod hygienisering, att ha kontroll på emissioner och balansera kompostens
vatteninnehåll på grund av variationer i nederbörd och avdunstning.
Hygieniseringen påverkas av rådande klimat, effektiviteten i komposten och vändningsfrekvensen. När det gäller miljöstörande emissioner har de öppna systemen sina
begränsningar eftersom det inte går att förhindra att kompostgaser läcker till atmosfären
eller lukt att sprida sig i omgivningarna (om ej sugluftning tillämpas). Att driva en öppen
anläggning för att både uppnå hygienisering och begränsa emissionerna kräver goda
kunskaper om hur man optimerar processförloppet.
Sluten kompostering
Sluten kompostering kan ske i form av container-, trum-, box-, tunnel-, kanal-, torn-, och
bäddkompostering samt duktäckt kompostering. Kännetecknande är att dessa metoder i
de flesta fall ger större möjligheter till processkontroll (temperatur, syreförsörjning,
omblandning) till följd av automatiserad drift och mekaniserad luftning. I de flesta fall
kan man dessutom omhänderta kompost-gaserna och leda dem till behandling. I fallet
dukkompostering utnyttjar man dukens egenskaper att stänga inne vattenmolekyler (och
till dessa bundna ämnen) genom kondensering vilket förhindrar spridning av oönskade
ämnen.
Ovanstående ger att sluten kompostering normalt kan resultera i snabbare stabiliseringsförlopp, effektivare hygienisering, mindre emissioner och omgivningspåverkan.
Slutna metoder är dock ingen garanti för full hygienisering eftersom det även här
förekommer statiska processer med de brister som beskrivits ovan. Vidare kan slutna
komposteringstekniker som sker i hallar där det vistas personal ge svåra arbetsmiljöförhållanden. Ett annat förekommande anläggningsmiljöproblem är korrosion.
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Hemkompostering
Hemkompostering sker antingen hos enskilda hushåll eller vid gemensamhetsanläggningar för grannar eller flerbostadshus. Från ”processynpunkt” förekommer såväl statiska och
dynamiska processer som öppna och slutna. Den stora skillnaden från stora anläggningar
är att tillsynen många gånger är mer sporadisk, vilket tillsammans med en bristande
kunskap kan leda till otillräcklig hygienisering och olämpliga lakvattenutsläpp. Det finns
även belagt att utsläppen av kompostgaser från hemkompostanläggningar kan vara
betydande. I och med att de berörda sköter sin kompost själva ökar deras förståelse för
naturens processer och hur man återvinner växtnäring och organiskt material. Denna
medvetenhet bidrar till att källsorteringen många kan bli bättre.
Vid jämförelse mellan en större central anläggning och hem-kompostering med
avseende på transporter och energikonsumtion har hemkomposteringen vissa fördelar.
Exempelvis kan man kunna tänka sig att omfattande hemkompostering skulle minska
behovet av ny hämtningsteknik på fordonssidan. Minskning av transporterna med
tillhörande emissioner är också positivt och följer målsättningen som beskrivits
Naturvårdsverkets MaTs-samarbetet. Angående trans-porternas betydelse för energianvändning och miljöeffekter, se även avsnitt 3.3
Våtkompostering
Våtkompostering är en sluten, totalomblandad, tvångsluftad process för organiskt avfall i
slamform (i dessa sammanhang oftast organiskt avfall blandat med toalettavloppsvatten
eller flytgödsel). Processen är relativt ny i denna tillämpning och finns för närvarande på
endast tre ställen i Sverige. Rätt utformad är processen en renodlad stabiliserings- och
hygieniseringsprocess som med relativt enkel styrning kan drivas optimalt för att uppnå
dessa mål.
Den slutna processen ger förutsättningar för en kontrollerad frånluftshantering och vid
svenska anläggningar behandlas luften i torvfilter med syfte att fånga ammoniakgas.
Behandlingen kännetecknas av låga TS-halter (4-10 %) vilket ger en relativt hög energioch behandlingskostnad per ton avfall.

