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1 Inledning 

Den här rapporten är ett resultat av den utlysning Jordbruksverket hade hösten 2011 om att 
göra fördjupande studier eller event som hade med biogas och matavfall att göra. Det något 
ovanliga förfarandet att utföraren själv fick formulera uppdraget gjorde det spännande för 
Hushållningssällskapet att lämna in en ansökan. Den var en av sex ansökningar som 
beviljades. Hushållningssällskapet är också en viktig aktör inom Biogas Sydost, som arbetar 
för att främja biogas i de tre sydostlänen Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Rapporten har 
därför också tagits fram på uppdrag av Biogas Sydost. 

Utgångspunkten för den här studien var att det borde gå att dra lärdomar från de 25 
kommuner som utgör dessa tre län – det är tillräckligt stort underlag, utan att omfatta hela 
landet. Men i bästa fall går det att applicera lärdomarna på hela landet. En viktig 
utgångspunkt var också att se om det går att göra biogas från matavfall i mindre kommuner. 

Så här formulerades uppdraget: 

 Beräkna matavfallsmängder i Sydost. 

 Ta fram enkät att skicka till samtliga kommuner i Sydost - Kalmar, Kronobergs och 
Blekinge län. 

 Skicka ut enkät till samtliga kommuner. 

 Sammanställa enkätsvar och få en statusrapport när det gäller hur långt kommunerna 
kommit när det gäller matavfallsinsamling, och vilka ambitioner man har. 

 Beräkna minsta kritiska befolkningsunderlag för biogas från avfall. 

 Göra en teknisk beskrivning av systemet med torrötning resp våtrötning, och 
därigenom belysa hela kedjan från sortering i hushåll till rötning och till 
biogödselanvändning och biogasanvändning. 

 Göra en ekonomisk värdering av de två systemen. 

 Föreslå möjligt system för mindre kommuner. 

  

Under arbetets gång har det visat sig att vissa punkter har behövt omdefinieras.  
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2 Bakgrund 

De tre länen i Sydost, Kronoberg, Kalmar och Blekinge, skiljer sig åt när det gäller naturgivna 
förutsättningar, och på flera andra sätt. Gemensamt är dock att de är ganska glest befolkade. 
Residensstaden i varje län, Växjö, Kalmar och Karlskrona, dominerar befolkningsmässigt 
inom respektive län. 

Kalmar var tidig i Sverige med att få en biogasanläggning, uppgradering och mack för 
fordonsgas. Men det har varit en dyrköpt erfarenhet som Kalmar kommun gjort. Troligen har 
det bidragit till att det tagit tid för mer biogasproduktion att komma igång i dessa tre län. 
Men t ex Västervik är en kommun med hög ambition när det gäller biogas, och har egen 
produktion sedan några år tillbaka.  

En aktuell karta när det gäller tankställen för biogas inom länen ser ut så här: 
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Det är alltså 7 av de 25 kommunerna som har biogasmack: Älmhult, Växjö, Västervik, 
Oskarshamn, Kalmar, Karlshamn och Olofström. 
 
Produktion och uppgradering av biogas till fordonskvalitet sker idag på 2 ställen: Kalmar och 
Västervik. Växjö håller precis på och startar sin stora satsning kring biogas, och i Blekinge 
räknar man med att gasproduktion skall komma igång i mars 2013. Mer om dessa två 
satsningar senare. 
 
Uppgraderingsanläggningar och mackar för biogas är inte en absolut förutsättning för att göra 
biogas från matavfall. Men eftersom fordonsgas oftast är det mest lönsamma sättet att 
använda biogasen, och eftersom de största miljövinsterna uppnås om man gör det, verkar det 
finnas ett klart samband. 
 
För satsningarna i Växjö och Mörrum, Blekinge är sambandet otvetydigt. Intresset för att göra 
biogas av matavfall på dessa ställen är helt kopplat till att det går att göra fordonsgas av 
biogasen. 
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3 Matavfallsmängder 

I denna studie har ingått att beräkna de totala mängderna av matavfall i de tre sydostlänen, 
Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. 

I rapporten ”Den svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter”, Biomil & 
Envirum 2008, valdes man ett nyckeltal på 128 kg organiskt avfall per person, inkl storkök, 
restauranger, butiker.  

I rapporten Svenska Avfallshantering 2011, utgiven av Avfall Sverige, anges följande: 

”Plockanalyser av hushållsavfall har visat att ett villahushåll ger upphov till cirka 90 kg 
matavfall per person och år. För boende i flerbostadshus är siffran högre, cirka 1oo kg. Till 
detta kommer matavfall från restauranger, skolor och liknande. Matavfallet består främst av 
grönsaks- och fruktrester men en sammanställning från Livsmedelsverket visar att en stor del 
även är fullt ätbara livsmedel, drygt 50 kilo per person och år. Mellan 10 och 20 procent av 
alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, eftersom de hade kunnat ätas om de hanterats 
annorlunda, enligt studien.” 

En annan färsk rapport från Biogas Syd i Skåne (okt 2012) tar fasta på just den sista 
meningen. Rapporten heter ”Oundvikligt och onödigt matavfall”. Syftet är att undersöka hur 
mycket matavfall som är just onödigt, och vad som händer med biogaspotentialen i det 
oundvikliga matavfallet om det onödiga matavfallet inte längre slängs. Undersökningen har 
skett i 5 skånska kommuner, och omfattade 2590 hushåll. 

I denna rapport hänvisas till en annan studie som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket, 
och som finns redovisat i rapporten ”Matavfall 2010 från jord till bord. SMED Rapport Nr 99 
2011.” Denna studie omfattar 3600 hushåll i 15 kommuner. 

I dessa två senaste studier har man kommit fram till mängderna i Tabell 1. 

