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Sammanfattning
Hemkompostering och central kompostering var de metoder som de flesta kommuner tidigare
förespråkade för matavfall innan utbyggnaden av rötning med biogasproduktion tog fart. Idag står
många kommuner inför ett beslut om hur de i framtiden bör agera gällande taxeutformningen. Med
taxor, regler och information kan kommunerna styra matavfallet till antingen hemkompostering eller
till rötning eller inte alls.
Som ett led i att underbygga de beslut som tas i kommunerna inom Västra Götaland rörande
eventuell styrning av behandling av matavfall är syftet med detta projekt att ta fram argument
genom systemanalys för att belysa skillnader mellan insamling av matavfall till rötning med
biogasproduktion kontra hemkompostering. Målsättningen är att belysa för- och nackdelar med
insamling av matavfall till rötning jämfört med hemkompostering ur ett systemperspektiv.
Utvärderingen görs med avseende på energibalans och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.
Projektet har genomförts under perioden juni – september 2015 och har finansierats av Västra
Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och deltagande kommuner inom Smart
Energi-överenskommelsen.
Hemkompostering och rötning studeras baserat på centrala faktorer som antingen tydligt påverkar
utfallet för respektive teknik och/eller som är av stor vikt för medborgare som idag hemkomposterar
matavfall. Baserat på de centrala faktorerna studeras inom projektet tre alternativ för behandling av
matavfall med respektive metod:
-

Grundfall: Normal prestanda1 i Västra Götaland
Gynnsamt Rötning: Här kombineras bättre prestanda för rötning än i Grundfallet och sämre
prestanda för hemkompostering än i Grundfallet.
Gynnsamt Hemkompostering: Här kombineras sämre prestanda för rötning än i Grundfallet
och bättre prestanda för hemkompostering än i Grundfallet.

I Figur S1 (se nästa sida) redovisas förändringen av klimatpåverkande utsläpp när 1 ton matavfall
samlas in för rötning istället för att hemkomposteras. Som framgår av figuren innebär Grundfallet en
tydlig minskning av de klimatpåverkande utsläppen. Huvudorsaken till detta är att den producerade
biogasen från rötning används som fordonsgas, vilket innebär att utsläpp från fossila drivmedel kan
undvikas. Ytterligare tydliga fördelar är att utsläpp av lustgas och metan från hemkompostering
undviks och att biogödsel från rötning nyttiggörs och ersätter mineralgödsel. De tydligaste
nackdelarna med rötningen är att konsumtionen av värme och el ökar (för att driva rötnings- och
uppgraderingsprocesser) och att utsläpp sker av metan, både från rötning, uppgradering och
distribution av fordonsgas (totalt motsvarar metanutsläppen 3-5 % av den producerade gasen).
Utsläpp från insamling och transporter av matavfall ökar också, dock är påverkan från dessa utsläpp
relativt liten jämfört med påverkan från de tidigare nämnda faktorerna. Fördelarna väger tyngre än
nackdelarna i Grundfallet, varför utsläppen minskar.

1

Med prestanda avses hur väl respektive teknik fungerar ur ett systemperspektiv och inkluderar olika former
av centrala faktorer såväl vid behandlingen (såsom t ex energiförbrukning och utsläpp) som vid insamling av
avfallet och användning av produkter från behandlingen. De centrala faktorerna redovisas i Tabell 1 under
avsnitt 2.3.
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Sammantaget spänner analysen upp ett stort utfallsrum genom de två alternativen ”Gynnsamt
Rötning” och ”Gynnsamt Hemkompostering”. Utfallen visar att rötning med biogasproduktion har
potential att ge en ännu större minskning av klimatpåverkande utsläpp, samtidigt som det inte är
självklart att rötning alltid är det bättre alternativet.
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Figur S1 Nettoklimatpåverkan om 1 ton matavfall samlas in för rötning och fordonsgasproduktion istället
för att hemkomposteras. En negativ stapel i figuren innebär att de klimatpåverkande utsläppen minskar
vid övergång från hemkompostering till rötning.