5.4 Rötning
Till skillnad från kompostering så kräver kontrollerad rötning även i sin enklaste form en
viss tekniknivå. Själva processen måste utföras i en gastät behållare som inte medger
läckage av metan (växthusgas) till atmosfären. I de allra flesta fall utnyttjas även skruvar
eller propeller-omrörare för omblandning och pumpar eller skruvtransportörer för
transport av rötsubstratet (se särskilt avsnitt om cellrötning på deponier). Således
förbrukar även rötning elenergi för driften. Rötningsprocessen kan i övrigt utföras på en
mängd olika sätt med hänsyn till substratets vattenhalt, temperaturnivå, omrörning samt
uppdelning av processens mikrobiologi. Vilken variant som passar bäst hänger i första
hand samman med utgångsmaterialets art och mängd samt marknaden för slutprodukten.
Oavsett tekniknivå råder följande generella principer vid rötning:
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•

Rena, källsorterade utgångsmaterial (substrat) är väsentligt för att uppnå god renhet
på slutprodukten.

•

Rötningsprocessen ger i normalfallet ej upphov till miljöskadliga gasemissioner
(potential finns för läckage av metan).

•

Jämn belastning med ett väl sammansatt substrat ger vanligtvis en stabil och lättskött
process.

•

För totalomblandade våtrötningsprocesser ligger den största svårigheten i att hantera
avfallsslag av varierande kvalitet där föroreningar stör inmatningskedjan, vilket i sin
tur kan innebära ojämn drift.

