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To achieve the Government's milestones for 2018, which means that 50 % of food waste 

shall be separated from household waste and undergo biological treatment (composting or 

anaerobic digestion). 

   Hultsfred, Högsby and Vimmerby are three adjacent municipalities of Kalmar, county 

Småland. During 2012 and 2013 analyzes were performed on their household waste to 

determine its composition. The household waste is currently collected in one fraction. The 

work, examines how much food waste the household waste contains. From the amount of 

food waste, the biogas potential is examined - how much food waste biogas generates and 

how much energy it corresponds to. 

    Food waste is broken down by microorganisms under anaerobic conditions (anaerobic 

digestion) in a biogas plant. The final product of the digestion of food waste is raw biogas 

and biofertilizer. The work has only considered biogas production.  

   Biogas potential is chosen to be investigated because no previous studies on this have 

been made. It provides the actual municipalities with an insight about how much biogas and 

energy that their food waste could generate if they separated food wastes from their 

household waste. 

    The results of the survey showed that the biogas potential in the three municipalities 

comprises 247 000 m
3
/year, corresponding to an energy value of 1,6 GWh/year. The current 

biogas production in Sweden is at an energy value of 1 473 GWh, which means that the 

biogas potential in the municipalities is low. 
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För att uppnå regeringens etappmål till 2018, som innebär att 50 % av matavfallet ska 

sorteras ut från hushållsavfallet och genomgå biologisk behandling (kompostering eller 

rötning) måste fler kommuner införa dessa insamlingssystem.   

   Hultsfred-, Högsby- och Vimmerby kommun är tre närliggande kommuner i Kalmar län, 

Småland som under 2012 och 2013 utförde analyser på sitt hushållsavfall för att ta reda på 

dess sammansättning. I dagsläget samlas hushållsavfallet in i en fraktion. I arbetet 

undersöks hur stor del matavfall som hushållsavfallet innehåller. Från mängden matavfall 

undersöks biogaspotentialen, vilket innebär matavfallets potential att producera biogas – 

hur mycket biogas matavfallet genererar och hur mycket energi det motsvarar.   

   Matavfall bryts ner av mikroorganismer under syrefria förhållanden (rötning) i en 

biogasanläggning. Slutprodukten som bildas vid rötning av matavfall är rå biogas och 

biogödsel, i arbetet beaktas bara biogasproduktionen. 

   Biogaspotentialen har valts att undersökas då ingen tidigare studie på detta har gjorts. Det 

ger kommunerna en inblick i hur stor del biogas och energi som dess matavfall skulle kunna 

generera om den separerade matavfallet från sitt hushållsavfall.  

   Resultatet från undersökningen visade att biogaspotentialen i de tre kommunerna ligger 

på 247 000 m3/år, vilket motsvarar ett energivärde på 1,6 GWh/år. Den nuvarande 

biogasproduktionen i Sverige ligger på 1 473 GWh/år, vilket innebär att biogaspotentialen i 

kommunerna är låg.  
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Ordförklaringar 
  

Anaerob behandling: Syrefri behandling av bioavfall, exempelvis rötning.  

Anslutningsgrad: Antalet kunder som direkt ansluter sig till något, i detta fall antalet 

kunder som ansluter sig till ett insamlingssystem.  

Avfall: Föremål, ämnen eller substanser som ägaren avser, ska eller är skyldig att 

göra sig av med.  

Avfallshantering: Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 

utförs som en åtgärd eller av en verksamhet.  

Bioavfall: Avfall, som är biologiskt lättnedbrytbart, avfallet är organiskt och bryts 

ner i biologiska processer under en begränsad tid. Matavfall och trädgårdsavfall är 

exempel på bioavfall.  

Biogas: En gas som bildas när biologiskt material bryts ner utan tillgång på syre, 

gasen består huvudsakligen av metan och koldioxid.  

Biogaspotentialen: Hur mycket biogas som ett substrat/olika substrat (t.ex. 

matavfall, biogödsel, slam) genererar vid rötning, sett under en tidsperiod.  

Biogödsel: En produkt som bildas när man röter bioavfall. Ett effektivt gödselmedel 

som kan ersätta mineralgödsel inom jordbruket. Biogödsel måste certifieras för att 

kunna spridas på åkern.  

Biologisk behandling: Återvinning av humus, näring och/ eller energi ur bioavfall 

genom behandling tillgång på syre (aerob) eller behandling utan tillgång till syre 

(anaerob).  

Brännbart avfall: Avfall som, efter att förbränningsprocessen startat, brinner utan 

att man behöver tillföra någon extra energi.  

Energiåtervinning: Alstrad el/värme som man tar tillvara i en 

avfallsförbränningsanläggning eller från gas som bildats från organiska ämnen, 

exempelvis från en rötningsanläggning (rötgas) eller från en deponi (deponigas).  

Gasutbyte: Beskriver hur mycket biogas (m
3
) som bildas per viktsenhet organiskt 

substrat som matas in i rötkammaren.  

Hushållsavfall: Avfall som kommer från hushållen eller andra liknande 

verksamheter, exempelvis kontor, med lunchrum.  

Insamling: Avfall som samlas upp, sorteras eller förberedande lagring som 

transporteras vidare.  

Insamlingsgrad: Hur stor andel avfall som sorteras rätt, i t.ex. ett insamlingssystem.   

Källsortering: Avfall, exempelvis från hushåll, som sorteras eller separeras från 

resterande avfall.  

Matavfall: Livsmedelsavfall som inte gått till konsumtion. Avfallet har uppkommit 

från livsmedelskedjan, som omfattar bland annat: hushåll, storkök, resturanger, 

butiker och livsmedelindustrin.  

Moderprov: Mängd avfall som samlats in från ett bestämt område, t.ex. ett område 

inom en kommun.  

Plockanalys: Metod som används vid analys av hushållsavfallets sammansättning.  

Rötning: Bioavfall som behandlas anaerobt och resulterar i biogas.  

Rötrest: Produkt som antingen är fast, flytande eller slamformig som bildats efter 

rötningen. Produkten innehåller vatten, näringsämnen, mikroorganismer och icke 

nedbrutet material.  

Rötslam: En typ av rötrest som bildas när man röter avloppsslam från reningsverken.  

Återvinning: Avfall som kommer till nytta genom att man ersätter det mot andra 

material eller avfall som förbereds (återanvänds) för att komma till nytta.  

 

Källa: Svensk avfallshantering 2012 & Linköpings kommun (Renhållningsordnings, 2006), 2011.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning  
 

Hultsfred, Högsby och Vimmerby är tre närliggande kommuner i Kalmar län, 

Småland. Renhållningen i kommunerna handskas av Vimmerby Energi & Miljö 

(VEMAB) och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). I dagsläget samlas 

hushållsavfallet in i en fraktion. I och med att kommunerna ska revidera dess 

respektive avfallsplaner till 2014 så har kommunerna utfört plockanalyser för att 

undersöka hushållsavfallets sammansättning. Vimmerby utförde sin plockanalys 

under 2012 och Hultsfreds samt Högsbys plockanalyser utfördes under början av 

2013. Ur plockanalysen fick man reda på hur stor andel och mängd matavfall 

hushållsavfallet innehöll och det har användes som underlag vid uträkningen av 

kommunernas biogaspotential.  

 

1.2 Biogasprocessen 

 
För att man ska kunna få biogas så måste man ha ett substrat som lämpar sig för 

rötning, vilket många organiska material gör. Det finns ett antal olika 

biogasproducerande anläggningar, som rötar olika substrat. Exempel på 

biogasproducerande anläggningar och vilket substrat de rötar är: Avloppreningsverk 

(slam), deponier, samrötningsanläggningar (matavfall), gårdsbiogasanläggningar 

(jordbruksgrödor, skörderester, gödsel) och industrianläggningar (avfall från massa 

och pappersindustrin). Ett flödesschema över biogasprocessen visas i figur 1.  

(Biogasportalen) 

 1.2.1 Förbehandling 

 

För att mottagningssystem, pumpning, omrörning och nedbrytningen av substratet 

ska fungera på bästa möjliga sätt är det vanligt att man först måste förbehandla 

avfallet och för att ta bort eventuella element, som exempelvis felsorterat avfall eller 

förpackningar. Substratet kan om det är för blött behöva avvattnas för att minska 

volymen, det gör man exempelvis med avloppsvatten och slam från reningsverk, 

medan torra substrat kan behövas blötas.  