Ur ett rötningsperspektiv är det centralt att arbeta med åtgärder längs hela insamlings- och
behandlingskedjan för att uppnå bättre resultat. Analysen visar att de åtgärder som har störst
betydelse ur klimatsynpunkt är att:
-

Minska rejektandelen vid förbehandlingen
Minska elförbrukningen och metanläckaget vid rötning, uppgradering och distribution av
fordonsgas
Använda påsar som ger låga produktionsutsläpp och låga utsläpp vid rejekthantering. Det kan
t ex vara papperspåsar eller plastpåsar baserade på förnybar råvara.
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1. Inledning
De senaste åren har rötning av avfall fått en mer betydande roll som behandlingsmetod i Sverige.
Detta avspeglas i att fler anläggningar har byggts eller planeras att byggas men också i de styrmedel
som införts för att stimulera en ökad biogasproduktion i samhället, speciellt från matavfall.
Hemkompostering och central kompostering var de metoder som de flesta kommuner tidigare
förespråkade för matavfall innan utbyggnaden av biogasproduktion tog fart. Idag står många
kommuner inför ett beslut om hur de i framtiden bör agera gällande taxeutformningen. Med taxor,
regler och information kan kommunerna styra matavfallet till antingen hemkompostering eller till
rötning eller inte alls.
Som ett led i att underbygga de beslut som tas i kommunerna inom Västra Götaland rörande
eventuell styrning av behandling av matavfall är syftet med detta projekt att ta fram argument
genom systemanalys för att belysa skillnader mellan insamling av matavfall till rötning med
biogasproduktion kontra hemkompostering. Målsättningen är att belysa för- och nackdelar med
insamling av matavfall till rötning jämfört med hemkompostering ur ett systemperspektiv.
Utvärderingen görs med avseende på energibalans och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.
Projektets styrgrupp har bestått av Profu samt Hanna Hellström, Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR). Referensgrupp har varit deltagarna inom Smart Energi-överenskommelsen
”Ökad insamling av matavfall” och i synnerhet 5 utvalda deltagare som väl speglar regionens olika
slags kommuner (stora, små, tätort, landsbygd etc).
Projektet har genomförts under perioden juni – september 2015 och har finansierats av Västra
Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och deltagande kommuner inom Smart
Energi-överenskommelsen.
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2. Förutsättningar och centrala indata
2.1 Studerade alternativ
För att projektet ska vara ett underlag till diskussion med medborgare skall det spegla den variation
av förutsättningar som finns inom Västra Götaland. Följande faktorer bedömer Profu (baserat på
tidigare systemanalyser, se t ex bilaga A) ha stor betydelse för resultaten och/eller är av stor vikt för
medborgare som idag hemkomposterar matavfall:
1) Insamlingssträcka och insamlingsarbete (energiåtgång) vid rötning
2) Prestanda för hemkompostering, t ex:
 Hur bra sköter man sin hemkomposteringsanläggning och vilka utsläpp ger den
upphov till?
 Vad för slags gödning/jord används om det inte finns tillgång till kompostjord?
3) Prestanda för rötning, t ex:
 Typ och mängd av påsar som behövs vid insamlingen
 Rejektmängd vid förbehandling innan rötning
 Behandling av rejekt
 Energiåtgång och utsläpp vid rötning respektive vid uppgradering och distribution av
biogas
 Nyttiggörande av biogas och biogödsel
Baserat på de centrala faktorerna studeras inom projektet tre alternativ för behandling av matavfall
med respektive metod:
-

Grundfall: Normal prestanda i Västra Götaland
Gynnsamt Rötning: Här kombineras bättre prestanda för rötning än i Grundfallet och sämre
prestanda för hemkompostering än i Grundfallet.
Gynnsamt Hemkompostering: Här kombineras sämre prestanda för rötning än i Grundfallet
och bättre prestanda för hemkompostering än i Grundfallet.

Utöver dessa alternativ görs även en känslighetsanalys för alternativet ”Gynnsamt
Hemkompostering”.
Sammantaget spänner analysen upp ett stort utfallsrum ur ett regionperspektiv för att belysa
metodernas respektive för- och nackdelar. De två alternativen ”Gynnsamt Rötning” och ”Gynnsamt
Hemkompostering” visar på ytterligheter där faktorerna genomgående justeras för att gynna
respektive metod. Under avsnitt 2.3 redovisas de valda faktorerna.