Tabell 1. Totalt och onödigt matavfall enligt några svenska studier 
 Totalt 

(kg/captita 
och år) 

Onödigt 
(kg/capita 

och år) 

Andel 
onödigt 

Antal 
Hushåll 

SMED 
(2011)  

72 25 35% 3600 

Biogas Syd 
(2012) 

92 29 33% 2590 

 
Mängderna av matavfall som uppkommer och som kan samlas in kan således variera en hel 
del. Mängden ”Onödigt” matavfall är naturligtvis något att ta hänsyn till, och 
eftersträvansvärt att minska. Samtidigt tar det lång tid att radikalt ändra människors 
beteende. Att få ner den onödiga mängden matavfall till hälften kan vara ett första mål att 
sträva mot, och kan ge en fingervisning om verkliga mängder att räkna med. 
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I SMED-studien anges också en väldigt stor variation insamlat matavfall per hushåll och 
vecka. För flerbostadshus varierar det mellan 0,6 – 5,4 kg , och i villor ligger det mellan 2,1 – 
4,1 kg per hushåll och vecka. Antalet personer i varje hushåll finns inte angivet, men siffrorna 
tyder ändå på det är stor variation i folks vanor och beteende.   
 
Dessutom tillkommer minst två faktorer när det gäller att beräkna hur mycket matavfall som 
faktiskt kan bli biogas: 
 
Dels spelar hushållens motivation in för hur mycket matavfall som faktiskt samlas in. Är det 
det t ex en anslutningsgrad på 90% till ett frivilligt insamlingssystem, så blir mängden 
insamlat högst 90% av den totalt möjliga. 
 
Dels spelar också valet av förbehandlingsteknik roll för hur mycket som faktiskt når 
rötkammaren. En enklare teknik innebär troligen att mer organiskt material följer med ett 
rejekt, och därför att mindre mängder kommer att rötas. 
 
I detta uppdrag ingick också att skicka ut en enkät till alla 25 kommuner i de tre länen. I 
denna enkät fick företrädarna för kommunen ta ställning till om de tyckte att 60 kg/person 
och år var en rimlig mängd matavfall att räkna med.  
 
De allra flesta accepterade det som en rimlig nivå, med en variation från 44 till 90 kg/person. 
Den lägsta siffran kommer från en kommun som börjat med insamling, och den högsta 
siffran är en uppskattning från en kommun med mycket fritidsboende på sommaren. 
 
Eftersom flera kommuner ännu inte börjat med matavfallsinsamling, har det i dessa fall blivit 
en uppskattning. 
 
Beräknade och avstämda mängder matavfall från de tre länen blir därför enligt Tabell 2. 
 
Tabell 2. Matavfallsmängder i de trä länen i Sydost. 
 Folkmängd 

2011-12-31 
Matavfall  

ton 
Kg/capita 

och år 

Kronoberg  184 654 12 155 66 

Kalmar 233 090 15 280 66 

Blekinge 152 979 10 690 70 

SUMMA 570 723 38 125 67 
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4 Enkät till alla kommuner i Sydost 

En enkät har skickats ut till alla 25 kommuner i de tre länen. Syftet var att få en 
statusuppdatering hur långt man kommit när det gäller att samla in matavfall, och hur man 
ser på att använda det till biogas. Dessutom har frågor om ambitionerna kring biogas ställts. 
Enkäten bifogas som bilaga 1. 

 

4.1 Kronobergs län 

Tabell 3. Svar på frågor om insamling av matavfall för att bli biogas i Kronobergs län.  
 1.  Finns det planer på att samla in organisk fraktion separat? 

När och hur? Hur uppfylls målen om hög andel energiutvinning? 
 

Markaryd  Ja, det finns planer. Om några år. Optisk sortering. 

Ljungby Insamling av organiskt avfall planeras. Tid eller metod ej fastställd. 

Älmhult 
Ett förslag kommer att redovisas hösten 2012 på framtida insamlingsplan i 
Älmhults kommun där organiskt avfall är en del. 

Alvesta 
Kommunen arbetar f.n. med att ta fram en ny avfallsplan. Diskussioner har förts 
om att påbörja arbetet med att samla in den organiska fraktionen.  I nuläget är det 
oklart vilket system det blir. 

Växjö 
Växjö håller på att införa insamling av hushålls o verksamheters matavfall, start 
mars 2012 och mål att inom 2 år skall alla hushåll erbjudits. Långsiktigt mål om 
90% deltagande.  Val av sortering frivilligt men taxestyrt så att det är fördelaktigt. 

Tingsryd 
Ja, vilket behandlas i det just nu pågående arbetet med en ny avfallsplan.  
Förslaget till politikerna kommer innebära start 2014-2015 och fullt implementerat 
2020. Vilket system som kommer att väljas är oklart. 

Lessebo Vi har för avsikt inom de närmaste åren att kunna sortera ut biologiskt avfall och 
då vända oss till kringliggande kommuner för avyttring, exempelvis Växjö. 

Uppvidinge 
Kommunen uppfyller redan detta mål. Det organiska avfallet sorteras bort från det 
brännbara i en anläggning i Vetlanda och transporteras därifrån vidare till 
Trollhättan där de rötas och blir till biogas. 

 
Två kommuner av åtta, Uppvidinge och Växjö, har alltså redan börjat med 
matavfallsinsamling, och alla de andra sex har planer på att införa det.  
 
Inget kommunalförbund när det gäller avfall är ännu bildat i Kronobergs län. 
 
Eftersom det har betydelse hur lätt det är att ta emot avfall sorterat på olika sätt i olika 
anläggningar, är det intressant att se att det råder osäkerhet om vilket system som ska väljas. 
 
I bilaga 2 finns en sammanställning från aug 2011 från samtliga svenska kommuner som 
börjat med matavfallsinsamling. Här framgår tydligt att olika system har valts. 163 
kommuner är med i den sammanställningen, men i drygt 20 anges att det bara är insamling 
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från storkök – däribland Alvesta och Växjö. Växjös insamling av hushållsavfall har alltså 
kommit till efter det. 11 av de 163 kommunerna ligger i Sydost. Alla kommuner i Blekinge lät 
kompostera sitt matavfall innan torrötningsanläggningen i Mörrum byggdes. I samma 
undersökning har 70 kommuner till angett att de är på gång med matavfallsinsamling. 47 av 
Sveriges 290 kommuner verkar därför inte vara det. 
 