I vissa biogasanläggningar, där substrat med animaliskt ursprung (slakteriavfall, 

gödsel) behandlas, måste substratet genomgå ett extra steg, hygienisering. Under 

hygieniseringssteget upphettas substratet till 70°C under minst en timme, innan det 

matas in i rötkammaren. (Biogasportalen)   

 

  1.2.2 Rötning  
 

Rötningsprocessen delas in i tre huvudsteg; hydrolysen, fermentation och 

metanbildning.  

Hydrolysen: Mikroorganismer sönderdelar med hjälp av enzymer de sammansatta 

föreningarna till enklare föreningar, som socker och aminosyror.  

Fermentation: Jäsning som resulterar i att alkoholer, fettsyror och vätgas bildas.  

Metanbildning: Mikroorganismerna, bidrar till att metan bildas. Det är viktigt att den 

omgivande miljön uppfyller de krav som mikroorganismerna behöver, vilket är 

syrefritt och tillgång till olika vitaminer och spårämnen. Eftersom 

mikroorganismerna är känsliga för snabba förändringar i temperatur, surhetsgrad 

(pH) och andra faktorer är det viktigt att dessa hålls konstanta. (Biogasportalen) 
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  1.2.3 Rötkammaren 
 

Biogasprocessen kan utformas på två olika sätt, antingen genom enstegsrötning eller 

tvåstegsrötning. 

Enstegsrötning: Är både vanligast och enklast och innebär att alla nedbrytningssteg 

sker samtidigt och i rötkammaren. Biogasen som bildas samlas upp i toppen på 

kammaren, samtidigt som nytt substrat pumpas in i biogasprocessen. Den bildade 

rötresten samlas upp antingen genom pumpning eller via bräddavlopp där rötresten 

antingen lagras eller återförs till processen. I enstegsrötningen ligger metanhalten 

mellan 50 och 60 %.  

Tvåstegsrötning: Är när man delar upp biogasprocessen i två steg, denna variant 

kräver två stycken rötkammare. I den ena rötkammaren sker processerna hydrolys 

och fermentation. Rötresten som bildas i den ena rötkammaren avskiljs och matas in 

i den andra rötkammaren, där metanbildningen sker. När man har tvåstegsrötning så 

brukar det resulterar i snabbare bildning av biogas (med en metanhalt på 85 %), 

vilket beror på att rötkammaren för metanbildning har inbyggda bärarmaterial 

(anaerobt filter) där mikroorganismerna lättare fastnar och förökar sig. 

(Biogasportalen) 

 

  1.2.4 Substrat  
 

Beroende på vilket substrat man rötar varierar inmatningen av substratet. 

Vätskeformiga substrat (slam från reningsverk, flytgödsel) kan kontinuerligt pumpas 

in i biogasprocessen medan mer fasta substrat (matavfall, växtavfall) pumpas in mer 

sällan och när det väl görs så är det i större portioner. För att de ska bli lättare att 

pumpa in substratet mer kontinuerligt i biogasprocessen är blötning av substratet en 

fördel. 

Upphållstiden för substratet i de olika kamrarna är 15 till 30 dagar. (Biogasportalen) 

 

  1.2.5 Temperatur 
 

För att temperaturen i rötkammaren ska hålla en så jämn nivå som möjligt i 

biogasprocessen, så är det viktigt att den är tillräckligt isolerad och behåller sin 

värme. Omrörare brukar vanligtvis installeras i rötkammaren just för detta, andra 

fördelar med att ha omrörning i rötkammaren är för att dels förhindra skiktning av 

materialet och för att underlätta kontakten mellan mikroorganismerna. Den optimala 

temperaturen som brukar användas i biogasprocessen ligger på cirka 37°C (mesofil 

rötning) eller på cirka 55°C (termofil rötning). (Natursvårdsverket rapport 6518, 

2012) 

 

  1.2.6 Slutprodukt  
 

Den slutprodukt som bildas i rötkammaren är råbiogas, som huvudsakligen består av 

metan (45-85 %) och koldioxid (15-45 %) men även små andelar kvävgas, 

ammoniak och vätesulfid. Förutom biogasen bildas det dessutom en rötrest, vilket 

beror på att det organiska materialet sällan bryts ner fullständigt under 

biogasprocessen. Rötresten innehåller vatten, organiskt material, mikroorganismer 

och näringsämnen vilket gör det lämpligt att utnyttja som gödningsmedel.  Beroende 

på vilket substrat man rötar får man olika rötrester, om man rötar rena organiska 

material (matavfall, grödor, gödsel) från samrötningsanläggningar och 

gårdsanläggningar så får man biogödsel medan man får rötslam när man röter 

avloppsslam från reningsverk. (Biogasportalen)   



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Flödesschema över biogasprocessen, uppdelat i fyra huvudsteg. 

 

1.3 Nulägesanalys  
 

Vimmerby är den kommunen som är störst med ett invånarantal på 15 500, Hultsfred 

näst störst med 14 000 invånare och Högsby är minst med 6000 invånare. Totalt sett 

bor 35 500 invånare i de tre kommunerna. Antalet hushåll i kommunerna uppgår till 

cirka 19 000, där 70-80 % består av villor. (VEMAB/ÖSK, 2013)  

  Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) är ett kommunalförbund mellan 

de två kommunerna Hultsfred och Högsby och driver renhållningsverksamheten i 

dessa kommuner, medan Vimmerby Energi & Miljö AB, (VEMAB) driver 

renhållningen i Vimmerby. Förra året (2012) beslutade förbundsdirektionen (på 

ÖSK) att styrgrupper och arbetsgrupper från ÖSK och VEMAB skulle samarbeta, 

genom att ta del av varandras texter och material (exempelvis, vid val av 

insamlingssystem, upphandlingar, informationskampanjer, avfall och återvinning), 

för respektive kommuns nya avfallsplan som båda planeras börja gälla till år 2014. 

(Nilsson, U. 2012)   

 
  1.3.1 Nuvarande avfallshantering  
 

Insamlingen av hushållsavfall sker i nuläget i en fraktion. Hushållsavfallet samlas 

normalt in i plastkärl (80-660 liter), avsedda för hushållsavfall, men det kan 

förekomma större containrar (upp till 15 m
3
). Var 14:e dag hämtas hushållsavfallet 

från villorna medan hushållsavfallet från lägenheter och verksamheter hämtas en 

gång i veckan eller flera gånger i veckan. Det insamlade hushållsavfallet 

transporteras till Tekniska Verken i Linköping och förbränns i Gärstadverket. 

(VEMAB/ÖSK, 2013) 

   Vid Gärdstadverket förbränner man hushållavfall från hushåll och verksamheter 

respektive brännbart avfall från industrier. Den energi som produceras vid 

förbränningen går till el och fjärrvärme.  

I dagsläget förbränner Gärstadverket 396 860 ton avfall (2012) och tar emot avfall 

från cirka (ca) 30 olika kommuner runt om Linköping, varav 9 170 ton kommer från 

kommunerna, Hultsfred genererar 3 400 ton hushållsavfall per år, Högsby 1 640 ton 

och Vimmerby 4 130 ton. Genom att förbränna den totala mängden hushållsavfall för 

kommunerna (9 170 ton) så bildas det en total energiutvinning på 25,7 GWh, 2,7 

GWh el och 23 GWh fjärrvärme. (Beräknad ur rapporten Avfall Sverige, genom den 

totala mängden hushållsavfall i Gärstadverket i jämförelse med dess 

SUBSTRAT 

matavfall, gödsel, slam, 

jordbruksgrödor 

FÖRBEHANDLING 
avvattning, blötning, sortering 

av felsorterat material, 

hygienisering 

SLUTPRODUKT 

rå biogas (metan, koldioxid + 

små andelar kvävgas, 

ammoniak, vätesulfid) och 

rötrest (biogödsel & rötslam) 

RÖTNING 

3 huvudssteg: 

– hydrolys 

– fermentation  

– metanbildning 
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energiutvinning.) Se figur 2, för flödesschema över mängden insamlat hushållsavfall. 