2.2 Metodik
Målsättningen är att belysa för- och nackdelar med insamling av matavfall till rötning jämfört med
hemkompostering ur ett systemperspektiv. Utvärderingen görs med avseende på energibalans och
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.
Med systemperspektiv menas att analysen inkluderar hela det system som påverkas, det vill säga
förutom den direkta hanteringen i form av t ex insamling, hemkompostering, förbehandling och
rötning inkluderas även den indirekta påverkan som sker i omkringliggande system som bland annat
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fjärrvärme- och elproduktion, materialproduktion och transportsektorn (vid ökad produktion av
fordonsgas).
I Figur 1 illustreras att analysen tar hänsyn både till direkta och indirekta klimatpåverkande utsläpp.
De direkta utsläppen är sådana som sker till följd av hantering och behandling av avfallet, t ex:
-

Utsläpp från transporter
Metanläckage vid rötning och uppgradering av biogas
Utsläpp av metan och lustgas vid hemkompostering

De indirekta tillförda utsläppen är utsläpp som sker indirekt på grund av valet av avfallsbehandling, t
ex:
-

Utsläpp från produktion och distribution av drivmedel och el som behövs för insamling och
avfallsbehandling
Utsläpp från produktion och distribution av påsar som behövs för matavfallsinsamling

Slutligen undviks indirekt utsläpp på grund av de nyttigheter som avfallsbehandlingen ger, t ex:
-

Fordonsgas från rötning av matavfall (ersätter användning av fossila drivmedel)
Biogödsel ersätter mineralgödsel i jordbruket
Kompost ersätter andra jordprodukter.

CO2e
CO2e
Direkt
klimatpåverkan
Tillförd indirekt
klimatpåverkan

Undviken indirekt
klimatpåverkan

Figur 1 Illustration av direkt och indirekt klimatpåverkan vid systemanalys av avfallshantering. Alla
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser omräknas till CO2-ekvivalenter (CO2e) baserat på deras
relativa klimatpåverkan.

I analysen studeras alla dessa typer av utsläpp och vi redovisar förändringen av utsläpp när 1 ton
matavfall samlas in för rötning istället för att hemkomposteras.
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Som huvudsakligt verktyg för analysen används den kombination av systemmodeller (ORWARE för
avfallshantering och NOVA/Martes för fjärrvärme- och elproduktion) som Profu utvecklat för
analyser på nationell, regional och kommunal nivå och använt i tidigare projekt (se även bilaga A).
Modelleringen görs på en aggregerad regional nivå, det vill säga det görs inte studier av varje enskild
kommun utan analysen tar sin utgångspunkt i ett regionalt perspektiv enligt avsnitt 2.1.

2.3 Centrala data och avgränsningar
I Tabell 1 redovisas de centrala faktorer som studeras och varieras i analysen. Valet av prestanda har
bedömts och bestämts i samråd mellan Profu och referensgruppen.
Tabell 1 Variation av centrala faktorer i de tre scenarierna Grundfall, Gynnsamt rötning och Gynnsamt
hemkompostering.
Enhet

Grundfall

Gynnsamt rötning

Gynnsamt
hemkompostering

MJ/ton matavfall

300

200

400

Påstyp

Papper

Papper

Plast

Drivmedel

Diesel

Biodiesel

Diesel

Insamling till rötning
Specifik energiförbrukning

Förbehandling
Rejektandel

%

25

10

40

Specifik elanvändning

MJ/ton matavfall

112

36

180

Metanutsläpp2

% av producerad gas

3,2

2,0

4,3

Specifik elanvändning

MJel/MJfordonsgas

0,11

0,08

0,14

Specifik värmeförbrukning

MJvärme/ton till rötning

324

189

396

Näringsinnehåll, N

kg/ton matavfall

6,9

8,4

6,0

Näringsinnehåll, K

kg/ton matavfall

1,1

1,2

1,0

Näringsinnehåll, P

kg/ton matavfall

2,6

2,9

2,3

Utsläpp av metan (kvot CH4:CO2)

%

0,037

0,7

0,01

Utsläpp av lustgas (kvot N2O:CO2)

%

0,067

0,15

0,035

Andel nyttiggjord kompost
Uppströms emissioner för
kompostersättning3
Transportavstånd för kompostersättning4

%
kg CO2-ekv/ton
ersättning
km/transport

85

70

100

175

58

225

10

0

20

Rötning och uppgradering

Biogödsel

Hemkompostering

2

Metanutsläppen i grundfallet är baserat på ett rullande medel för biogasanläggningar och
uppgraderingsanläggningar under perioden 2007-2012 enligt Avfall Sverige (2012). I de två övriga fallen är
utsläppen från rötningsanläggningen densamma men utsläppen från uppgraderingen varierats. I Gynnsamt
rötning är utsläppen baserade på en anläggning med kemisk adsorption, i Gynnsamt hemkompostering är
utsläppen baserade på en anläggning med PSA.
3
Kompostersättning måste användas om man slutar hemkompostera matavfallet och istället rötar det. I
analysen baseras värdena på olika former av jord, där innehållet av torv får stort genomslag.
4
Här avses distansen för den extra transport som hushållen måste göra för att få hem kompostersättning. Vid
transportavståndet 0 förutsätts att hushållen gör detta i samband med andra inköp, det vill säga ingen extra
transport sker.