Hygienisering sker säkrast som satsvis värmebehandling, t.ex. i särskilda pastöriseringskärl i steget före rötkammaren. Hanteringen av producerad biogas är vid enklare
användning (värme, kraft/värme-produktion) vanligen problemfri. Den särskilda rening
som sker då biogas graderas upp till fordonskvalitet innebär en helt annan komplexitet.
I Sverige har vi lång tradition av så kallad våtrötning av avloppsslam och nästan
samtliga rötningsanläggningar för organiskt avfall som uppfördes under 1990-talet i
landet bygger på denna teknik. Rötning är en ”yngre” och mer obeprövad metod för
hushålls- och verksamhetsavfall jämfört med kompostering. Den stora skillnaden jämfört
med slamrötning ligger på förbehandlingen, både vad gäller kompletterande avskiljning
av plast, metaller etc. och finfördelning av avfallsmaterialet. Sett över hela Europa är den
så kallade torrötnings-tekniken numerärt överlägsen övriga processvarianter. Fördelen
med denna är att man inte behöver hantera stora volymer bulkvätska och att det kan
finnas fördelar med hantering av ”torrt” avfall om man eftersträvar en kompostliknande
slutprodukt (eller kompost). En förekommande processlösning är att man pressar bort
vattnet efter rötningen så att man erhåller en våt- och en torrfas. Tekniskt sett kan
processen vara svårbemästrad och det krävs säkert en hel del utveckling för att även få
denna rötningsteknik att passa våra för-hållanden. Jämfört med kontinenten innehåller
vårt bioavfall oftast en mindre andel trädgårdsavfall vilket kan vara bra som strukturgivare.
En annan form av rötning sker i så kallade planreaktorer eller bioceller etc. Denna
behandlingsform har utvecklats på deponierna där man eftersträvat att optimera den
anaeroba nedbrytning och gasproduktion som normalt sker i en deponi med inslag av
organiskt avfall.
Reaktorrötning av organiskt avfall
Rötning i reaktorer sker primärt för att åstadkomma en stabilisering med utvinning av
biogas. Utöver detta syfte kan det finnas olika mål med den växtnäringsrika slutprodukten. En väg är att man vill återföra rötresten i obearbetad form till användning inom
jordbruket, ett inte ovanligt scenario då gödsel ingår som rötsubstrat. En annan väg,
vanligare vid avfallsrötning, är att man ser gasutvinningen som ett steg och produktionen
av en torr, kompostliknande slutprodukt som det andra steget. Fasseparering kan ske
innan eller efter rötning och utnyttjas kompostering som slutbehandling av torrfasen.
Förbränning är ibland förekommande om fastfasen är förorenad av plast etc.
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Reaktorrötningens främsta fördelar är att den ger ett nyttigt energi-överskott där
produktionen av den energirika och relativt rena biogasen ger flera möjligheter till
användning. Bäst betalningsförmåga och största positiva miljöeffekt ger fordonsdrift. En
annan fördel med reaktorrötningen är att den inte ger några emissioner av miljöstörande
gaser om man kan hålla det diffusa metanläckaget på en låg nivå. En annan positiv
egenskap är att behandlingen sker slutet vilket är positivt ur arbetsmiljösynpunkt.
En nackdel med reaktorrötning är att den tenderar att bli mycket teknikintensiv med
stort inslag av tung och kostsam utrustning i form av rostfria/syrefasta komponenter,
pumpar, ventiler, värmeväxlare, omörörare osv. Sammantaget kan detta göra anläggningarna känsliga för driftsstörningar och leda till dyra underhållskostnader, särskilt om man
skall hantera ”komplext” avfall som källsorterat hushållsavfall eftersom detta avfall i de
flesta fall även kräver omfattande förbehandling.
Samrötning med avloppsslam
Många av dagens svenska biogasanläggningar för organiskt avfall kan sägas vara
samrötningsanläggningar eftersom olika typer av avfall ofta blandas med gödsel.
Samrötning av organiskt avfall och avloppsslam får en annan karaktär eftersom det idag
råder stor skepsis gentemot slamanvändning inom jordbruket. Samrötning med avloppsslam kan annars vara attraktivt eftersom det kan innebära flera samordningsvinster.
Många kommuner har idag kommunala rötningsanläggningar vid sina avloppsreningsanläggningar där det finns en mångårig erfarenhet av rötningsteknik och en uppbyggd
infrastruktur för gaslagring och -användning. Många gånger finns det även överkapacitet i
befintliga rötkammare vilket kan begränsa nyinvesteringen till förbehandlingsutrustning
för avfallet, eventuellt ett hygieniseringssteg, lagringskapacitet för rötrest etc.
Den största problemet i samrötningsidén ligger i frågan om det är sunt att samhantera
den blandade och ifrågasatta fraktion som avloppsslam utgör, med organiskt avfall som i
de flesta fall är källsorterat och har goda förutsättningar för acceptans i brukarledet.
Eftersom det finns tydliga signaler (se avsnitt 3.1.3) för att t.ex. jordbruksnäringen
klassificerar rötrest eller kompost av källsorterat organiskt avfall som bättre än avloppsslam är det rimligt att inte förorda samrötning. Detta skulle kunna äventyra kvaliteten och
förtroendet för det källsorterade organiska avfallet och kanske även försämra motivationen till källsortering av det organiska avfallet.
Rötceller, planreaktorer etc.
Rötning i rötceller eller planreaktorer (statisk, satsvis behandling) går inte att optimera på
samma sätt som konventionell reaktorrötning där man på ett helt annat sätt kan kontrollera vattenhalten i hela avfalls-massan, avfallets form, distribution av närsalter via
omrörning m.m. Gasuppsamlingssystemet ger också att man i normalfallet får med sig
luft in i gasen vilket ger en hög kvävehalt i gasen. Gasen kan därmed med dagens teknik
inte uppgraderas till fordonskvalitet till en rimlig kostnad.
Benämningarna kring tekniken är många (rötceller, bioceller, biocellsreaktorer,
planreaktorer etc.). Normalt används ”reaktor”-begreppet då man vill betona att processen
optimeras aktivt (t.ex. genom sortering, förbehandling och sönderdelning av avfallet,
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uppläggningsteknik – lagertjocklek, vattentillförsel, anpassat gasutvinningssystem,
botten- och toppentätning osv.) Efter viss tid kan behandlingen betraktas som avslutad
varefter reaktorn kan brytas upp för utsortering av nyttigheter (jordfraktion, bränslefraktion osv.).
”Cell”-begreppet används vanligen då man utan särskilda åtgärder placerar restavfall i
uppbyggda celler på en deponikropp och utvinner gasen utan särskilda optimerings- eller
gastätningsåtgärder. Om man i reaktorkonceptet arbetar efter modellen att utsortera ur det
utrötade avfallet, rör det sig i cellkonceptet normalt om deponering med energiutvinning.
Tekniken har motsvarande fördel som samrötningslösningar med avloppsslam. Tekniken är enkel och infrastrukturen för gasen är i de flesta fall befintlig. De största nackdelarna är förknippade med svårigheten att uppnå fullständig gasuppsamling. För reaktorlösningarna där man avser att utvinna jordliknande produkter är frågan om det går att
utvinna en homogen och stabil slutprodukt som kan utnyttjas på något annat sätt än
internt inom deponin som täckmaterial.