(Tekniska Verken, 2012) 

   VEMAB och ÖSK hyr in entreprenörer som samlar in avfallet. Just nu är det två 

olika entreprenörer GDL Transport AV med underentreprenören Frödinge 

Tanktransport och Högsby LBC, men det pågår en upphandling av ett nytt avtal om 

insamlingen av hushållsavfall. GDL/Frödinge Transport kommer börja samla in 

hushållsavfallet för samtliga tre kommuner. (VEMAB/ÖSK, 2013)  

   Det insamlade hushållsavfallet från respektive kommun omlastas på Kolsrums 

avfallsanläggning i Högsby, Kejsarkullens avfallsanläggning i Hultsfred och avfallet 

från Vimmerby omlastas på entreprenörens egen avfallsanläggning i Norrhult, som 

ligger på gränsen mellan Vimmerby och Hultsfred kommun. (VEMAB/ÖSK, 2013)  

   I dagsläget erbjuder VEMAB och ÖSK ingen insamling av matavfall. Men det 

förekommer hemkompostering av matavfall i vissa hushåll. I Vimmerby 

hemkomposterar cirka 500 kunder medan i Hultsfred- och Högsbys kommun är det 

cirka 1000 kunder. (VEMAB/ÖSK, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Flödeschema över mängden insamlat hushållsavfall från respektive kommun 

som transporteras till Gärdstadverket i Linköping för förbränning. 

 

1.3.2 Miljömässiga aspekter  
 

Målet med avfall är att det ska hanteras på ett sådant sätt den största möjliga miljö- 

och samhällsnytta uppnås. EU har utformat ett ramdirektiv 2008/98/EG för den 

europeiska avfallshanteringen, som riksdagen använder för att besluta den svenska 

avfallshanteringen. Den är baserad på EU:s avfallshierarki, där hantering av avfall 

ska ske enligt prioriteringsordningen, se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. EU:s avfallshierarki, från vänster är prioritering nr 1. Blå ruta visar vilken 

plats i prioriteringsordningen som förbränning av hushållsavfall har.   

 

Förbränning av hushållsavfall, energiåtervinning, är trots sin plats på listan, ett 

effektivt och miljömässigt sätt att utvinna energi. Det är framförallt avfall som inte 

lämpar sig att återvinnas på något annat sätt som förbränns. (Avfall Sverige, 2012) 

 

   

1.3.3 Ekonomiska aspekter  
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3 400 ton/år 

Högsby 

1 640 ton/år 

Vimmerby 

4 130 ton/år 
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Enligt miljöbalkens kap 15, 8 § så är det varje kommuns skyldighet att transportera 

hushållsavfallet till en behandlingsanläggning. Kommunernas entreprenörer, GDL 

Frödinge tanktransport och Högsby LBC, transporterar hushållsavfall i dagsläget till 

avfallsförbränningsanläggning, Gärstadverket i Linköping. I tabell 1, finns en kalkyl-

tabell som visar hur stor kostnaden är för varje kommun att bli av med avfallet. I 

bilaga 1, Ekonomiska uträkningar av kostnaden för bortskaffande av hushållsavfallet, 

visas en mer utförlig beräkning av kostnaden. Inkomster som kommunerna får in från 

avfallstaxor är ej med i beräkningarna.  

 

Tabell 1. Kostnaden för respektive kommun att bli av med hushållsavfallet. 

 Hultsfred Högsby Vimmerby 
Behandlingskostnad  

(Gärstadverket) 

387 kr/ton 341 kr/ton 368 kr/ton 

Transportkostnad  

(GDL Frödinge 

Tanktransport/Högsbys LBC) 

122 kr/ton 208 kr/ton 117 kr/ton  

Hushållsavfall  3 400 ton/år 1 640 ton/år 4 130 ton/år  
Total kostnad:  1 731 000 kr/år 900 000 kr/år 2 003 000 kr/år   
   Källa: Svensson, E (ÖSK) & VEMAB, (2013) 

 

1.4 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka biogaspotentialen i utsorterat matavfall 

från hushållsavfall i tre närliggande kommuner, Hultsfred, Högsby och Vimmerby. 

Under 2013 kommer biogaspotentialen att undersökas i varje kommun, med 

avseende på hur mycket biogas samt energi varje kommuns matavfall genererar och 

hur mycket biogas samt energi som kommunerna totalt genererar. Grundtanken är att 

kommunerna kommer att skicka iväg matavfallet till en biogasanläggning så 

småningom. En jämförelse (ekonomiskt och miljömässigt) mellan hur de gör nu - 

skickar hushållsavfallet till avfallsförbränningen i Linköping och framtida 

alternativet – utsortering av matavfall kommer att göras.   

 

 Hur mycket matavfall genererar Hultsfred-, Högsby- och Vimmerby kommun 

under ett år? Hur stor är biogaspotentialen? 

 Är det möjligt att producera biogas av matavfallet? Eller ska man fortsätta att 

skicka avfallet till avfallsförbränningen i Linköping eller skicka matavfallet till 

en biogasanläggning? Vad blir skillnaden ekonomisk och miljömässigt?  

 

2. Metod och material  

 
2.1 Planering och förstudie  
 

Metoden som använts är plockanalys, se kapitel 2.2. Plockanalys är en metod man 

använder för att analysera hushållsavfallet sammansättning. Provinsamlingen, 

provneddelningen och analysen av hushållavfallet ägde rum enligt Avfall Sverige 

rapport RVF utveckling 2005:19 ”Manual för plockanalys av hushållsavfall” samt 

med hjälp från Miljö- & avfallsbyrån, ett konsultföretag specialiserade på miljö och 

kommunal avfallshantering.  

   Innan plockanalysen krävdes en del planering, som utfördes av ÖSK, Miljö & 

Avfallsbyrån samt två studenter från Linnéuniversitetet. Insamlingsinstruktioner för 
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hushållsavfallet utformades under konsultation från Miljö & Avfallsbyrån. 

Insamlingsinstruktionerna innehöll syfte samt uppgifter om vilka områden som 

skulle tömmas på hushållsavfall, adresser, geografisk hjälpmedel, protokoll, 

tillkomna frågor och övriga anteckningar, se Bilaga 2, Insamlingsinstruktioner för 

Hultsfred och Högsby. Entreprenörerna i Hultsfred som sköter insamlingen av 

hushållsavfallet skötte protokollföringen själva, medan en av studenterna följde med 

i sopbilen och förde protokoll under insamlingsrutten i Högsby.  

   Förutom konstruktion av insamlingsinstruktioner så fick studenterna med hjälp av 

ÖSK samt rådgivning från Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag att skriva en utvärdering 

av plockanalysens resultat. Utvärderingen är på 49 sidor (inkl. bilagor), (bifogas ej). 

Konstruktionen av utvärderingen har varit till stor hjälp vid utformningen av detta 

arbete, genom tips och andra råd på hur man skriver en utvärdering/rapport på bästa 

sätt.  

 

2.2 Plockanalys 

 
I samband med att ÖSK ska uppdatera sin avfallsplan till år 2014, utförde man under 

början av året (2013) plockanalyser på Hultsfred- och Högsby kommuns 

hushållsavfall. Representativa områden valdes ut i kommunerna där 

åldersfördelningen var blandad, både barnfamiljer samt seniorfamiljer. Totalt sett 

utfördes 3 moderprov, 1 villaprov från Högsby kommun och 2 prover från Hultsfreds 

kommun (1 villaprov och 1 lägenhetsprov). Eftersom Högsby kommun inte har 

tillräckligt många lägenheter för att ge ett bra resultat uteslöts Högsbys 

lägenhetsprov. Kommunernas entreprenörer samlade in avfallet enligt givna 

insamlingsinstruktionerna, se Bilaga 2, Insamlingsinstruktioner för Hultsfred och 

Högsby. Ungefär 200-300 villors avfall samlades in från varje kommun och ungefär 

550 lägenheter i Hultsfreds kommun samlades in. Eftersom en villa har 

tvåveckorshämtning av sitt hushållsavfall så behövde lägenhetsantalet vara mer än 

villaantalet, eftersom lägenheterna har veckotömning av hushållsavfallet.  

   Entreprenörerna transporterade det insamlade avfallet till Hultsfreds kommuns 

avfallsanläggning Kejsarkullen. Vid Kejsarkullen hade de anställda på 

avfallsanläggningen, sopat rent en utvald plats där avfallet lastades av, för att 

undvika att grus och sten blandas med avfallet. Innan avfallet lastades av på den 

anvisade platsen så vägde man den insamlade mängden hushållavfall. Mängden 

hushållsavfall för respektive moderprov låg mellan 2,5 och 4,5 ton. Efter 

avlastningen blandade en grävmaskinchaufför om avfallet, följt i att han la ut avfallet 

i en sträng på ca 20 meter lång och 1,5 meter bred. Därefter kördes 5 skopor (1,6 

meter bred) jämt fördelat in i strängen (1 moderprov). Varje skopa tog ca 100 kg 

avfall (delprov) som tömdes i 5 olika Cipax- behållare på 1m
3
. De 5 delproven vägde 

totalt ca 500 kg och representerar avfallets sammansättning för hushållen (villa eller 

lägenhet). Eftersom det var 3 moderprov så upprepades processen 2 gånger till. 