4.2 Kalmar län 

Tabell 4. Svar på frågor om insamling av matavfall för att bli biogas i Kalmar län.  
 1.  Finns det planer på att samla in organisk fraktion separat? 

När och hur? Hur uppfylls målen om hög andel energiutvinning? 
 

Vimmerby        
Ja planer finns. Utredning görs just nu av vilket system som ska väljas.  Från och 
med 2015 är det tänkt att det nya systemet ska gälla. 

Västervik          

Ja, Västervik Miljö & Energi AB inför sådan insamling i steg fr o m hösten 2012, 
fullt utbyggt efter 2 år ca 2014. Allt insamlat matavfall ska processas till biogas. 
Insamling sker i papperspåsar i separata kärl eller 2-fackskärl. Behandling sker 
tills vidare i Linköping. Diskussioner om gemensam anläggning i Kalmar län pågår 
med KSRR och Oskarshamns kommun. Vet ej hur det är med detta. Anläggning i 
Oskarshamn vore optimalt för samverkan i vårt län. 

Hultsfred          Arbete med en ny gemensam avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner 
har precis inletts. Frågan kommer att behandlas i det arbetet. 

Oskarshamn     

Högsby              Arbete med en ny gemensam avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner 
har precis inletts. Frågan kommer att behandlas i det arbetet. 

Mönsterås        
Avfallsplanen är under omarbetning och förväntas tas under 1:a halvåret 2013. I 
den kommer insamling av matavfall att redovisas. Vi utreder nu olika lösningar. 
Ambition är att införandet kan påbörjas 2014. 

Nybro                KSRR (Kalmarsundsregionens Renhållare) 

Kalmar             Genom KSRR. Våren 2014. Optisk sortering, olikfärgade påsar och ett kärl. 

Emmaboda       

Vi har samlat in matavfall i ett projekt under 1,5 år. Till hösten år 2012 införs 
matavfallsinsamling med separat kärl i tätorterna etappvis. Matavfallet körs idag 
till Bubbetorp i Karlskrona för kompostering. Framöver kommer matavfallet att bli 
biogas. 

Torsås               
Vi tillhör KSRR som håller på att undersöka denna frågan. Tanken är att i 
mitten/slutet av 2014 kommer ett optiskt färgsystem starta för hushållens 
hushållsavfall. 

Borgholm         
Det har tagits upp och diskuterats, men inte mer än så. Vi är införstådda med att 
vi måste göra något, men vi har inte kommit vidare med frågan. 

Mörbylånga     Ja, genom Kalmarsundsregionens renhållare KSRR. 

 
Två kommuner av tolv, Västervik och Emmaboda, har börjat att samla in matavfall. I 
sammanställningen från alla Sveriges kommuner, bilaga 2, finns dessa båda inte med, utan 
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de har börjat efter den sammanställningen gjordes (Aug 2011). Däremot anges att både 
Oskarhamn och Torsås samlar in matavfall. För Torsås är det en sanning med modifikation – 
innan inträdet i KSRR hade man insamling av matvfall, men efter det har man fått upphöra. 
 
Fyra kommuner, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås, ingår i det gemensamma 
kommunalförbundet KalmarSundsRegionens Renhållare, KSRR. KSRR har fattat beslut om 
att införa matavfallsinsamling 2014. Torsås kommer alltså att få tillbaks 
matavfallsinsamlingen. 
 
Två andra kommuner, Hultsfred och Högsby, har också bildat ett nytt kommunalförbund, 
Östra Smålands kommunalteknikförbund. 
 
De flesta kommuner verkar vara på gång att införa matavfallsinsamling, men även här är det 
osäkerheter om vilket system som ska väljas. 
 

4.3 Blekinge län 

I Blekinge samlar man redan in matavfall i alla fem kommuner.  Tre kommuner i västra 
Blekinge, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, har ett gemensamt kommunalförbund: 
Västblekinge Miljö AB, VMAB. De har byggt Sveriges första anläggning för torrötning av 
matavfall – mer om det senare. Dessa tre kommuner kommer alla att leverera sitt matavfall 
dit. Även Ronneby har börjat leverera sitt matavfall till VMAB. Karlskrona komposterar idag 
sitt matavfall i anläggningen i Bubbetorp, och har inte bestämt om eller när man vill göra 
biogas av det.  

 
Tabell 5 Gaspotential från hushållsavfall i Blekinge  

 Mängd 
[ton] 

Metanutbyte 
[m3 CH4/ton] 

Metan 
[Nm3] GWh 

Karlskrona  3 850 125 481 250 4,7 

Ronneby 2 000 125 250 000 2,4 

Karlshamn 2 500 125 312 500 3,1 

Olofström 1 000 125 125 000 1,2 

Sölvesborg 1 340 125 167 500 1,6 

SUMMA 10 690  1 336 250 13 

 
Eftersom matavfallet i Blekinge redan är insamlat, och uppstarten av den nya 
biogasanläggningen är på gång, är det här det är mest relevant att visa en beräkning av 
biogaspotentialen.  

Biogasutbytet som använts är detsamma som i rapporten ”Den svenska biogaspotentialen 
från inhemska restprodukter”. 
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5 Biogas från matavfall i Sydost  

Två stora satsningar när det gäller att framställa biogas från matavfall är i det närmaste klara 
i de tre länen, och en tredje är på gång 2014. 

 

5.1 Torrötningsanläggning för matavfall i Mörrum 

 
VästBlekinge Miljö AB, VMAB, har alltså byggt Sveriges första torrötningsanläggning för att 
röta matavfall.  Även trädgårdsavfall skall gå in i anläggningen. I mars 2010 beviljades ett 
bidrag på 19 miljoner från Energimyndigheten till denna satsning. Efter att noggrant ha 
undersökt alternativen, har VMAB fastnat för torrötningsteknik av bl a följande skäl: 

1. Det kräver ingen kostsam och komplicerad förbehandlingsteknik. Torrötningsteknik 
är inte känsligt för främmande föremål och föroreningar på samma sätt som en 
våtrötningsanläggning 

2. Den befintliga komposteringsanläggningen används för att efterbehandla det rötade 
materialet. Materialet siktas och silas före kompostering. 