5.5 Teknikval utifrån hänsynsreglerna
I förhållande till Miljöbalkens hänsynsregler bör valet av teknik uppfylla följande krav:
•

Valet av teknik skall baseras på goda erfarenheter och kunnande så att tekniken blir
väl anpassad till de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet (avfallets art, avsättningen av restprodukten, lokalisering, processkunskapen hos personalen osv.).
Målet bör vara att prioritera pålitlig och driftsäker teknik så att förtroendet för produkterna (kompost eller rötrest/biogas) och idén med biologisk behandling inte äventyras. (Kunskapsregeln 2 § och Försiktighets-regeln 3 §.)
Detta innebär att verksamhetsutövaren skall värdera behovet av drift- och underhållsbehov i förhållande till sina resurser. I de flesta fall kan det innebära att enkla och
driftsäkra komposterings- och rötningstekniker bör väljas före avancerade och teknikintensiva.

•

Valet av teknik skall ha sådan utformning och innehålla sådana komponenter att
risken för störningar på människa och miljö undviks. (Försiktighetsregeln 3 § och
Lokaliseringsregeln 4 §.)
Detta innebär att teknikvalet bör motsvara en lägsta nivå vad gäller förebyggande
åtgärder (med hänsyn till emissioner, luktspridning, arbetsmiljö). För kompostering,
där emissionsproblematiken är känd, är det rimligt att ställa krav på att till exempel
slutna anläggningar (alternativt sugluftning eller duktäckning av sträng-komposter)
skall utnyttjas vid viss storlek på anläggningen. Det kan även innebära krav på sluten
och ventilerad hantering av obehandlat avfall. Analogt till ovanstående kan man
formulera krav på förebyggande åtgärder (till exempel täthet på överbyggnad eller
metanoxiderande skikt) och ökad processkontroll vid behandling i planreaktorer i
syfte att minska emissionerna.
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•

Valet av teknik skall möjliggöra ett använda slutprodukten (kompost eller rötrest/biogas) på mest effektiva sätt ur resurs-synpunkt. Detta kan motsvara återföring
av produkternas växtnäring och organiska substans, och en gasanvändning som syftar
till energiproduktion. Vid teknikvalet skall även hänsyn tas till energi- och transportbehov. (Hushållnings- och kretslopps-principen 5 §).
Detta innebär att tekniker bör vara anpassad till källsorterade, rena avfallskategorier
som har förutsättningen att kunna utnyttjas i förädlad form. Samrötningslösningar
(avloppsslam och källsorterat avfall) bör därför inte prioriteras under nuvarande
förhållanden. Deponering i rötceller bör följaktligen inte heller prioriteras, eftersom
det kan finnas potential i en längre utvecklad teknik (planreaktorer) som utöver gasutvinningen medger utvinning av användbara produkter.
Kravet på hushållning med energi innebär att man bör väga samman flera energiaspekter (förbrukning – utvinning, hantering av våta rötrester kontra avvattnade
rötrester eller komposter m.m.).