Under provinsamlingen och provneddelningen av hushållsavfallet var periodvis 

någon av studenterna och Elin Svensson från ÖSK närvarande, som kontrollerade så 

att proceduren skedde på korrekt sätt enligt Avfall Sverige rapport RVF utveckling 

2005:19 ”Manual för plockanalys av hushållsavfall”.   

   Dagen efter insamlingen av hushållsavfallet transporterades de 15 stycken Cipax-

behållare (5 delprov/moderprov) till Envir AB i Helsingborg som utförde analysen av 

hushållsavfallet. Envir AB är ett företag som specialiserat sig på plockanalyser och 

utvärdering av insamlingssystem.  

   Plockanalysens resultat visar hur stor mängd (kg/hushåll/vecka) och andel varje 

delprov innehöll av de olika fraktionerna; papper, plast, glas, metall, övrigt 

oorganiskt, farligt avfall, el och elektronik, övrigt avfall och hur stor mängd bioavfall 
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(matavfall + trädgårdsavfall) delproverna innehöll.   

   VEMAB, gjorde sin plockanalys året innan ÖSK (2012). De utförde 2 moderprov 

på sitt hushållsavfall, 1 villaprov och 1 lägenhetsprov, mängden insamlat 

hushållsavfall uppgick till cirka 7 ton för lägenheter och 11 ton för villor. VEMAB:s 

provinsamling förekom i utvalda representativa områden i Vimmerby kommun. 

Hushållsavfallet transporterades efter insamling till SAKAB:s anläggning i Norrtorp. 

SAKAB utförde provneddelningen och analys av hushållsavfallet. (SAKAB AIIFa 

Plockanalys)  

  

2.2.1 Plockanalysens trovärdighet 
 

För att undersöka trovärdigheten på resultatet från Envir AB har en jämförelse gjorts. 

Mängden hushållsavfall (kg/hushåll/vecka) som Envir AB redovisar i deras resultat 

har använts tillsammans med respektive kommuns hushållantal (exkl. verksamheter, 

skolor, butiker) multiplicerat med antalet veckor/år för att få fram den årliga 

hushållsmängden. Den årliga mängden som hushållen genererar visas i Bilaga 3, 

Uträkningar av mängden hushållsavfall. Den årliga hushållsmängden som 

kommunerna generar enligt beräkningar från Envir AB:s resultat visar att: 

 

- 2 773 ton/hushållsavfall/år från Hultsfred (verklig insamlad mängd 3 400 

ton/hushållsavfall/år). 

- 1 212 ton/hushållsavfall/år från Högsby (verklig insamlad mängd 1 640 

ton/hushållsavfall/år). 

- 1 989 ton/hushållsavfall/år) från Vimmerby (verklig insamlad mängd 4 130 

ton/hushållsavfall/år). 

 

Envir AB:s siffror och den verkliga mängden visar på att resultatet när de kommer 

till avfallsmängderna per hushåll anses vara trovärdigt. Då skolor, äldreomsorg inkl. 

kök, resturanger, butiker, personalkök på industrier osv, ej ingår i uträkningarna från 

Envir AB:s resultat angående insamlad mängd hushållsavfall från villor och 

lägenheter. I Högsby tas dock endast villor med i beräkningarna, eftersom 

lägenhetsprovet för Högsby uteslöts.  

Orsaken till att Vimmerby kommun visar på en låg andel hushållsavfall, enligt 

resultatet från Envir AB, beror på att Vimmerby kommun består till stor del av 

verksamheter som i detta fall inte tas med i den beräkningen.  

 

2.3 Avgränsningar 
 

Arbetet har begränsats ett flertal gånger under arbetets gång. I början var tanken att 

endast Hultsfreds kommun skulle undersökas, men så tyckte min handledare på ÖSK 

(Elin Svensson), att det skulle utökas med Högsby- och Vimmerby kommun.  

Tanken var innan att undersöka ifall de var möjligt att producera egen biogas genom 

att bygga en egen anläggning, men den tanken lades ner ganska omgående. På grund 

av tidsbrist och brist på kunskap, fakta och kostnader osv.  

Andra alternativ, som exempelvis kompostering skulle undersökas men återigen så 

lades den tanken ner på grund av att kompostering inte var relevant för arbetets 

utfall.  

 

2.4 Källor och källdiskussion  
 

Många av de källor som använts kommer från kommunernas renhållningsansvariga 

VEMAB:s och ÖSK:s egna hemsidor som exempelvis avfallsplaner, utredningar osv. 

Andra dokument har min kontaktperson Elin Svensson, från ÖSK mejlat. 
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   Rapporter från Energimyndigheten, Naturvårdsverket och hemsidan 

Biogasportalen har använts till grundläggande faktan om biogas (processen, 

produktionen, osv). För att få inblick i hur den nuvarande avfallshanteringen i 

kommunen studerades några rapporter om avfallsförbränningen Gärstadverket, 

Linköping, skriven av Tekniska Verken och den svenska avfallshanteringen för år 

2012 skriven av Avfall Sverige. Ytterligare rapporter studerades för att kunna få mer 

förståelse om hur insamlingen av matavfall går till och så vidare. 

 

3. Resultat 
 

3.1 Matavfall  
 

Den andel matavfall samt övrigt brännbart avfall som hushållsavfallet innehöll 

framgår i figur 4. Hultsfred och Högsby har liknande andelar matavfall, mellan 9 och 

11 %, medan Vimmerby har en något högre andel matavfall på 35 %. Alla 

kommuner ligger under genomsnittsvärdet av andelen matavfall i Sverige, som ligger 

på 40 och 45 %, enligt Avfall Sverige rapport U2011:04 ”Nationell kartläggning av 

plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall”.  

   I detta fall har ett antagande gjorts av att andelen matavfall i hushållsavfallet är lika 

stor i verksamheter som i hushållen.  
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 Källa: Envir AB (2013) 

Figur 4. Andelen matavfall respektive övrigt brännbart avfall i hushållsavfallet enligt 

plockanalysen. 

 
Mängden (ton/år) som andelen matavfall respektive övrigt brännbart hushållsavfall 

motsvarar av hushållsavfallet visas i figur 5. För att få en så trolig mängd matavfall 

har matavfallet beräknats utifrån en anslutningsgrad på 80 % och en insamlingsgrad 

på 77 %, (siffror tagna från ”Utredning av insamlingssystem” (VEMAB/ÖSK, 2013) 

och Avfall Sveriges rapport U2011:04 ”Nationell karläggning av plockanalyser av 

hushållens kärl- och säckavfall”).  
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  Källa: Envir AB (2013), SCB, Högsby- & Vimmerbys abonnentregister  

Figur 5. Förväntad mängd av fraktionerna matavfall och övrigt brännbart avfall om 

invånarna själva sorterar i hemmen. Matavfallet har beräknats utifrån en 

anslutningsgrad på 80 % och en insamlingsgrad på 77 %. 
 

För att få perspektiv på hur stora mängder matavfall som kommunerna har i 

jämförelse med genomsnittsvärdet i Sverige, se figur 6. Mängden matavfall 

(kg/hushåll/vecka) redovisas endast för kommunernas villor, exklusive lägenheter, 

verksamheter, butiker, storkök osv.  

 

 
   Källa: Envir AB (2013)  & Avfall Sverige (2010)  

 

Figur 6. Mängden matavfall (kg/hushåll/vecka) för de olika kommunernas villor 

och det svenska genomsnittsvärdet, enligt Avfall Sverige. 

 

3.2 Biogas 
 

Olika substrat ger vid rötning olika mängder biogasutbyten, vilket beror på 

substratets sammansättning. I tabell 2 visas värdet för källsorterat matavfall, enligt 

rapporten SGC 200 – ”Substrathandbok för biogasproduktion”. Värt att beakta är att 

substratet är fermenterat i laboratorium, vilket gör att substratet har ett högre 

metanutbyte än vad det normalt skulle ha under kontinuerlig biogasproduktion. 
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(Biogasportalen)  

 

Tabell 2. Biogasutbytet för källsorterat matavfall. 

Substrat TS, Torrsubstans 

%  

Biogasutbyte 

(m3/ton TS) 

Biogasutbyte 

(m3/ton våtvikt) 

Metanhalt 

(%) 

Källsorterat 

matavfall 

33 618 204 63 

  Källa: Carlsson, M & Uldal, M (2009) 

Uträkningar för kommunernas mängd matavfall och hur mycket mängden motsvarar 

i biogasutbyte, visas i bilaga 4, Uträkning av matavfall och biogasutbyte. I 

examensarbetet beräknas biogasutbytet av källsorterat matavfallet till 204 m
3
/ton 

våtvikt, se orange ruta i tabell 2. För att få mer perspektiv på hur mycket 

biogasutbytet i m
3
/år motsvarar har en omvandling från m

3
 till GWh utförts, enligt 

följande referens (energigas.se) som säger att 1 m
3
 har ett energivärde på 6,5 kWh. 