3. Efter komposteringen blir materialet i första hand jordförbättringsmedel för 
trädgårdar mm, och konkurrerar inte om åkermark för spridningsareal. Detta har 
dock reviderats något. Nu satsar man på en gödselseparering efter rötning med 
skruvpressteknik, och gör en torr och en flytande fraktion. Den flytande fraktionen är 
avsedd för åkermark, medan den torra är tänkt för trädgårdar mm. 

Anläggningen kommer att kompletteras med en uppgraderingsanläggning. Inriktningen på 
gasproduktionen kommer därför att vara fordonsgas, och därigenom får Blekinge sin första 
egenproducerade fordonsgas från denna anläggning. 

Torrötningsteknik har bara prövats i begränsad omfattning tidigare i Sverige, och med dåligt 
resultat. VMAB har dock gjort flera egna studiebesök och sett väl fungerande anläggningar i 
Europa. Upphandlingen blev klar i maj 2011, och man har valt tyska Eisenmann som 
leverentör av tekniken. Byggstart skedde runt årskiftet 2011-12, och start av gasproduktion är 
beräknad första kvartalet  2013. Uppgraderingsanläggningen beräknas tas i bruk i mitten på 
mars. 

Totalinvesteringen för anläggningen anges till 54 miljoner kr, varav rötningsanläggningen 
står för 42 miljoner, uppgradering för 7 miljoner och mottagningsdel för 5 miljoner. 
Anläggningen är dimensionerad för att ta emot 15 000 ton matavfall och 5 000 ton 
trädgårdsavfall. Man är alltså tvungen att vända sig till kommuner utanför Blekinge för att få 
tillräckligt med matavfall – och kommer inte Karlskrona med är behovet ännu större. 
Anläggningen kommer att köras termofilt. På följande sidor finns det bilder på anläggningen. 
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Byggplatsen för rötkammaren i 
jan 2012. Den stora blå 
mottagningshallen är i två plan, 
vilket underlättar förbehandling. 

Den befintliga komposterings-
anläggningen, täckt av ett stort tak. 

Den färdiga rötkammaren med inmatningscontainrar från 
samma håll som ovan.  
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Rötkammaren med fackla från andra hållet. 

Insidan av rötkammaren. Framdrivningsskovlar och 
värmeslingor på väggarna. 
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Lager för flytande biogödsel efter gödselseparering täckt av gaslager i kupoltaket. 

Uppgraderingsanläggning, 
vattenskrubber från Green Lane. 

Biogasdrivna sopbilar. I bakkant syns den blå 
mottagningshallen, och att mottagningen 
ligger på en högre nivå än utlastningen till 
biogasen. 

VMAB har valt att sopsorteringen i hushållen 
sker i två fyrfackskärl efter modell från NSR, 
Helsingborg.  
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Flygbild över anläggningen i Mörrum. Rötkammare och biogödsellager/gaslager är 
inritade i grönt. Nivåskillnaden som utnyttjas i mottagningshallen syns tydligt. 

 

Insamlingstekniken för matavfall är alltså fyrfacks-kärl, där matavfallet samlas in i 
papperspåsar. Sopbilarna är också förberedda med 4 fack. 

En utgångspunkt för hela satsningen på fordonsgas vid anläggningen i Mörrum var att 
merparten av gasen skulle säljas till lokal busstrafik i Blekinge. I skrivande stund är det oklart 
om det blir så. En upphandling för länstrafiken i Blekinge skulle gått ut i december, och där 
fanns tidigare inte angivet att biogas prioriterades. Gör man inte det, är det svårt för någon 
aktör att etablera bussdepåer för biogas. Och bussbolag hittar gärna alternativ som är enklare 
än biogas – även om biogas till bussar nu kan anses som en etablerad teknik. 

Detta visar återigen hur viktigt det är att det finns en samsyn på alla nivåer kring att satsa på 
biogas, för att den ska komma till användning på nya marknader. Överallt där biogas 
introducerats på ett framgångsrikt sätt, har bussar varit viktiga storkonsumenter av gas. 
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5.2 Samrötning av matavfall och slam i Växjö 
 
 
Växjö kommun utnämndes en gång av BBC till Europas Grönaste Stad. Detta har staden och 
kommunen anammat som sin viktigaste devis. För att leva upp till detta epitet när det gäller 
transporter, har man gjort en imponerande satsning när det gäller att röta matavfall till 
biogas. 

Tidigt fick man Länstrafiken Kronoberg med på noterna, som bestämde att alla stadsbussar i 
Växjö, 38 st, skall gå på biogas. Det var en viktig förutsättning för att kunna dra igång hela 
bygget. 

På reningsverket Sundet fanns sedan tidigare två rötkammare för våtrötning av avloppsslam. 
Detta har nu byggts ut med en tredje rötkammare. På Sundet har man också byggt en ny 
uppgraderingsanläggning, levererad av Läckeby Water. Den har en kapacitet på 350 Nm3 
rågas i timmen. Från Sundet har man dragit en 5 km lång gasledning, mestadels genom 
Norra Bergundasjön, in till Växjö och den nya bussdepå som håller på att färdigställas. 
Bussdepån byggs i kommunal regi. Nära bussdepån ligger också Växjös första publika 
biogasmack, som etablerats av en privat aktör, bilförsäljaren Hermibil. Macken har hittillls 
försörjts av naturgas, men i och med gasproduktion och gasledningen skall det bli biogas. 
Troligen kommer dock inte biogasen från Sundet att räcka till både bussar och bilar på 
macken, utan det kommer att finnas ett behov av att få in mer biogas till Växjö. 