•

Tekniken skall inte kräva tillsatsmaterial (kemikalier, förorenade produkter) som
bidrar till att försämra slutproduktens kvalitet. (Produktvalsprincipen 6 §.)
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6 Rekommendationer och
behov av förbättringar
Situationen i Sverige vad gäller biologisk behandling är splittrad i den mening att man
vissa kommuner kommit väldigt långt i omställningen, medan man i andra lever kvar i ett
deponeringssystem. Detta visar med all tydlighet att det har gått att arbeta i linje med
regeringens och riksdagens målsättningar, men att det råder stora olikheter både vad
gäller lokala förutsättningar och viljan att utveckla avfallshanteringen.
Som berörts i inledningen är det stora skillnader mellan olika regioners möjligheter att
avsätta komposter och rötrester. Detta visar på problemet med generella krav som syftar
till att styra behandlingen åt samma håll på alla platser i landet. Samtidigt är målen
motiverade med hänsyn till avfallshierarkin och de utredningsresultat som visar på att
detta är den mest miljö- och energieffektiva vägen.

6.1 Svagheter i nuvarande system
Bland verksamhetsutövarna råder det en osäkerhet om vilka spel-regler som gäller för
begreppet biologisk behandling. Bland annat finns det olika tolkningar över vad som
räknas som ett acceptabelt system med biologisk behandling. En annan brist som ofta
diskuteras är avsaknaden av regler och riktlinjer medkoppling till avsättnings-frågan.
Erfarenheter från de biologiska behandlingsanläggningar som byggts i landet under
senare år visar även på tekniska brister vad gäller systemens funktion. En bidragande
orsak till detta kan vara brist-fälliga kunskaper hos dem som handlar upp anläggningar
(verksamhetsutövare, konsulter, rådgivare), men även bland processleverantörer. Mot
bakgrund av en senare utveckling i Sverige jämfört med andra europeiska länder har man
inte tillräcklig erfarenhet av de aktuella behandlingssystemen, och i de fall man förlitar
sig på europeisk, etablerad teknik tar man inte hänsyn till att exempelvis avfallens
sammansättning och kvalitet i Sverige skiljer sig åt jämfört med avfallen på kontinenten.
Man bör dock vara medveten om att det i Sverige finns ett antal exempel på fungerande
behandlingssystem, både vad gäller rötning (t.ex. TRAAB och Kristianstad) och
kompostering (dukkompostering, VAFAB).
Bortser man från de faktiska problemen, ger de brister som visat sig vid svenska
biogas- och komposteringsanläggningar erfarenheter som bör leda till bättre och
driftsäkrare behandlingssystem i landet. Som nämnts ovan finns också indikationer på att
bra lösningar etablerats. Risken med negativ publicitet är annars att viljan till at införa
biologisk behandling mattas, eller att ambitionen bland dem som producerar källsorterat
organiskt avfall till anläggningarna sjunker. Ur den aspekten kan man se frågan om att
uppföra pålitliga och driftsäkra anläggningar som genererar bra slutprodukter som en
överlevnadsfråga för branschen.
Som nämnts har biologisk behandling av organiskt avfall en avsevärt mycket längre
tradition i vissa europeiska länder än i Sverige. Teknik-utvecklingen där har gått i vågor
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där nya lösningar kommit och gått genom åren. En tendens idag är att enkla, robusta
anläggningstyper börjar komma mer på bekostnad av komplicerade och teknikintensiva
lösningar vilket bör beaktas i Sverige. En annan erfarenhet man kan dra från den senare
tidens utbyggnader är att det krävs att man noggrant analyserar om en viss teknik på
kontinenten är hållbar i svenska förhållanden.
I ljuset av ovanstående är det rimligt att den satsning på statliga investeringsbidrag för
ekologisk omställning kompletteras med andra aktiviteter och stödformer.
För att komplettera bilden borde följande områden förbättras och utvecklas:
•

Metod och teknik för omhändertagande av biologiskt avfall skall väljas utifrån de
lokala förutsättningarna. Det bör dock finnas generella krav som styr att exempelvis
anläggningar för biologisk behandling uppfyller en viss lägsta nivå vad gäller process-utformning och emissioner (hygienisering, lakvattenuppsamling och behandling, täckning/överbyggnad, luktreduktion m.m.).