9

Utvärdering av rötning och hemkompostering av matavfall i Västra Götaland ur ett systemperspektiv
2015-10-07
All producerad biogas antas uppgraderas för fordonsgasproduktion, baserat på statistik för
produktionssättet för de anläggningar som behandlar matavfall från Västra Götaland (AvfallsAtlas,
2015). Nationellt sett är fordonsgasproduktion det vanligaste användningsområdet för biogas från
samrötningsanläggningar. År 2014 uppgraderades 84 % av all gas från samrötningsanläggningar i
Sverige (Energimyndigheten, 2015)
Det är viktigt att förtydliga att vi räknar på att samma typ av matavfall antingen behandlas genom
hemkompostering eller genom rötning. I verkligheten kan det finnas begränsningar rörande vilka
matavfallsfraktioner som hushållen är villiga att behandla med respektive metod.
Det är också viktigt att betona att vi i analysen förutsätter att hushållen är lika bra på att källsortera
sitt matavfall oavsett behandlingsmetod. Om så inte vore fallet skulle analysen behöva expanderas
för att ta hänsyn till att det ena alternativet har en lägre utsorteringsgrad av matavfall. Detta skulle i
sin tur ge ett sämre resultat för den metoden eftersom större mängder matavfall skulle hamna i
restavfallet. Inom ramen för projektet gjordes en översiktlig insamling av plockanalyser av mat- och
restavfall från några olika kommuner, men detta underlag gav ingen tydlig bild rörande om
utsorteringsgraden skiljer sig åt mellan hushåll som har hemkompostering av matavfall och hushåll
som har insamling av matavfall till rötning i Västra Götalandsregionen. De insamlade plockanalyserna
indikerar en möjlig lägre utsorteringsgrad från hushåll med hemkompostering, men samtidigt är det
ingen av dem inkluderar en jämförande analys av hushåll med hemkompostering respektive
insamling till central behandling. Från en studie i Västerås-regionen (Bergh et al 2010) kan man
notera att andelen ”bioavfall” (i huvudsak matavfall) i restavfall från hushåll med
hemkomposteringsabonnemang var betydligt högre än från hushåll med insamling av bioavfall till
central behandling. Om så är också är fallet i Västra Götaland skulle det gynna rötning i förhållande
till hemkompostering ur ett systemperspektiv. Detta är klart intressant att studera i fortsatta studier
och skulle kunna kartläggas vidare genom jämförande studier på kommunal och/eller regional nivå.
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3. Resultat
3.1 Grundfall
När 1 ton matavfall samlas in för rötning istället för att hemkomposteras möjliggörs produktion av
både fordonsgas och biogödsel. Totalt ger 1 ton matavfall en produktion av 1,1 MWh fordonsgas5,
vilket motsvarar en körsträcka på 180 mil i en biogasbil6.
Samtidigt ökar användningen av drivmedel i insamling och transporter, användningen av el i
förbehandling, rötning och uppgradering samt värmeanvändning i rötningsanläggningen. Utbytet för
respektive energislag listas nedan7. Fordonsgasproduktionen är i grundfallet:





10 gånger större än energianvändningen i ökade transporter
7 gånger större än ökad elförbrukning
10 gånger större än ökad värmeförbrukning
Cirka 3 gånger större än sammanlagd ökad energianvändning av drivmedel, el och värme

I Figur 2 visas förändringen av direkta och indirekta klimatpåverkande utsläpp när 1 ton matavfall
samlas in för rötning istället för att hemkomposteras. Längst till höger i figuren summeras de
klimatpåverkande utsläppen från respektive post i en nettoklimatpåverkan. Nettoklimatpåverkan
minskar med cirka 100 kg CO2e, det vill säga summan av de klimatpåverkande utsläppen minskar.
500
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300
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-100
-200
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Figur 2 Förändrad klimatpåverkan, i kg CO2-ekvivalenter, för alternativ ”Grundfall” om 1 ton matavfall
samlas in för rötning och fordonsgasproduktion istället för att hemkomposteras. Längst till höger
summeras ingående poster i stapeln ”nettoklimatpåverkan”.