 

 

      Principskiss över biogasanläggningen vid Sundets reningsverk 
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Vid Sundet samrötas avloppsslam och matavfall. Avloppsslammet finns ju redan ”på plats”, 
men slurryn från matavfallet kommer med bil från förbehandlingsansläggningen i 
Häringetorp, några km därifrån. 

 

 

Principskiss över förbehandlingsanläggningen i Häringetorp 

 

Huvudenhet i förbehandlingsanläggningen är den sk pulpern, en teknik hämtad från 
pappersmassa-industrin. Pulpern har ingen malande eller krossande funktion. 

Förbehandlingsanläggningen är dimensionerad för 15 000 ton matavfall, och man har ett 
miljötillstånd för 10 000 ton. Eftersom Växjö räknar med 6 000 ton från den egna 
kommunen, behövs det matavfall från fler kommuner för att utnyttja anläggningens 
kapacitet fullt ut. 

Totalinvesteringen för alla delar i satsningen i Växjö har nu landat på 165 miljoner, varav 
förbehandlingssteget i Häringetorp står för ca 55 miljoner. Andra delar i satsningen är allså 
ny rötkammare och mottagning vid Sundet (28 milj), ny gasuppgradering (26 milj), 
gasledning in till Växjö och bussdepå inne i Växjö. Bussdepån kräver också ett backup-
system, så att det alltid finns gas till bussarna. 

På nästa sida visas en kartbild över gasledningen in till Växjö. 
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Gasledning från Sundets reningsverk in till Växjö – bussdepå och mack. 

Insamlingstekniken som valts i Växjö är separat kärl för matavfallet, papperspåsar inne i 
hushållen, och tvåfacksbilar som kan hämta matavfall och restavfall samtidigit. 

 

De nya gasbussarna skall börja rulla i juli 2013. Får man allt att fungera, kommer alltså Växjö 
ta ett mycket stort steg framåt mot sina klimatmål, och att kunna leva upp till sitt epitet om 
Grön stad. 
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5.3 Kalmar och KSRR  

 

Kalmar har haft en biogasanläggning sedan lång tid tillbaka som rötat avloppsslam. 1998 tog 
man en ledig rötkammare i bruk, och började röta avfall från slakteriet och mejeriet i Kalmar, 
blandat med en del gödsel. Redan då började man producera fordonsgas m hj a en begagnad 
uppgraderingsanläggning, men annars har merparten av gasen använts på Kalmar Lasarett. 

2008 byggdes en helt ny uppgraderingsanläggning, och samtidigt en bussdepå för 
långsamtankning av bussar. En gasledning på 1,8 km byggdes till depån. I anslutning till 
depån byggdes också en ny publik biogasmack. Sedan 2008 har 15 stadsbussar gått på biogas 
i Kalmar. 

I Kalmar finns därför en stor erfarenhet av att producera biogas. Tyvärr har produktionen 
haft olika problem, inte minst ekonomiska, och framtiden är oklar. 

KSRR, som idag består av 4 kommuner, varav Kalmar är en, har sedan flera år haft en tydlig 
målsättning att börja med matavfallsinsamling, och att börja producera biogas från detta. 
Sedan 2010 går merparten av KSRR:s sopbilar på biogas. Det har dragit ut på tiden att börja 
med matavfallsinsamling. Bl a har osäkerheten kring  Kalmars biogasanläggning försenat det 
hela. 

Nu är dock beslut fattat om att börja med insamling under 2014. 

Här är en principskiss på hur insamlat hushållsavfall hanteras idag: 

 

 

Och på nästa sida en skiss över hur det är tänkt att bli efter 2014. 
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Grundprincipen har varit att man vill att biogasproduktionen sker lokalt. En viktig faktor 
som gör att det nu är troligare att så verkligen blir fallet, är den nya stora lantbruksbaserade 
biogasanläggning, More Biogas, som är tänkt att byggas norr om Kalmar. Kommer denna 
anläggning, vilket allt nu talar för, så har KSRR mycket större chans att verkligen röta 
matavfallet lokalt. 

De 7 000 ton matavfall som visas i skissen är den mängd som de 4 delägarkommunerna har 
idag. 

Man har redan valt att man ska ha ett system för optisk sortering. Det betyder att man kan 
slänga matavfallet i samma tunna som restavfallet, men i en plastpåse med annan färg. 

Anläggningen för optisk sortering och förbehandling av plastpåsarna med matavfall är 
angiven att den ska kosta 120 miljoner. Troligen får den då kapacitet för betydligt mer än de 
7 000 ton som man samlar in idag.
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6 Förbehandlingstekniker  

 

I Kalmar län har man gjort en del utredningar för att titta på om det går att ha EN gemensam 
förbehandlingsanläggning för hela länet. 

Detta finns redovisat i rapporten ”Förstudie om samverkan i Kalmar län om biologiskt 
hushållsavfall för produktion av biogas”, WSP 2011. Finns på Biogas Sydost hemsida, 
www.biogassydost.se . 

I rapporten beräknas den totala mängden avfall för hela Kalmar län, 12 kommuner, till 
16 000 ton. 

I rapporten har två olika förbehandlingstekniker studerats närmare: 

 Skruvpressar 

 Dispergering 

Följande anges om de två teknikerna: 

”Förbehandling med skruvpressar innebär att det insamlade matavfallet pressas i stora 
skruvar. Först behöver påsarna rivas upp med någon form av ”påsrivare” föratt sedan blötas 
upp med vatten innan de går in i stora pressar som trycker ut en pressvätska. Det är denna 
vätska som sedan går till rötning. Det fasta material som blir kvar måste gå till förbränning. 
Denna teknik innebär erfarenhetsmässigt att en stor del av det organiska materialet avskiljs 
och inte går till biogasproduktion. Uppskattningsvis rör det sig om ca 30-50 %.” 