•

Om man har som utgångspunkt att den miljömässigt bästa metoden för omhändertagande av biologiskt avfall skall väljas i varje kommun eller region är det uppenbart
att generella styrmedel mot ett och samma mål kan slå orättvist. Det bör därför skapas
ett system för att bedöma ”bästa möjliga hantering” i varje enskilt fall, och som kan
ligga till grund för antingen dispensärenden eller anpassade styrmedel. I avsnitt 6.2
diskuteras hur denna fråga kan hanteras.

•

Avsättningsfrågan måste lyftas fram som en huvudpunkt i samband med biologisk
behandling. Här behöver verksamhets-utövarna ett tydligare stöd (riktlinjer, rekommendationer) från myndighetshåll. Exempelvis råder oklarheter vilken användning
som samhället accepterar (i spannet jordbruksanvändning – deponitäckning) i förhållande till begreppen ”kretslopp”, ”resurshushållning” och ”biologisk behandling”.

•

Kunskapsnivån om biologisk behandling (teknikval, process-kunskap, driftfrågor)
måste höjas bland verksamhetsutövarna, men även hos konsulter och leverantörer.
Möjligheter till stöd för utbildning och studieresor borde finnas.

•

Teknikerna för biologisk behandling måste utvecklas och anpassas till de förhållanden som gäller i landet. För detta bör man initiera en bred och brett förankrad teknikstudie där erfarenheter från svenska och europeiska anläggningar värderas och leder
till rekommen-dationer för framtiden.

Det kan tyckas vara en svaghet att flera verksamhetsutövare uttalar en osäkerhet kring
begreppet biologisk behandling. Om huvudmål-sättningen är att uppnå resurshushållning
och kretslopp för växt-näringsämnen borde definitionen kopplas till hur det behandlade
biologiska avfallet (produkten) används. Kvaliteten och användningen av produkten är
således det väsentliga, vid sidan av att behandlingstekniken skall svara mot vissa
miljökrav. Man skulle därmed kunna se olika klasser av biologisk behandling där den
enklaste formen ger en slutprodukt som kan användas som täckningsmassor vid
avslutningsarbeten vid deponier etc. En annan klass skulle kunna motsvara ’kontrollerad
biologisk behandling’, där man via rötning eller kompostering utvinner en produkt som
uppfyller samhällets krav (förslagsvis kvalitetskraven i RVFs kvalitets-säkringssystem
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”Certifierad återvinning av kompost och rötrest”) system på gödsel- och jordförbättringsmedel.

6.2 Kommunal redovisning och styrning
De kommuner/kommunala bolag som lyckats bra i sitt arbete för en omställning av
avfallshanteringen till biologisk behandling visar att det finns flera möjligheter och
gångbara tekniklösningar. Huvudmål-sättningen med aktuella styrmedel bör därför i
princip gälla även i framtiden. Eftersom det sannolikt finns regioner och kommuner där
de lokala förutsättningarna inte tillåter liknande satsningar är det rimligt att alternativa
vägar till kretsloppsbaserad återvinning diskuteras på ett öppnare sätt.
En möjlig väg att hantera detta skulle kunna vara att låta kommunerna inlämna en
”Plan för biologiskt avfall” till myndigheten där man redovisar den aktuella situationen i
kommunen eller regionen med avseende på:
•

Marknader för kompost och rötrest, avsättningspotential

•

Avfallsunderlag, mängder biologiskt avfall lämpligt för behandling och återvinning

•

Möjligheter till källsortering och lämpliga metoder för det

•

Lämpligaste behandlingsmodell med biologisk behandling i förhållande till de lokala
förutsättningarna
alt.