5

Metanpotentialen i matavfall baseras på analys- och modellresultat enligt Carlsson et al (2013).
Verkningsgraden i en biogasbil har baserats på nyckeltal från Avfall Sverige (2014).
7
Hela fordonsgasproduktionen dividerat med ökad användning av respektive energislag. I sammanlagt utbyte
har fordonsgasproduktionen dividerats med hela energiinsatsen.
6
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Figur 2 visar att vissa utsläpp ökar medan andra minskar när matavfallet rötas istället för att
hemkomposteras. Ökningen av de direkta klimatpåverkande utsläppen är kopplade till ökad
drivmedelsanvändning i samband med insamling och transport av matavfallet och utsläpp av metan i
behandlingsanläggningarna (”utsläpp fordonsgasproduktion”). Samtidigt minskar de direkta
utsläppen som annars hade uppstått från hemkompostering av matavfallet i form av metan och
lustgas. De poster med störst påverkan på resultatet är utsläpp fordonsgasproduktion (cirka 90 kg
CO2e per ton matavfall) och de undvikna utsläppen från hemkompostering (en minskning på 60 kg
CO2e per ton matavfall). Ökade utsläpp från insamling och transporter ger relativt liten påverkan på
klimatet (ökning med knappt 30 kg CO2e per ton matavfall).
Förändringar i de indirekta klimatpåverkande utsläppen består av följande poster:













Ökad påsanvändning – uppströms emissioner från produktion av papperspåsar.
Ökad el- och värmeanvändning – emissioner från produktion av den el- och värme som
behövs för behandling av avfallet genom rötning och efterföljande uppgradering och
distribution av fordonsgas
Alternativa drivmedel – fordonsgas ersätter fossila drivmedel
Deponi i annat land – rejektmängder från förbehandlingen av matavfall energiåtervinns. Det
finns idag en kapacitet på energiåtervinning som är större än det nationella behovet vilket
utnyttjas för att ersätta deponi i annat land vilket minskar klimatpåverkan. När matavfall
samlas in och förbehandlas så ökar rejektmängderna till energiåtervinning. Därigenom
minskar möjligheten till import av avfall som undviker deponi vilket resulterar i ökad
klimatpåverkan.
Utsläpp förbränning – importerat avfall innehåller en viss mängd fossilt kol (plast). När
rejektet, som ej innehåller fossilt kol, ersätter importerat avfall minskar därmed utsläppen
från förbränning
Transport import – Minskade utsläpp från transport av importerat avfall (eftersom
importmängderna minskar)
Biogödsel – biogödsel ersätter mineralgödsel
Ersättning kompostjord – uppströms emissioner från den ersättning som används istället för
kompostjord
Transport alternativ kompostjord – utsläpp från transport i personbil av den ersättning som
används istället för kompostjord

Den faktor som får störst påverkan på resultatet är att fordonsgas kan ersätta alternativa, fossila,
drivmedel och på så sätt minska klimatutsläppen. Totalt minskar utsläppen från fossila drivmedel
med drygt 300 kg CO2e per ton matavfall som sorteras ut. Biogödseln, som ersätter mineralgödsel,
minskar utsläppen med cirka 40 kg CO2e per ton matavfall.
Det rejekt som avskiljs i förbehandlingen av matavfallet leder till ökad klimatpåverkan då importen av
avfall minskar (se förklaring ovan). Samtidigt minskar utsläpp från förbränning och transport av
importerat avfall. Totalt ger dessa tre faktorer en ökad klimatpåverkan motsvarande 10 kg CO2e per
ton matavfall.
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I Grundfallet har ersättningen för kompostjord antagits vara planteringsjord med bland annat torv.
Ersättningen ger ökade utsläpp motsvarande 45 kg CO2e per ton matavfall. Planteringsjorden
transporteras i personbil 10 km vid ett tillfälle per hushåll. Detta ger ökade utsläpp på nästan
20 kg CO2e per ton matavfall.