”Dispergeringstekniken går ut på att man med hjälp av stora kvarnar finfördelar matavfallet. 
Kvarnarna är mycket kraftfulla och materialet kan sönderdelas till en mycket finfördelad 
”slurry”. Dispergeringstekniken är den förbehandlingsteknik som innebär minst förluster av 
organiskt material. Uppskattningsvis avskiljs endast 5-10 % av det insamlade materialets 
total vikt, inklusive påsar.” 

Skruvpresstekniken kan alltså innebära att endast 50-60% av de insamlade matavfallet når 
rötkammare. Resten följer med det fasta materialet, och går till förbränning. För 
dispergeringstekniken är i stället motsvarande siffra 90-95%.  

Som tidigare redovisats har Växjö valt en tredje typ av förbehandling. Det är för tidigt att 
säga vilken siffra man faktiskt uppnår här. 

Tydligt är i alla fall att valet av förbehandlingsteknik har stor roll för hur mycket av 
matavfallet som faktiskt kommer att rötas. 
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Investeringskostnaderna är dock också helt olika. För en skruvpress dimensionerad för hela 
Kalmar län anges en investering på 25 miljoner, och för en dispergeringsteknik 50-60 
miljoner. 

Efter att denna rapport gjordes, verkar dock tankarna på EN förbehandlingsanläggning i 
Kalmar län ha avsomnat. Länet är avlångt, och det blir långa transporter i båda riktningarna. 
Kanske kommer det istället att landa i att två anläggningar byggs. 

Som framgått är det stora anläggningar för förbehandling som faktiskt har byggts, eller 
planeras. I rapporten från WSP anges att det finns tekniker för mindre anläggningar, men att 
dessa oftast kräver en stor manuell arbetsinsats, och att det varit svårt att få dem hållbara. 

En leverantör av biogasteknik på den svenska marknaden, Norups Gård i Knisslinge, Skåne, 
erbjuder anläggningar som är dimensionerade för några hundra ton. Dessa består av en 
shredder som river sönder förpackningar och en hydraulisk press. För en anläggning avsedd 
för 500 ton anges ett pris på ca 3 miljoner kr. Sven Norup, med stor erfarenhet av olika 
biogasanläggningar och annan processteknik, anger att anläggningarna fungerar 
tillfredsställande – men att det beror på hur stor andel av det organiska materialet man 
verkligen vill ska komma att bli biogas. 

 

6.1 Torrötningsteknik 

 

Torrötning eller tvåfasrötning skall inte ses som en förbehandlingsteknik. Men från 
genomgången av torrötningstekniken i Mörrum framgår att själva förbehandlingen innan 
rötning kräver mycket mindre av både teknik och investering. Torrötningstekniken skall ju 
vara så mycket mindre känslig för störningar av främmande föremål. 

En stor fråga när det gäller torrötningsteknik är dock hur stort gasutbytet verkligen blir. Det 
finns anläggningar där det varit betydligt lägre än med våtrötningsteknik. Det ska därför bli 
spännande att följa utvecklingen av detta i Mörrum. 

När detta uppdrag påbörjades fanns det stora förhoppningar om att torrötning i liten skala 
skulle kunna vara ett alternativ även för mindre kommuner. En leverantör fanns på den 
svenska marknaden, Flinga biogas. Under året har dock firman gått i konkurs. Efter en 
rekonstruktion är man på väg tillbaks. 

Fortfarande verkar det dock återstå en hel del utveckling av denna teknik innan den verkligen 
fungerar, inte minst på det biologiska området. Ingen av de tre anläggningar som såldes 
innan konkursen har i skrivande stund kommit igång. 
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7 Jämförelse våtrötning och torrötning 

 
I avsnitt 5 har gjorts en beskrivning av de tre olika stora satsningar som är genomförda eller 
på gång att göras i Sydost. 

Det är inte helt enkelt att bara jämföra ekonomin i de olika initiativen. De lokala 
förutsättningarna har spelat stor roll för hur man valt. 

 För VMAB i Mörrum har man utgått från den befintliga komposteringsanläggningen, 
som kommer att användas för den torra fraktionen efter rötning och 
gödselseparering. Valet har därför blivit en torrötningsteknik. Våt fraktion efter 
gödselseparering är tänkt att spridas på åkermark, medan den torra mer är avsedd för 
trädgårdar och anläggningar. 

 I Växjö har man utgått från befintlig våtrötningsteknik, och kompletterat den med en 
rötkammare till. Förbehandlingssteget har byggts i befintliga byggnader på en annan 
plats, Häringetorp, än biogasanläggningen, Sundet. En viktig förutsättning har också 
varit att man hittills har fått avsättning för sitt avloppsslam på åkermark. Därför ser 
man inga stora problem med att samröta matavfall och avloppsslam. 

 För KSRR och Kalmar är förutsättningen att man inte vill bygga någon egen 
biogasanläggning. Däremot vill man bygga en förbehandlingsanläggning, och leverera 
slurry från denna till en befintlig biogasanläggning. Mycket talar nu för att denna 
slurry hamnar i en lantbruksbaserad anläggning som ännu inte är byggd. Den 
biogasanläggningen kommer att ha gödsel som huvudsubstrat, och matavfallet skulle 
i så fall bli något som spetsar substratet och ökar biogasproduktionen. Eftersom 
matavfallet blandas med gödsel från gårdar, kommer merparten av biogödseln att 
spridas på dessa gårdar igen. Fosforöverskott kan efter gödselseparering komma att 
exporteras från området.  

Ett annat tänkbart scenario är också att den befintliga biogasanläggningen i Kalmar 
drivs vidare, och att åtminstone delar av matavfallet hamnar här.  

 

Skall man jämföra kostnaderna, är det enklast att jämföra nyinvesteringarna i form av 
Förbehandlling, Rötning och Uppgradering. Även Gödselseparering skulle kunna varit 
specificerad, men ingår där det är aktuellt i siffrorna för rötningen. Gasdistribution och 
tankställen för gas har lämnats utanför. Lite haltande blir dock jämförelsen, eftersom det på 
olika ställen antingen redan finns befintlig infrastruktur (Mörrum och Växjö) eller det som i 
Kalmar blir olika aktörer som investerar i förbehandlingsteknik respektive rötning. 