•

Alternativ eller kompletterande behandlingslösning som uppfyller samhällets krav på
energi- och produktåtervinning i det fall förutsättningar för kontrollerad biologisk
behandling av källsorterat biologiskt avfall inte finns för delar av eller hela avfallsunderlaget.

Syftet med ”Plan för biologiskt avfall”, som borde kunna ingå i den kommunala eller
regionala avfallsplanen, skulle vara att låta belysa och redovisa de lokala förutsättningarna för biologisk behandling av källsorterat avfall. I arbetsgruppen för planarbetet bör det
förutom renhållningssidan även ingå representanter från miljömyndigheten (kommun
eller lst.), men även företrädare för användningssidan, konsumentorganisationer etc.
Med utgångspunkt från ”Plan för biologiskt avfall” kan man bedöma vilken eller vilka
vägar för omhändertagande som passar på det lokala/regionala planet. Utifrån principen
att varje kommun skall arbeta efter den behandlingsstrategi som är bäst ur miljösynpunkt
på den aktuella platsen, borde planen kunna utgöra underlag för dispenser alternativt
anpassade styrmedel. Om en kommun väljer ett miljömässigt sämre alternativ än vad som
är möjligt skulle detta möjligen kunna hanteras genom styrmedel. Eftersom förhållanden
kan förändras bör det vara en utgångspunkt att planen (besluts-underlaget) revideras om
förutsättningarna förändras. Genom förfarandet skulle man komma till rätta med dagens
situation då en enskild kommun eller kommunalt bolag riskerar att straffas för att det inte
lokalt finns naturliga förutsättningar att uppnå det som dagens styrmedel verkar för.
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Förfarandet skulle även motverka ett val av ett miljömässigt sämre alternativ än vad som
är möjligt.

6.3 Teknikval idag
Utifrån dagens erfarenheter, kunskapsläge och förutsättningar kan följande generella
rekommendationer ges inför val av teknik för biologisk behandling:
•

Prioritera hygieniseringsstegets funktion med hänsyn till drift- och smittspridningssäkerhet, och planera även anläggningen i övrigt för säker avfallshantering ur smittskyddssynpunkt. Ett satsvist behandlingsförfarande är generellt att föredra.

•

Vid större komposteringsanläggningar bör behandlingen ske i slutna system, helst
med möjlighet till behandling av kompost-gaserna, eller andra system som medger
emissionskontroll.

•

Biogasanläggningar bör så långt som möjligt utföras med enkel och robust teknik för
att hålla investerings- och underhålls-kostnaderna på en rimlig nivå. Viktiga funktioner och krav kommer dock att kräva viss lägsta tekniknivå, exempelvis att avfall
måste sönderdelas i samband med hygienisering eller att förbehandling innan biologisk behandling sker av källsorterat hushållsavfall eller annat avfall som kan innehålla ovidkommande material.

•

I samtliga anläggningstyper (även för- och efterbehandlings-utrustning) bör man
möta kända och vanligt förekommande problem som korrosion och igensättningar
med genomtänkta materialval och konstruktioner. Problem relaterade till luktspridning måste också förebyggas via lokalisering, anläggningsutformning och optimerad
drift.

Förbränning, cellrötning med energiutvinning och andra lösningar, kan ha många gånger
ha en naturlig plats även i ett system med kontrollerad biologisk behandling av källsorterat avfall eftersom det ofta uppkommer en förorenad restfraktion som kvalitetsmässigt
inte kan återvinnas.
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7 Diskussion om möjlig
utbyggnadstakt
Erfarenheter från några kommuner och kommunala avfallsbolag visar att det går att
åstadkomma bra system för biologisk behandling där hela kedjan från källsortering via
behandling till avsättning fungerar tillfredsställande. Införandet av systemen kan dock
vara tidsödande. Arbetsgången kan innefatta följande moment.