Se tabell 3 för kommunernas biogasutbyte samt energiutbyte.  

 

Tabell 3. Biogasutbytet (m3/år) för respektive kommun, samt hur mycket energi 

(GWh) som biogasutbytet motsvarar. 

Kommuner Biogasutbyte 

(m3/år) 

GWh/år 

Hultsfred 44 880 0,29 

Högsby 19 176 0,12 

Vimmerby 182 784 1,19 

Totalt: 246 840 1,6 
 

Enligt Energimyndigheten produceras det totalt 1 473 GWh/år (2011) energi från 

sammanlagt 233 identifierade biogasproducerande anläggningar i Sverige. Om 

kommunerna kommer att börja sortera sitt matavfall från hushållsavfallet så kommer 

deras matavfall bidra till en biogaspotential på 246 840 m
3
/år (247 000 m

3
/år) som 

motsvarar en energipotential på 1,6 GWh/år.  

 

3.3 Framtidsanalys 
 

Kommunerna kommer i samband med uppdateringen av sina respektive avfallsplaner 

att välja ett nytt insamlingssystem för hushållsavfallet. Vilket insamlingssystem det 

blir diskuteras fortfarande inom ÖSK och VEMAB. Plockanalysens resultat visar 

vilka förutsättningar kommunerna har och kommer ligga som grund vid valet av 

insamlingssystemet. 

 

3.3.1 Framtida avfallshantering 

 
I figur 7 visas ett framtidsscenario som blir aktuellt om kommunerna beslutar att 

samla in matavfallet från det övriga hushållsavfallet. Det övriga hushållsavfallet har 

enligt min figur inte separerats från andra fraktioner så som plast, papper osv. Samt 

har anslutningsgrad och insamlingsgrad beaktats vid insamlingen av matavfall.   
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Figur 7. Framtidsscenario över kommunernas hushållsavfall om det samlas in i två 

fraktioner, övrigt brännbart hushållsavfall samt matavfall.  

 

3.3.2 Miljömässiga aspekter  

 
Biologisk återvinning, klassas som materialåtervinning enligt EU:s 

prioriteringsguide, se figur 8. Genom biologisk återvinning sluts kretsloppet genom 

att jorden återfår sin näring, antingen genom kompostering eller genom biogödsel. 

Förutom näringsrik jord, bildas även andra material vid biologisk återvinning, som 

biogas vid rötning. Energiutvinning och biologisk återvinning hamnar i vissa fall 

under samma prioritering då energi utvinns i båda fallen, men eftersom biogas kan 

användas i fordon och ersätta fossilbränsle så anses den biologiska återvinningen 

vara steget högre i EU:s prioriteringslista. (2008/98/EG)   

 

 

 

 

 

Figur 8. EU:s avfallshierarki, från vänster utgår prioritering nr 1. Grön ruta visar 

vilken plats i prioriteringsordningen som biologisk återvinning (rötning) har.  

 

3.3.3 Ekonomiska aspekter  
 

Att göra sig av med ett avfall kostar alltid pengar. Det finns idag många olika typer 

av insamlingssystem som samlar in matavfall, optisk sortering och flerfackskärl är 

exempel på två sådana system. Beroende på vilket insamlingssystem som väljs så 

tillkommer det kostnader för nya kärl och eventuellt nya fordon. Om man bortser 

från dessa kostnader och bara fokuserar på kostnaden för behandling och transport, 

kommer kostnaden att delas upp i två block. Det övriga hushållsavfallet skickas till 

Gärstadverket, Linköping, medan matavfallet skickas till en biogasanläggning. 

Kommunerna har ett antal olika alternativ som är tänkbara att skicka matavfallet till 

och dessa är bland annat: Tekniska Verken i Linköping (TVAB) och Vetlanda Energi 
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El 
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& Teknik AB (VETAB) som tar emot avfall som separerats genom optiskt sortering, 

vilket innebär sortering av avfallet i olikfärgade påsar. Matavfall har grön färg på 

påsen. Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) kommer under 2014 införa 

sortering av matavfall genom optisk sortering. TVAB tar även emot matavfall i 

papperspåse vilket även Jönköping Energi Biogas AB (JEB) gör.  

Priset för att behandla matavfall i papperspåse ligger mellan 350-500 kr/ton. Att 

behandla matavfall i grön påse är något dyrare då avfallet först måste genomgå den 

optiska sorteringen. Om hushållen sorterar matavfallet i papperspåsar som läggs i 

särskilda behållare så slipper man kostnaden som annars skulle tillkomma vid optisk 

sortering. I Tabell 4, uppskattas behandlingskostnaden för matavfall till 500 kr/ton 

för att ge en tillräcklig bra variation, för kostnaden med papperspåse respektive grön 

påse. I bilaga 5. Ekonomiska uträkningar av kostnaden för bortskaffandet av 

hushållsavfall och matavfall, visas en mer utförlig beräkning av tabell 4.  I tabell 4 

visas även vilken inkomst biogasanläggningen får för den producerade biogasen. 

Värdet på biogas ligger på minst 1 kr/kWh.  (VEMAB/ÖSK, 2013) (Pohl, E, 2013) 

 

Tabell 4. Kostnaden för respektive kommuns eventuella framtida kostnader, 

exklusive övriga kostnader.  

 Hultsfred Högsby Vimmerby 
Behandlingskostnad  

(Gärstadverket) 

387 kr/ton 341 kr/ton 368 kr/ton 

Transportkostnad  

(GDL Frödinge 

Tanktransport) 

122 kr/ton 122 kr/ton 117 kr/ton 

Övrigt hushållsavfall (ej 

matavfall) 

 3 180 ton/år 1 546 ton/år 3234 ton/år 

Kostnad:  1 619 000 kr/år 716 000 kr/år  1 568 000 kr/år 

Behandlingskostnad 

(Biogasanläggning) 

500 kr/ton 500 kr/ton 500 kr/ton 

Transportkostnad  

(GDL Frödinge 

Tanktransport) 

122 kr/ton 122 kr/ton 117 kr/ton 

Matavfall  220 ton/år 94 ton/år 896 ton/år 

Kostnad: 137 000 kr/år 58 000 kr/år 553 000 kr/år 

Total kostnad  1 756 000 kr/år 774 000 kr/år 2 121 000 kr/år 
Inkomst för biogas  292 000 kr 125 000 kr 1 187 000 kr 
   Källa: Svensson, E (ÖSK) & VEMAB, (2013) 
 

4. Diskussion 
 

4.1 Matavfall 
 

Andelen matavfall var i Hultsfred- och Högsby kommun förvånansvärt lågt, på ca 9 

och 11 % matavfall, medan Vimmerby hade en något högre andel på ca 35 % i 

jämförelse med det svenska genomsnittet som ligger mellan 40 och 45 %. Orsaken 

till att Vimmerby kommun har högre andel matavfall än resterande kommuner tror 

jag beror på att Vimmerby kommun är bättre på att källsortera sitt hushållsavfall. 

Andelen förpackningar samt övrigt brännbart (trä, textil, blöjor, bindor, övrigt) var 

mindre i Vimmerby kommun. Om man tittar på figur 6, där matavfallet presenteras i 

kg/hushåll/vecka, så ser man att Vimmerby ligger närmare Hultsfred- och Högsbys 

mängd matavfall, trots att procentandelen visar på att Vimmerbys andel ligger 

närmare den svenska genomsnittsandelen. För Hultsfred- och Högsby kommun som 
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utförde sin plockanalys under början av året (februari) gjordes en 

hemkomposteringsrutt, för att utesluta att den låga andelen berodde på oanmäld 

hemkompostering. Det visade sig att av 50 hushåll var det bara 6 stycken som hade 

oanmäld hemkompostering av matavfall, vilket motsvarar 12 %. Den låga andelen 

utesluter att det berodde på oanmälda komposteringar. ÖSK utföra under maj månad 

ett referensprov på Hultsfred kommuns villor för att kontrollera om det tidigare 

resultatet var en avvikelse. Resultatet visas i kapitel 5 ”Hur gick det sedan? Ett nytt 

prov togs i Hultsfred.” 
   Metoden plockanalysen är inte helt vattentätt utan det finns en viss osäkerhet med 

metoden. Inga stora slutsatser kan dras efter endast en analys vid ett enstaka tillfälle, 

för att kunna dra säkra slutsatser för hushållsavfallet sammansättning så behöver man 

utföra plockanalyser vid flera tillfällen, vartannat eller vart fjärde år.  
 