På nästa sida följer dock ett försök till en sammanfattande tabell över investeringarna i de tre 
länen i Sydost. En ny och annan förbehandlingsanläggning för norra Kalmar län är inte 
medräknad. 
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Tabell 6. Investeringar i biogas från matavfall i de tre länen i Sydost. Miljoner kr. 
 Förbehandling Rötning Uppgradering Summa 

Växjö, Kronoberg1 55 28 26 109 

VMAB,  
Blekinge 

5 42 7 54 

KSRR och More Biogas, 
Kalmar2 

120 75 195 

SUMMA    358 

1) Kostnaderna i Växjö är uppskattade, efter det att slutnotan för projektet landat på 165 
miljoner istället för beräknade 135. 

2) För anläggningarna i Kalmartrakten är kostnaderna uppskattade. De är inte byggda än. 
Biogasanläggningen i Kalmar kommer bara att röta matavfall till viss del. Rötkammaren och 
uppgraderingen kommer att integreras och komma från samma leverantör, varför 
kostnaderna är svåra att skilja åt.  

 

Med utgångspunkt från tabell 6 ser torrötningsteknik ut som kostnadseffektiv. Till det ska 
dock läggas faktiskt arbets- och underhållsbehov.  En viktig faktor är också vilket gasutbyte 
som uppnås i praktiken i de olika alternativen. 

I totalkostnaden för ett system för rötning av matavfall ingår också vilket system som väljs för 
insamling av matavfall. I landet i stort verkar tre olika system finnas – se också bilaga 2. Det 
är papperspåse med separat kärl, papperspåse med fyrfackskärl och plastpåse i samma kärl, 
men med avvikande färg. Stor betydelser för avfallsbolaget är här i vilken fas man är i när det 
gäller sopbilarna. Har man nyligen investerat i sopbilar med 1 fack, framstår systemet med 
plastpåsar i samma kärl och efterföljande optiskt sortering som intressantast. Kan man välja 
att upphandla eller investera i nya sopbilar, så kan de andra alternativen vara intressantare. 

Av en händelse (?) är dessa tre, olika system valda av de olika aktörerna i Sydost. 
Sammanfattas i tabell 7. 

Tabell 7. Sopbilar och system för insamling av matavfall till biogas i Sydost. 
 I hushållet Kärl 

(”Soptunna”) Sopbil Bränsle till 
sopbilar 

Växjö, Kronoberg Papperspåse Separat 2-facksbil RME 

VMAB, Blekinge Papperspåse 4-fackskärl 4-facksbil Biogas 

KSRR, Kalmar Plastpåse (grön) Samma som 
restavfall

1-fack Biogas 
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8 Befolkningsunderlag för biogas från matavfall och system för små 
kommuner 

 
En ambition med denna studie var att se om det utifrån materialet gick att beräkna ett minsta 
befolkningsunderlag som krävdes för att komma igång med en produktion av biogas från 
matavfall. 

Den enda ensamma kommun som dragit igång en stor satsning för att både samla in 
matavfall och också förbehandla och röta den är Växjö kommun, den största kommunen i 
regionen. Där finns ett befolkningsunderlag på 83 700 personer, men det är samtidigt en 
kommun som ständigt växer. 

KSRR med sina 4 kommuner har tillsammans 103 700 personer. 

VMAB har i sina 3 kommuner 60 850 personer. 

Samtidigt har VMAB och Växjö dimensionerat sina anläggningar för 15 000 ton matavfall 
vardera. Med 67 kg/person skulle det innebära att anläggningarna behöver ett underlag på ca 
224 000 personer. 

Någon kommun uppgav också att man måste samla ihop minst 10 000 ton för att kunna 
bygga en förbehandlingsanläggning. Det skulle i så fall innebära ett underlag på 150 000 
personer. 

Dessa siffror tyder alltså på att det behövs minst 60 000 personer som underlag för att våga 
satsa på en egen anläggning, men att det sedan krävs minst 150 000 personer för att få 
tillräckligt med substrat till anläggningen. 

Detta gäller för större förbehandlingsanläggningar, som i så fall är det som dimensionerar 
hur mycket substrat som man behöver få ihop. 

Fokuserar man istället på vad biogasen skall användas till, brukar fordonsgas alltid pekas ut 
som det intressantaste. Då brukar man ange att en biogasmack bör sälja minst 5 GWh. Det 
finns flera mackar som säljer betydligt mindre än det idag, men ekonomin förbättras 
naturligtvis ju mer man säljer. 

I rapporten från Biogas Syd studerades också metanpotentialen från det oundvikliga 
matavfallet. Man anger att denna sänks till 75-96% av tidigare studier. Att räkna med 100 
Nm3 metan/ton matavfall istället för 125 som tidigare använts verkar därför inte orimligt. 
För att få ihop 5 GWh bara från matavfall skulle det i så fall behövas 5 200 ton, eller drygt 
77 000 personer. 

Kalmars modell där man har en anläggningen som i huvudsak rötar annat substrat, och där 
matavfallet sedan spetsar substratblandningen, öppnar för andra möjligheter. Naturligtvis är 
även blandning med avloppsslam möjlig – men då gäller det att biogödseln efter rötning blir 
accepterad att sprida på åkermark. 
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I avsnittet 6 om förbehandlingsteknik anges att en leverantör är beredd att sälja mindre 
anläggningar för förbehandlingsteknik. En sådan anläggning för 500 ton passar då för 7 500 
personer. Om denna förbehandlingsteknik ligger mellan en skruvpress och en dispergering i 
”verkningsgrad”, kan man kanske räkna med att 75% av det biologiska avfallet når 
biogasanläggningen efter förbehandlingen. Räknar man sedan med ett utbyte på 100 Nm3 
metan av detta, så skulle det innebära att man fick ut knappt 0,4 GWh av detta matavfall.  
Går det att hitta annat substrat, t ex gödsel, kan man ändå få tillräcklig mängd för att 
producera fordonsgas. Gödsel kan ha olika ts-halt och gaspotential, men här används att 
8 000 m3 gödsel motsvarar 1 GWh. 