3.2 Gynnsamt rötning
I alternativet ”Gynnsamt rötning” produceras mer fordonsgas än i Grundfallet tack vare att mängden
rejekt i förbehandlingsanläggningen är mindre. Total fås cirka 1,4 MWh fordonsgas, vilket motsvarar
215 mil i biogasbil.
Användningen av drivmedel i transportledet är mindre till följd av en kortare insamlingssträcka.
Vidare är behandlingsanläggningarna mer effektiva vilket ger en lägre användning av el och värme.
Utbytet för respektive energislag förbättras därmed jämfört med grundfallet.
Fordonsgasproduktionen är i alternativet ”Gynnsamt rötning” 8:





16 gånger större än energianvändningen i ökade transporter
11 gånger större än ökad elförbrukning
17 gånger större än ökad värmeförbrukning
knappt 5 gånger större än sammanlagd ökad energianvändning av drivmedel, el och värme

I Figur 3 visas förändringen av direkta och indirekta klimatpåverkande utsläpp för Grundfallet och
Gynnsamt rötning när 1 ton matavfall samlas in för rötning istället för att hemkomposteras. Längst
till höger i figuren summeras de klimatpåverkande utsläppen från respektive post i en
nettoklimatpåverkan.
I alternativet Gynnsamt Rötning blir summan av de klimatpåverkande utsläppen klart lägre.
Nettoklimatpåverkan minskar med nästan 400 kg CO2e när 1 ton matavfall samlas in för rötning och
fordonsgasproduktion istället för att hemkomposteras. Jämfört med Grundfallet innebär detta en
minskning med nästan 300 kg CO2e.

8

Hela fordonsgasproduktionen dividerat med ökad användning av respektive energislag. I sammanlagt utbyte
har fordonsgasproduktionen dividerats med hela energiinsatsen.
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Figur 3 Förändrad klimatpåverkan, i kg CO2-ekvivalenter, för alternativ ”Grundfall” och ”Gynnsamt
rötning” om 1 ton matavfall samlas in för rötning och fordonsgasproduktion istället för att
hemkomposteras. Längst till höger summeras ingående poster i stapeln ”nettoklimatpåverkan”.

De faktorer som får störst påverkan på resultatet är utsläpp från hemkompostering samt alternativa
drivmedel.
Klimatpåverkande utsläpp från hemkompostering består av metan och lustgas, där utsläppen av
lustgas har den största påverkan på klimatet. Beroende på nedbrytningsförhållanden i
hemkomposten kan mikroorganismer producera metan och lustgas istället för att bara producera
koldioxid. Det kan vara stora variationer i klimatpåverkan till följd av variationer i kompostens
fukthalt, pH, och temperatur. I Alternativet Gynnsamt rötning har utsläppen av metan och lustgas
baserats på medelvärdet av utsläppen från en nyss genomförd studie på svenska hemkomposter
(Ermolaev et al 2014) medan median-värdet (som är lägre) använts i Grundfallet.
Den ökade mängden fordonsgas har, som nämnts ovan, ökat och kan därför ersätta mer fossila
drivmedel vilket minskar klimatpåverkan ytterligare.
Effektivare behandlingsanläggningar innebär lägre användning av el och värme vilket ger en lägre
klimatpåverkan. I de effektivare anläggningarna är även utsläppen av metan mindre, vilket sänker
klimatpåverkan.
I Gynnsamt rötning används en kompostersättning utan torv vilket får en tydlig effekt på resultatet.
Detta ger en minskad klimatpåverkan med 30 kg CO2e per ton matavfall jämfört med Grundfallet.
De förändrade transportavstånden i insamlingsledet får liten genomslagskraft på resultatet.
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3.3 Gynnsamt hemkompostering
I alternativet ”Gynnsamt hemkompostering” produceras mindre fordonsgas än i Grundfallet tack
vare att mängden rejekt i förbehandlingsanläggningen är större. Total fås cirka 0,9 MWh fordonsgas,
vilket motsvarar 140 mil i biogasbil.
Användningen av drivmedel i transportledet är större till följd av en längre insamlingssträcka. Vidare
är behandlingsanläggningarna mindre effektiva vilket ger en högre användning av el och värme.
Utbytet för respektive energislag försämras därmed jämfört med grundfallet.
Fordonsgasproduktionen är i alternativet ”Gynnsamt hemkompostering” 9:





6 gånger större än energianvändningen i ökade transporter
5 gånger större än ökad elförbrukning
8 gånger större än ökad värmeförbrukning
2 gånger större än sammanlagd ökad energianvändning av drivmedel, el och värme