4.2 Biogas 
 

Biogas klassificeras av EU:s avfallshierarki prioriteringslista som ett bättre alternativ 

än energiutvinning och bör därför prioriteras högre. Dessutom har regeringen för att 

miljökvalitetsmålen och generationsmålen ska uppnås till 2020, fastställt 13 

etappmål inom fyra prioriterade områden. Ett av målen berör ökad resurshushållning 

i livsmedelskedjan, som säger att: ” insatser ska vidtas så att resurshushållningen i 

livsmedelkedjan ökar med minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 

butiker och resturanger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäringen tas 

tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018. 

(Miljödepartementet, 2012)”. Om fler kommuner börjar källsortera sitt matavfall ur 

hushållsavfallet kommer nationen att uppnå etappmålet. Kommunerna Hultsfred-, 

Högsby- och Vimmerby kommun hade på grund av sitt låga andel matavfall i sitt 

hushållsavfall inte så högt biogasutbyte samt energiutbyte. Biogasutbytet låg på 247 

000 m
3
/år och energiutbytet låg på 1,6 GWh/år, vilket bara är 1 promille av Sveriges 

totala biogasproduktion på 1 473 GWh/år. Utbytet är inte så högt som man hoppades, 

men för att klara etappmålet så måste alla bidra med något och det gör man om man 

väljer ett insamlingssystem av hushållsavfallet där matavfallet sorteras ut.  

   Den bildade biogasen som bildas vid rötning av kommunernas matavfall kommer 

tas omhand av den biogasanläggningen som matavfallet skickas till. Biogasvärdet 

ligger minst på 1 kr/kWh. Vilket alltså innebär att biogasanläggningen tjänar 

1 604 000 kr/år på att röta kommunernas matavfall. Inkomsten från den producerade 

biogasen, kan man ju använda till att bygga en egen biogasanläggning och röta sitt 

matavfall. Men enligt utredningen av insamlingssystem, konstruerad av VEMAB och 

ÖSK, framkommer det att just matavfall inte kommer upp i tillräckligt stora volymer, 

även om man räknar med matavfall från närliggande kommuner, för att investerare 

ska bli intresserade att investera i system för biogasproduktion från matavfall 

(förbehandlingsanläggning). I Västervik finns det dock ett visst intresse av ett 

samarbete inom Kalmar län för att bygga en behandlingsanläggning för matavfall. 

Vilket kanske kan vara av intresse för kommunerna i fråga då alla kommuner ligger 

inom Kalmar län.  

 

4.3 Framtiden 
 

Enligt uträkningar som visas i bilaga 1, Ekonomiska uträkningar av kostnaden för 

bortskaffande av hushållsavfall samt bilaga 5, Ekonomiska uträkningar av kostnaden 

för bortskaffandet av hushållsavfall och matavfall, så blir den en viss prisskillnad 

från dagens avfallshantering med en eventuell framtida avfallshantering. 

Skillnaderna visas i tabell 5. Samtliga kommuner kommer få en prisökning i 

bortskaffandet av hushållsavfall om man delar upp bortskaffandet i två block, en för 
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källsorterat matavfall och en för övrigt hushållsavfall. Kostnaden att börja separera 

matavfallet från det övriga hushållsavfallet kommer som förväntat bli dyrare än den 

nuvarande hanteringen, dock är Högsby ett undantag då det istället kommer bli 

mycket billigare att införa utsortering av matavfall. Dock kan priset komma att 

ändras till det dyrare/billigare för Högsby i och med att de kommer att byta 

entreprenörer som kör bort hushållsavfallet. Vimmerby kommun blir den kommun 

som kommer få den största prissökningen på en ökning på över 100 000 kronor, 

vilket säkert beror på att Vimmerby kommun är den större kommunen av dem. Mina 

beräkningar är dock ytterst osäkra, då vissa kostnader utesluts som; byte av kärl, nya 

fordon och så vidare som kan påverka slutkostnaden. Men det ger en inblick om hur 

det ligger till, ekonomiskt att införa insamlingssystem där matavfall separeras.  

 

Tabell 5. Kostnaden för kommunerna för bortskaffande av hushållsavfallet, samt en 

eventuell framtidskostnad om man istället delar upp bortskaffandet i två block en för 

källsorterat matavfall och en för övrigt hushållsavfallet.  

Kommunernas 

kostnad 

Nu (kr/år) Framtid (kr/år) Skillnad 

(kr/år) 

Hultsfred 1 731 000 1 756 000 (+) 25 000 

Högsby 900 000 774 000 (-) 126 000 

Vimmerby 2 003 000 2 121 000 (+) 118 000 

Totalt:  4 634 000 4 651 000 (+) 17 000 
   Källa: Svensson, E (ÖSK) & VEMAB, (2013) 
Frågan är hur Gärstadverket, avfallsförbränningen i Linköping, kommer att påverkas 

av att förlora 1 210 ton/år från kommunerna som istället går till rötning. Förmodligen 

kommer det inte påverkas alls då mängden är väldigt liten för att göra någon större 

påverkan på slutresultatet. Men om det nu hade rört sig om en större mängd hade 

Gärstadverket kanske behövt importera mer hushållsavfall från utlandet, som 

exempelvis från Norge som enligt Avfall Sverige står för en stor del av landets 

import.  

   Ett problem för Gärstadverket vore ju om fler kommuner i regionen skulle börja 

sortera sitt matavfall och skicka till rötning (om det rör sig av stora andelar 

matavfall). Men efterfrågan på brännbara sopor kan lätt stiga, till exempel i Nybro så 

planerar kommunpolitikerna att bygga ett sopförbränningsverk, om det blir av så 

kommer det leda till att priset och efterfrågan på brännbara sopor kommer att stiga 

som i sin tur leder till att produktionen av biogas inte blir lika lönsam. (Pohl, E, 

2013)  

 

 

5. Hur gick det sedan? Ett nytt prov togs i Hultsfred.  

 
I februari under 2013 så utfördes i regim av ÖSK, plockanalyser på Hultsfred- och 

Högsby kommuns hushållsavfall. Resultatet visade på att andelen matavfall var 

relativt låg, mellan 9 och 11 % i jämförelse med det svenska genomsnittsvärdet 

enligt Avfall Sveriges rapport U2011:04 ”Nationell kartläggning av plockanalyser av 

hushållsavfallens kärl- och säckavfall”. Efter mycket diskussion inom ÖSK, 

beslutades att man skulle göra ett nytt referensprov på Hultsfred kommuns villor. 

Orsaken till att man valde att ta nytt prov på Hultsfred villor beror på att det ger dem 

bästa variationen mellan Hultsfred lägenheter samt Högsby villor. Referensprovet 

utfördes under slutet av majmånad. Skillnaden mellan proverna som gjordes i 

februari mot provet i maj var att provneddelningen och analysen utfördes av Envir 

AB, medan Envir AB endast utförda analysen av proverna i februari.  

   Det nya resultatet på Hultsfred villor visade att andelen matavfall var betydligt 

högre, 35,8 %, i jämförelse med det gamla provet för Hultsfred som låg på 10,5 %. 
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Det nya resultatet ligger fortfarande under det svenska genomsnittsvärdet, men 

andelen ligger närmare än vad det tidigare gjorde.  

 
  Källa: Envir AB (2013) 
Figur 1. Det nya referensprovet på Hultsfred villor, plockanalysen utfördes under 

majmånad.  

 

Den totala mängden hushållsavfall för Hultsfred kommun är fortfarande densamma 

på 3 400 ton/år. I och med den nya andelen så blir den nya mängden matavfall 750 

ton/år i jämförelse med den tidigare mängden på 220 ton/år. Skillnaden mellan 

mängden från matavfall från andelen matavfall i februari med andelen i maj, visas i 

figur 2.  
 

 
  Källa: Envir AB (2013) & SCB 
Figur 2. Den totala mängden matavfall från Hultsfred kommuns lägenhets- och 

villaprov utförd i februari och villaprovet (referensprov) utförd i maj. Matavfallet 

har i båda fallen beräknats utifrån en anslutningsgrad på 80 % och en 

insamlingsgrad på 77 %. 

 
Den nya andelen ger en ny mängd matavfall och biogasutbyte, som tidigare har 

mängden beräknats utifrån en anslutningsgrad på 80 % och en insamlingsgrad på 77 

%. Beräkningarna visas i stycket nedanför.  