En ny typ av småskalig uppgradering, BioSling, håller på att introduceras på den svenska 
marknaden. För att få rimlig ekonomi bör en sådan anläggning processa 70 Nm3 rågas i 
timmen, eller ca 3,5 GWh. 

Detta bör då vara den minsta mängd gas man bör producera. 

En rötkammare för ovanstående substratmängd beräknas behöva vara ca 2000 m3. 

En totalinvestering för en komplett anläggning som både behandlar matavfall och producerar 
fordonsgas uppskattas då bli: 

Förbehandlingsanläggning  500 ton 3 milj 

Hygieniseringsanläggning   1, 5 milj 

Rötkammare   2000 m3 7 milj 

Uppgradering   4 milj 

Kompressor och tankstation  4,5  milj 

Markarbeten, biogödsellager mm  2 milj 

     22 milj kr 

 

I bästa fall finns redan en del av investeringarna gjorda. 

Baserar man anläggningen på gödsel, är också ägandet av anläggningen en intressant fråga. 
Kan en intresserad kommun och inresserade lantbrukare hitta varandra, finns 
förutsättningar för ett fruktbart samarbete.  

Torrötningsteknik skulle kunna vara intressant. Även här bör dock minsta storleken på 
produktionen vara de ca 3,5 GWh som skissats på ovan. Det kan vara svårare att hitta 
tillräckligt med fasta substrat att komplettera matavfallet med, än flytande sådant. Första 
förutsättningen måste  dock vara att tekniken är så utvecklad att den fungerar. Den teknik 
som valts av VMAB i Mörrum fungerar bäst i den skalan man byggt där. 
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9 Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matavfall? 

 
Ja, varför gör då inte alla kommuner biogas av sitt matavfall?  

I miljömål och annat pekas det ut som det bästa sättet att behandla matavfallet. De senaste 
beslutade etappmålen från Regeringen  är formulerade enligt nedan: 

 minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger år 
2018 behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40% så att även 
energin tas tillvara 

I och med att fokus i den biologiska behandlingen BÅDE är växtnäring och energi, så styr 
man bort från förbränning och kompostering. Rötning och biogasproduktion är alltså det 
som ska prioriteras. 

Det enklaste svaret på frågan är naturligtvis att det har med ekonomi att göra. 

Som visats i föregående avsnitt så innebär även den minsta funktionella biogasproduktion 
med sikte på fordonsgas en stor investering. En ny typ av insamling kräver också stora 
insatser i form av fordon, kärl och/eller information. 

Ingen av de mindre kommunerna i denna studie har gett uttryck för att man vill bygga en 
egen sådan förbehandlings- och biogasanläggning. Även en kommun som redan har 
biogasproduktion, anser att en förbehandlingsanläggning måste ha ett betydligt större 
underlag än vad som finns i den enskilda kommunen. 

Därför pekar allt på att samarbeten i olika form är nödvändiga för att mer matavfall skall 
kunna bli biogas. 

De tre stora anläggningar som byggts eller kommer att byggas i Sydost har alla större 
kapacitet än bara den egna kommunen eller kommunalförbundet. Därför finns alla 
möjligheter för mindre kommuner att kunna skicka sitt matavfall till någon av dessa 
anläggningar. Blir det dessutom en fjärde anläggning i norra Kalmar län ökar möjligheten 
ytterligare. Åtminstone tre frågor blir då relevanta i sammanhanget: 

 Vilket insamlingssystem måste kommunen välja?  

 Vad blir kostnaden för att få sitt matavfall behandlat? 

 Om kommunen vill satsa på en biogasmack – går det att få tillbaks gas till den 
macken? 

Både Växjös och VMABs anläggningar verkar fungera bäst med matavfall som samlas in i 
papperspåse och separat kärl. I KSRR:s fall är ju plastpåse i samma kärl utpekat som 
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insamlingssystem. Om anläggningen dessutom skall kunna hantera papperspåsar är oklart, 
men går troligen att komplettera med. 

Med tanke på de stora investeringar som är gjorda, är det naturligt att matavfallet kommer 
att beläggas med en behandlingsavgift. Blir det konkurrens om matavfallet, kanske denna 
avgift kommer att sänkas. 

Om det går att få tillbaks biogas till den kommun som lämnat iväg sitt matavfall borde vara 
en central fråga. Att kunna införa ett system för matavfallsinsamling med motiveringen att 
”Du kan köra bilen på biogas från ditt matavfall” måste ha ett stort värde i alla kommuner. 
Men det förutsätter att det byggs minst en biogasmack i den egna kommunen. Och då är vi 
tillbaks till det som påpekades redan i avsnitt 2 – insamling av matavfall och satsning på 
fordonsgas har oftast en tydlig koppling.  

Varken matavfallet eller biogasen bör av ekonomiska skäl transporteras för långa sträckor, så 
därför bör anläggningar ligga ”centralt” placerade. 

I detta sammanhang kan pekas på bristen av styrmedel och stimulans från statligt håll. Även 
om hanteringen av avfall är en kommunal fråga, så är det tydligt att biogasproduktion, inte 
minst från matavfall, sker enklare på en nivå högre än en kommun.  

Anläggningen i Mörrum har kommit till mycket m hj a ett investeringsstöd från 
Energimyndigheten – men det var p g a att torrötningstekniken klassades som ”ny teknik”.  
För övrigt är det en av väldigt få anläggningar som verkligen byggts av de pengar 
Energimyndigheten beviljade 2010. Växjö fick i samma  ansökningsomgång ingenting, 
eftersom tekniken inte ansågs tillräckligt ”ny”. 

Ett statligt stöd som verkligen gynnade produktion av biogas från matavfall borde därför vara 
av stort värde – både för kommunerna i Sydost, men även för resten av landet. 
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