Utredningsarbete och beslut
•

Studier av lämpliga källsorterings- och behandlingsmetoder –kunskapsuppbyggnad

•

Analys av marknaden för kompost och rötrest/biogas, utvärdering av möjligheter

•

Sammanvägd utvärdering av marknadsläge för produkter, avfallskvaliteter och andra
aspekter – preliminärt val av teknikinriktning, kostnadskalkyler

•

Politisk förankring, beslut om strategi

Tidsåtgången för dessa moment kan variera betydligt från plats till plats. Frågorna är
enklare att utreda i en mindre kommun jämfört med en region. Under gynnsamma
förutsättningar bör detta inledande moment kunna utföras under ca 1 år, på regionbasis
kan arbetet förmodligen ta upp till 2-3 år.

Introduktion av källsorteringssystem
•

Information, introduktion, uppföljning i ett etappvis införande av källsortering hos
hushåll och aktuella industrier. Under uppbyggnadsskedet enklare behandling (t.ex.
kompostering eller rötning i planreaktorer) i egen regi.

Är man övertygad om att man skall välja biologisk behandling i framtiden kan det vara
motiverat att börja introduktionen av källsortering redan under det inledande utredningsarbetet. Detta arbete är ytterst viktigt och lägger grunden till ett framgångsrikt behandlingssystem. Under tiden som uppbyggnaden fortgår kan biologisk behandling pågå
genom enklare tekniklösningar. Denna tid är viktig eftersom man då hinner skaffa sig
erfarenheter och kunskap om källsortering och behandlingsteknik, och inte minst att man
får tid att skaffa sig en uppfattning om avsättningsmöjligheterna för olika produkttyper.
Arbetet med att introduktionen i nya områden kan fortgå även efter att man etablerat en
anläggning. Viktigt är dock att man kan förvissa sig om att man får in material av god
kvalitet innan behandlingen vid huvudanläggningen börjar. Tidsåtgången varierar med
omfattningen och de resurser man har till förfogande för information och uppföljning. I
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delstudie 1 anges att tidsåtgången för utbyggnad av källsorteringssystem för hushållsavfall kan förväntas bli 5-13 år beroende på faktorer som avtal, utredning, beslut och
planering. För storkök m.m. bedöms rimligt att en utbyggnad för hela landet bör kunna
vara genomförd inom en 10-årsperiod.

Anläggningsuppförande
•

Miljöprövning, avtalsfrågor, upphandling av anläggning

•

Uppförande och idrifttagande av behandlingssystem

För en miljöprövning av en ny behandlingsanläggning tar normalt 1-2 år beroende på
verksamhetens art. Tidsåtgången för förfrågan, upphandling och byggande beror även det
på projektets storlek och komplexitet. För små och tekniskt enkla objekt kan tiden för
genom-förande vara ca 1 år, medan större objekt kan ta upp till ca 3 år.
En annan faktor som kan påverka genomförandet av en ny behand-lingsstrategi är
eventuella långtidskontrakt med förbränningsan-läggningar etc. Anläggningarna
eftersträvar normalt att teckna så långa avtal som möjligt med avfallsbolagen. Under
1990-talet var det inte ovanligt med avtal på upp till 10 år, medan det idag även finns
exempel på avtalstider på 1-5 år. Under avtalsperioden kan det finnas visst utrymme att
minska leveranserna, men om det handlar om en stor förändring krävs det förmodligen
förhandling för att kunna ändra förhållandena.
Sammantaget ges att faktorer som utbyggnaden av källsorterings-system och bindande
långtidsavtal kan vara minst lika styrande för utbyggnadstakten som uppförandet av en
behandlingsanläggning.
SWECO VBB VIAK AB
Sundsvallskontoret

Erik Norin

Eric Rönnols
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