I Figur 4 visas förändringen av direkta och indirekta klimatpåverkande utsläpp för Grundfallet och
Gynnsamt hemkompostering när 1 ton matavfall samlas in för rötning istället för att
hemkomposteras. Längst till höger i figuren summeras de klimatpåverkande utsläppen från
respektive post i en nettoklimatpåverkan.
I alternativet Gynnsamt hemkompostering blir summan av de klimatpåverkande utsläppen en
nettoökning med drygt 180 kg CO2e per ton matavfall när 1 ton matavfall samlas in för rötning istället
för att hemkomposteras. Jämfört med Grundfallet innebär detta en ökning med nästan 300 kg CO2e.
De faktorer som får störst påverkan på resultatet är utsläpp från hemkompostering, utsläpp från
förbränning samt alternativa drivmedel. Här räknar vi med mycket låga utsläpp från
hemkomposteringen samtidigt som rejektmängderna är stora vid insamling till rötning. Detta ger
mindre fordonsgasproduktion och även tillkommande effekter av att större rejektmängder måste
förbrännas. Att utsläppen nu ökar vid förbränning beror på att plastpåsar används vid insamlingen
istället för papperspåsar.

9

Hela fordonsgasproduktionen dividerat med ökad användning av respektive energislag. I sammanlagt utbyte
har fordonsgasproduktionen dividerats med hela energiinsatsen.
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Figur 4 Förändrad klimatpåverkan, i kg CO2-ekvivalenter, för alternativ ”Grundfall” och ”Gynnsamt
hemkompostering” om 1 ton matavfall samlas in för rötning och fordonsgasproduktion istället för att
hemkomposteras. Längst till höger summeras ingående poster i stapeln ”nettoklimatpåverkan”.

Känslighetsanalys – papperspåsar istället för plastpåsar
I Figur 5 redovisas en känslighetsanalys där vi gjort en förändring av alternativet Gynnsamt
hemkompostering: insamlingen sker med hjälp av papperspåsar istället för plastpåsar. Detta
förbättrar utfallet för rötning men innebär fortfarande ökade utsläpp jämfört med
hemkompostering. Effekten av förändringen syns tydligast i följande poster:





”Ökad påsanvändning” – papperspåsar innebär lägre uppströms produktionsutsläpp än
plastpåsar
”Deponi i annat land” – rejektmängderna minskar något och innehåller mindre energi
(eftersom papper har lägre energiinnehåll än plast) vilket sammantaget innebär mindre
påverkan på importen av avfall
”Utsläpp förbränning” – minskar eftersom inga plastpåsar ingår i rejektet från
förbehandlingen.
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Figur 5 Förändrad klimatpåverkan, i kg CO2-ekvivalenter, om 1 ton matavfall samlas in för rötning och
fordonsgasproduktion istället för att hemkomposteras. I figuren visas resultatet för alternativ ”Grundfall”
och ”Gynnsamt hemkompostering” samt känslighetsanalysen ”Gynnsamt hemkompostering*” då
insamling sker i papperspåse. Längst till höger summeras ingående poster i stapeln
”nettoklimatpåverkan”.
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4. Diskussion och slutsatser
4.1 Övergripande jämförelse
I Figur 6 redovisas förändringen av klimatpåverkande utsläpp när 1 ton matavfall samlas in för
rötning istället för att hemkomposteras. Som framgår av figuren innebär Grundfallet en tydlig
minskning av de klimatpåverkande utsläppen. Huvudorsaken till detta är att den producerade
biogasen från rötning används som fordonsgas, vilket innebär att utsläpp från fossila drivmedel kan
undvikas. Ytterligare tydliga fördelar är att utsläpp av lustgas och metan från hemkompostering
undviks och att biogödsel från rötning nyttiggörs och ersätter mineralgödsel. De tydligaste
nackdelarna med rötningen är att konsumtionen av värme och el ökar (för att driva rötnings- och
uppgraderingsprocesser) och att utsläpp sker av metan både från rötning, uppgradering och
distribution av fordonsgas. Utsläpp från insamling och transporter av matavfall ökar också, dock är
påverkan från dessa utsläpp relativt liten jämfört med påverkan från de tidigare nämnda faktorerna.
Fördelarna väger tyngre än nackdelarna i Grundfallet, varför utsläppen minskar.
Sammantaget spänner analysen upp ett stort utfallsrum genom de två alternativen ”Gynnsamt
Rötning” och ”Gynnsamt Hemkompostering”. Utfallen visar att rötning med biogasproduktion har
potential att ge en ännu större minskning av klimatpåverkande utsläpp, samtidigt som det inte är
självklart att rötning alltid är det bättre alternativet.
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Figur 6 Nettoklimatpåverkan om 1 ton matavfall samlas in för rötning och fordonsgasproduktion istället
för att hemkomposteras. De tre studerade alternativen samt känslighetsanalys.