Mängd matavfall: 3 400 ton/år * 0,358 = 1217 ton/år  
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Anslutningsgrad, (80 % → 0,8): 0,8 * 1217 ton/år= 974 ton/år 

Insamlingsgrad, (77 % → 0,77): 0,77 * 974 ton/år = 750 ton/år 

Total mängd matavfall: 750 ton matavfall/år 
Biogasutbyte: 750 ton matavfall/år * 204 m

3
/ton våtvikt = 153 000 m

3
/år  

Omvandling (m
3
 → kWh → GWh): 153 000 m

3
/år * 6,5 kWh = 994 500 kWh/år → 

0,99 GWh 

 

I och med en ökad mängd matavfall ger det ett högre biogasutbyte. En ökning på 530 

ton/år matavfall ger ett ökat biogasutbyte på 108 120 m
3
/år (februari: 44 880 m

3
/år 

maj: 153 000 m
3
/år). Samt en ökad energimängd på 0,7 GWh (februari: 0,29 GWh, 

maj: 0,99 GWh).  

 

5.1 Diskussion 
 

Det nya resultatet visar på att plockanalyserna utförda i februari var en avvikelse, på 

grund av den låga andelen matavfall. Det nya resultatet på provet utfört i maj på 

Hultsfred villor visar på en betydligt högre andel matavfall. Vad det beror på är 

fortfarande ett mysterium! Efter att vi erhållit det första resultatet pågick en lång 

diskussion mellan ÖSK, ansvariga på Envir AB och en miljökonsult från företaget 

Miljö- & avfallsbyrån om vad orsaken till den låga andelen kunde bero på. Allt från 

diskussion om att kommunerna Hultsfred och Högsby är ”udda” i jämförelse med 

andra kommuner när det gäller andelen matavfall, till att det berodde på oanmälda 

hemkomposteringar, till att det skett något fel vid 

provinsamlingen/provneddelningen, listan kan göras lång. Enligt Avfall Sveriges 

rapport U2011:04 ”Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållsavfallens 

kärl- och säckavfall”, så utförs plockanalyser vanligtvis under april-maj och 

september-november, de månaderna anses vara mest lämpligast eftersom risken för 

säsongsvariationer anses vara minimal vid de tidpunkterna. De första 

plockanalyserna utfördes som tidigare nämnts i februari, vilket rapporten anses vara 

en månad då man ska undvika att göra plockanalyser. Dessutom så var det sportlov i 

kommunerna veckan innan insamlingen av hushållsavfallet så kan ha varit en 

bidragande orsak till den låga andelen matavfall och den stora andelen kartonger och 

förpackningar.  

 I och med att det nya resultatet visade på en skillnad så kommer ÖSK uppskatta en 

liknande andel för Högsby kommun. Om man uppskattar att Högsby har ett 

andelsvärde som ligger mellan Vimmerby och Hultsfred (nya värde) så får man ett 

genomsnitt på 35,5 % för de tre kommunerna sammanlagt. Vilket då skulle ge en 

biogaspotential på 2,7 GWh (se beräkningar i stycket nedanför) istället för det 

tidigare värdet på 1,6 GWh. Skillnaden mellan värdena är relativt stor, 1,1 GWh. 

Den markanta skillnaden visar hur ett fel kan förändra ett resultat oerhört. Inte fören 

man utfört nya plockanalyser på de samtliga proverna (Hultsfred, Högsby och 

Vimmerby kommun) kommer man kunna urskilja trender i hushållsavfallets 

sammansättning.  

 

Kommunernas uppskattade genomsnittsandel ifall man uppskattar att Högsby har ett 

liknande andel matavfall som Hultsfred referensprov visade.  

Mängd matavfall: 9 170 ton/år * 0,355 = 3 255 ton/år  

Anslutningsgrad, (80 % → 0,8): 0,8 * 3 255 ton/år= 2 604 ton/år 

Insamlingsgrad, (77 % → 0,77): 0,77 * 2 604 ton/år = 2 005 ton/år 

Total mängd matavfall: 2 005 ton matavfall/år 
Biogasutbyte: 2 005 ton matavfall/år * 204 m

3
/ton våtvikt = 409 080 m

3
/år  

Omvandling (m
3
 → kWh → GWh): 409 080 m

3
/år * 6,5 kWh = 2 659 021 kWh/år 

→ 2,7 GWh 
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6. Slutsatser 
 

På grund av den låga andelen matavfall, så blir biogasutbytet inte så högt som jag 

hade förväntat mig, eller någon av oss, inkl. ÖSK. Biogaspotentialen totalt sett i 

kommunerna Hultsfred-, Högsby- och Vimmerby kommun ligger endast på 247 000 

m3/år → energivärde 1,6 GWh, men målet måste uppnås så man måste börja 

någonstans.  

 

7. Erkännanden 
 

Ett stort tack till Elin Svensson på ÖSK, (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) 

som både gett mig tips och de dokument/fakta som jag har behövt för att fullborda 

mitt arbete.  

   Även Arvid Lindblad vill jag tacka för ett gott samarbete med plockanalysen 

(konstruktionen av insamlingsrutter, resultatrapporten av plockanalysen m.m.).  

   Tack till Eva Pohl, min handledare som gett mig tips för att leda mitt arbete framåt.  
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9. Bilagor  

 
Bilaga 1. Ekonomiska uträkningar av kostnaden för 

bortskaffandet av hushållsavfall 

 
Kommunerna Hultsfred, Högsby och Vimmerbys respektive kostnader för att bli av 

med sitt hushållsavfall, endast behandlingskostnaden och transportkostnaden tas med 

i beräkningarna.  

 

Tabell 1. Priserna för behandlingskostnaden och transportkostnaden för 

kommunerna.  

 Hultsfred Högsby Vimmerby 

Behandlingskostnad  

(Gärstadverket) 

387 kr/ton 341 kr/ton 368 kr/ton 

Transportkostnad  

(GDL Frödinge 

Tanktransport/Högsbys LBC) 

122 kr/ton 208 kr/ton 117 kr/ton  

Hushållsavfall  3 400 ton/år 1 640 ton/år 4 130 ton/år  
 Källa: Svensson, E (ÖSK) & VEMAB, (2013) 

 

Hultsfred 

 
Behandlingskostnad: 387 kr/ton * 3 400 ton/år= 1 315 800 kr/år 

Transportkostnad: 122 kr/ton * 3 400 ton/år= 414 800 kr/år 

Total kostnad: Behandlingskostnad + Transportkostnad = 1 315 800 kr/år + 414 

800 kr/år= 1 730 600 kr/år  

 

Högsby 

 
Behandlingskostnad: 341 kr/ton * 1 640 ton/år= 559 240 kr/år 

Transportkostnad: 208 kr/ton * 1 640 ton/år= 341 120 kr/år 

Total kostnad: Behandlingskostnad + Transportkostnad = 559 240 kr/år + 341 120 

kr/år= 900 360 kr/år  

 

Vimmerby 

 
Behandlingskostnad: 368 kr/ton * 4 130 ton/år= 1 519 840 kr/år 

Transportkostnad: 117 kr/ton * 4 130 ton/år= 483 210kr/år 

Total kostnad: Behandlingskostnad + Transportkostnad = 1 519 840 kr/år + 483 

210 kr/år= 2 003 050 kr/år  
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Bilaga 2. Insamlingsinstruktioner för Hultsfred och 

Högsby 
 

Vecka 9, måndag, 25/2: Villor, Silverslätten, Hultsfred 

På måndagen den 25/2 är planen att samla in hushållsavfall (kärl- och säckavfall) från 

Silverslätten i Hultsfred. Silverslätten har valts ut som område för analys av avfallets 

sammansättning för att det är det mest representativa området i Hultsfred Kommun, med 

tanke på åldersfördelningen mellan seniorer, barnfamiljer och medelålders. Området är 

också lämpligt i storlek. Vilka hushåll som gäller framgår enligt karta (Figur ) och i tabell ( 

Tabell) nedanför. Målet är att fylla ett lass med 2 veckors produktion av 

hushållsavfall, ca 4 ton. Några viktiga punkter att tänka på är: 

 Det insamlade avfallet inte skall vara fullt komprimerat. 

 Verksamheters produktion av avfall får inte samlas in, vilket i stort sett bara 

inbegriper Silverslättens förskola i området. 

 De hushåll som har hemkompostering, och då alltså månadshämtning, ska 

inte samlas in men noteras i  

 Tabell. 

