
Matavfall blir biogas i Växjö kommun 



Varför biogas i Växjö 

• ”Europas Grönaste stad”  

 

• 2008 års budget – hur man kan utnyttja energin i Växjös avfall ( VEAB och 

Tekniska förvaltningen gjorde utredning) 

 

• Matavfall som fordonsgas var bästa alternativet för oss 



Matavfall blir fordonsgas 

Matavfall Hämtas av entreprenör 

…biogasen renas  

Förbehandling… 

… sedan till Sundet 

för rötning 
gasledning …. …högtryckskom-

primering , tankning 





Insamlingssystemet 

∙ Ett frivilligt system med 

miljöstyrande taxa 

 

∙ De som väljer insamling av 

matavfall får 140 lit ventilerat 

kärl, påshållare och påsar att 

samla matavfallet i 

 

 

 

 

 

 

∙ De som väljer att ha egen 

kompost måste söka tillstånd 

hos miljökontoret för eget 

omhändertagande av 

matavfalletTre typer av 

abonnemang erbjuds; 

Insamling av matavfall, egen 

kompost eller osorterat 

 

 



Informationsinsats 

• Skriftlig information 

• Infomöte 

• Val av abonnemang 

• Utdelning av kärl och hållare, påsar 

• Mer sorteringsinformation och praktiska tips 



Hålltider insamling 

 Okt 2011 – Ragnsell övertar insamlingen på entreprenad 

 

 Feb 2012 – Insamling av matavfall startar 

Successivt införande distriktsvis,  250-400 hushåll per vecka 

Villor Växjö tätort – Övriga tätorter – Landsbygd,  

Flerfamiljshus  

Fritidshus 

 

 Mål 

inom 2 år skall alla fått chansen att ansluta sig 

inom 5 år skall 90% ha anslutet sig 





Häringetorp förbehandling 

• Återanvänd bef kvarnbyggnad  

 

• Ombyggnation pågår 

 

• Maskinstallation jan 2012 

 

• Driftstart maj 2012 



Rötning avloppsverket Sundet 

• Miljötillstånd klart 

• Pilotskaleförsök rötnings- 

process pågår 

• Detaljprojektering startar 

oktober 2011 

• Försök kväverening i 

huvudlinjen och separat 

rejektvattenrening i sep 

2011 

• Ny rötkammare i drift dec 

2012 

 



Gasrening Sundet 

• Byggnation pågår (inklusive ny 

pelletseldad panna) 

• Installation utrustning start dec 

2011 

• Driftstart april 2012 

 



Gasledning Sundet - Hammerdalsgatan 

• Upphandling pågår 

• Tillståndsprövning pågår 

• Driftstart april 2012 



Busstankning 

• Bussdepå läge klart 

• Projektering för ny bussdepå 

under uppstart 

• Driftstart juli 2013 



Så mycket matavfall kan hanteras! 

• Tillstånd förbehandling av matavfall Häringetorp 10 000 ton/år 

• Insamlingsmål matavfall från hushåll o verksamheter Vö kn 6000 ton/år 

• Teknisk kapacitet förbehandling 15 000 ton/år 



Så mycket gas får vi!  

• Nuvarande rågasproduktion 

Sundet motsvarar 720 000 

Nm3 fordonsbränsle  

• Framtida rågasproduktion med 

matavfall 1 300 000 Nm3 

fordonsbränsle 

• Teknisk kapacitet gasrening     

1 600 000 Nm3 fordonsbränsle  

(utbyggbar till 2 300 000 Nm3) 

 



Så mycket växtnäring kan återföras 

• Fosfor för 3 500 ha 

 

• Kväve för 700 ha 



Ekonomi 

• Budget fullmäktigebeslut 2010 - totalt 120 milj 

 

• Prognos sep 2011 – 134 milj  

 

• Långsiktigt bära sina kostnader 

 

• Behandlingskostnad motsvarar förbränning 

 

• Villataxan obetydligt dyrare om man sorterar 
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