Ur ett rötningsperspektiv är det centralt att arbeta med åtgärder längs hela insamlings- och
behandlingskedjan för att uppnå bättre resultat. Analysen visar att de åtgärder som har störst
betydelse ur klimatsynpunkt är att:



Minska rejektandelen vid förbehandlingen
Minska elförbrukningen och metanläckaget vid rötning, uppgradering och distribution av
fordonsgas
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Använda påsar som ger låga produktionsutsläpp och låga utsläpp vid rejekthantering. Det kan
t ex vara papperspåsar eller plastpåsar baserade på förnybar råvara.

Utifrån resultaten och ovanstående diskussion kan det motiveras att hemkompostering är bättre ur
klimatsynpunkt förutsatt följande:






Central insamling sker med fossilbaserad plastpåse.10
Produktionsanläggningen för biogas har
o hög rejektandel i förbehandlingsledet,
o har hög elanvändning,
o har ett betydande metanläckage.
Hemkomposten sköts så att klimatpåverkande utsläpp är låga.
Den producerade kompostjorden är välanvänd och kan endast ersättas av planteringsjord
som innehåller torv.

Av dessa faktorer är det utsläpp av klimatpåverkande gaser från hemkomposten samt val av
alternativ till kompostjorden som invånare i Västra Götaland har möjlighet att påverka. Övriga
faktorer är i förlängningen kommunens ansvar i samband med val av insamlingssystem samt
upphandling av behandlingstjänsten för matavfall.

4.2 Perspektiv på resultaten
I Figur 7 presenteras resultaten, men denna gång utslaget per hushåll. Som framgår av figuren får vi
samma typ av staplar som tidigare men resultaten anges nu i enheten kg CO2e /hushåll.
Slår man ut dessa resultat på det genomsnittliga antalet personer i småhus i Västra Götaland så
motsvarar minskningen i Grundfallet drygt 4 kg CO2e /person, år. Detta är en årlig bestående
minskning. För att få perspektiv på denna siffra kan man konstatera att ett annat sätt att nå
motsvarande utsläppsreduktion är att varje person (som omfattas av övergången från
hemkompostering till rötning) minskar in årliga shopping11 med ca 0,4 % per år.

10

Även med papperspåse kan det bli gynnsamt med hemkompostering, men det är tydligare med fossilbaserad
plastpåse.
11
*Med ”shopping” avses den privata konsumtionen av kläder och skor, datorer, telefoner, tv- apparater,
skönhetsprodukter, sportutrustning m.m. Det vill säga den konsumtion som inte platsar in inom övriga tre
kategorier av privat konsumtion (äta, bo och resa).
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Figur 7 Nettoklimatpåverkan om matavfall från ett hushåll under ett år samlas in för rötning och
fordonsgasproduktion istället för att hemkomposteras.

I ett klimatperspektiv kan förändringarna upplevas som små, men samtidigt bör man då betänka att
avfallssektorn står för en relativt liten del av världens klimatpåverkande utsläpp. I Sverige är denna
andel ännu mindre eftersom vi framgångsrikt fasat ur deponering och okontrollerad dumpning som
ger stora klimatpåverkande utsläpp och som tillsammans står för den största andelen av världens
avfallsbehandling. Profus tidigare systemanalyser och sammanställning av andra forskares
systemanalyser (jämför Figur 8 och Figur 9) visar att skillnaderna ur klimatperspektiv mellan olika
former av återvinningsmetoder är relativt små i förhållande till den stora nyttan av att undvika
deponering respektive den ännu större nyttan av att förebygga och återanvända avfall.
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Figur 8 Avfallstrappan - Profus sammanfattning ur generellt miljöperspektiv av egna och andra forskares
systemanalyser (Profu 2013)

Figur 9 Avfallstrappan - Profus sammanfattning ur klimatperspektiv av egna och andra forskares
systemanalyser (Profu 2013)

Det är också viktigt att betona att olika åtgärder har olika genomslagskraft. En fördel med att ändra
tekniska system som t ex avfallshanteringen av matavfall är man får en stor genomslagskraft
eftersom det påverkar många människor. Vidare är det centralt att understryka att olika åtgärder kan
vara kostnadseffektiva sätt att minska utsläppen även om minskningen per person är förhållandevis
liten.
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