 Eventuella andra hushåll med avvikande hämtningsintervall ska inte heller 

samlas in. 

 Hushåll som eventuellt inte har ställt ut sina kärl ska inkluderas i det totala 

antalet hushåll. 

 Om det ligger snö på locken ska dessa först sopas av innan tömning, så att det 

inte tillförs snö till avfallet. 

 

Figur 1.  Karta över villaområdet i Hultsfred. 
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Tabell 1. Insamlingsprotokoll för hushållsavfall, villor, måndag, 25/2. 

Gata Totalt, 

antal 

hus 

Hämtade, 

antal 

hushåll 

Antal, 

månadshämtning med 

kompost. 

Kaptensgränd 11 10 1 st. (nr 4) 

Gevärsgränd 11 10 1 st. (nr 7) 

Vapengränd 8 7 1 st. (nr 4) 

Sabelstigen 26 22 4 st. (nr 22, 26, 32, 34) 

Svärdstigen 18 13 5 st. (nr 5, 9, 14, 17, 19) 

Pistolgränd 9 9 0 st. 

Bössgränd 12 12 0 st. 

Vimpelgränd 3 3 0 st. 

Tältstigen 28 24 4 st. (nr 7, 8, 21, 34) 

Värnstigen 20 18 2 st. (nr 6, 25) 

Summa, 

Silverslätten 

146 128 18 

Flöjt/Puk/Reveljstig 41  4 st. (nr 14, 27, 31, 

33(Flöjt)) 

Trumstigen 17  4 st. (nr 2, 5, 7, 12) 

Vaktstigen 23  2 st. (nr 14, 18) 

Rekrytstigen 15  - 

Remstigen 20  2 st. (nr 8, 24) 

Kaptensgränd 11  1 st. (nr 4) 

    

Aspedalsgatan 20 17 3 st. (nr 45, 46, 47)  

Envägen 21 13 8 st. (nr 1, 3, 11, 12, 16, 

17, 19, 27, )  

Furuvägen 25 17 8 st. (nr 8, 16, 17, 20, 27, 

30, 32, 34) 

Granvägen 27 22 5 st. (nr 15, 17, 22, 38, 

43) 

Skogsrundan 38 29 9 st. (nr 1, 4, 8, 18, 22, 

31, 32, 33, 42) 

Summa, Ekeberg 

(reservområde) 

142 98 33 

SÚMMA, Totalt 288 226 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insamling, villor 
Entreprenör: GDL Transport AV/Frödinge Tanktransport. 

Chafför/er: Anders Lundbäck och Conny Karlsson. 

Invägd mängd hushållsavfall: 4,18 ton.  

Antal hushåll på rutten: 226 st. 

Antal dagars avfallsproduktion: 128 hushåll på 14 dagar och 98 hushåll på 13 dagar.  

Övrigt: I området Ekeberg fanns 12 st. villor som man inte kunde få tag på kärlet främst på 

grund av att man gjorde insamlingen på ej ordinarie hämtningsdag. Dessa hushåll är inte 

med i sammanställningen. 
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Vecka 9, tisdag, 26/2: Flerfamiljshus, Ekeberg, Centrum, Stålhagen, Hultsfred 

På tisdagen den 26/2 ska hushållsavfall(kärl- och säckavfall) från enbart 

flerfamiljshus och lägenheter samlas in. Här har man inte kunnat hitta ett enskilt 

område med tillräckligt med hushåll varpå man valt lägenhetshus i Ekeberg, Centrum 

och Stålhagen. Målet är att samla in avfall från 500 st. hushåll, ca 4 ton och 6-7 

dagars produktion, då hämtningsdatum inte är optimala för vissa områden. Vilka 

hushåll som gäller framgår enligt karta (Figur 1Figur 1. Ruttplanering för 

flerfamiljshus i Hultsfred.) och i tabell (Tabell 1. Insamlingsprotokoll för 

hushållsavfall, flerfamiljshus, tisdag, 26/2.) nedanför och dessa kan anses vara 

representativa för hela Hultsfred Kommun, då några områden är mer seniortäta och 

andra lite mer ungdomstäta samt övriga är hyfsat skilda. Några viktiga punkter att 

tänka på: 

 Det insamlade avfallet inte skall vara fullt komprimerat. 

 Verksamheters produktion av avfall får inte samlas in och skall undvikas. Detta 

gäller Stålhagens förskola. Mindre verksamheter som kontor eller liknande ska 

undvikas om möjlighet finns. I Stålhagen på Granitvägen är tanken att bara de 

södra hushållens avfall ska samlas in, varpå de norra inte kan anses vara 

representativa på grund av bland annat Migrationsverkets verksamhet. De södra är 

lika med de röda med Stålhagens förskola borttagen. 

 Om det ligger snö på locken ska dessa först sopas av innan tömning, så att det inte 

tillförs snö till avfallet. 

 Förekomst av Fastighetsnära insamling (FNI) ska noteras. 

 Notera att Nygatan 1-3, Oredan 16 inte längre ingår i insamlingen p.g.a. att 

Oredans förskolas avfall blandas med boendens hushållsavfall. 

Tabell 1. Insamlingsprotokoll för hushållsavfall, flerfamiljshus, tisdag, 26/2. 

Adress ID-

nr.  

Fastighet Tot. ant. 

lgh. 

Ord. hämt. dag 

och hämtnings-

cykel 

Hämt(

x) 

FNI, 

vilka 

slag? 

Lindvägen 13-17 1 Röllekan 1 54 Tis. 7 dagar X Nej 

Snickaregatan 15, 

26-30 

1 Solvändan1, 

Röllekan 3 

60 Tis. 7 dagar X Nej 

Fridhemsg. 20, 

Lantmätaregatan 

9 

2 Måsen 2 32 Tis. 7 dagar X Nej 

Lilla torget 4 2 Måsen 1 24 Tis. 7 dagar X Nej 

Västra Långg. 61 2 Stuten 10,11 24 Tis. 7 dagar X Nej 

Fridhemsgatan 6 3 Lammet 35 Tis. 7 dagar X Glas 

Hagadalsgatan 12 3 Sämjan 5 44 Ons. 6 dagar X Nej 

Oskarsgatan 31, 

Storgatan 36-38, 

Stationsgatan 6 

4 Omlastaren 5 50 Ons. 6 dagar X Nej 

Stationsgatan 5 4 Trädgårdsm. 8 26 Ons. 6 dagar X Nej 

Stationsgatan 11-

15 

4 Maskinisten 9 24 Ons. 6 dagar X Nej 

Granitvägen, 

Södra, röda sidan 

5 Gnejsen 1 83 (107) Ons. 6 dagar X Nej 

SUMMA - - 535 

(559) 

tis: 229 hushåll 

ons: 227 hushåll 

- - 

(OBS I! Antal lgh. i parantes gäller totala antalet lgh:er i fastigheten, dvs. en stor del 

lgh:er står utan hyresgäst.) 
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Karta, insamling flerfamiljshus.  

 

Figur 1. Ruttplanering för flerfamiljshus i Hultsfred. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer efter insamling? 
Efter att hushållsavfallet är insamlat ska det transporteras upp till Kejsarkullen, ca 5 

km söder om Hultsfred. Där ska avfallet, det s.k. moderprovet, lastas av på speciellt 

anvisad och ordnad plats. Kontakta personalen per telefon, så att de kan göra 

nödvändiga förberedelser inför leveransen till anläggningen. Det är viktigt att det 

insamlade avfallet tas omhand för omblandning och uttag av prov omgående efter 

leverans till anläggningen för att undvika att avfallet lämnas obevakat, tillförs annat 

avfall eller utsätts för nederbörd.  

2 

4 

3 

1 

5 

Insamling, flerfamiljshus 

Entreprenör: GDL Transport AV/Frödinge Tanktransport. 

Chafför/er: Anders Lundbäck och Conny Karlsson. 

Invägd mängd hushålsavfall: 2,34 ton. 

Antal hushåll på rutten: 456 st. 

Antal dagars avfallsproduktion: 229 hushåll på 7 dagar och 227 hushåll på 13 

dagar. 

Övrigt: Inga fastigheter som tillämpade FNI kunde hittas förutom Sämjan 5 där 

möjligheten att lämna glas finns. Insamlingen sköts av fastighetsägaren. 
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Om allt klaffar, som det är tänkt, ska här en lastmaskinschaufför ta vid och börja 

blanda avfallet följt av att denne lägger ut avfallet i en lång limpa eller sträng, säg 20 

meter. Därefter körs 5 skopor in i strängen och dessa 5 skopor om ca 100 kg avfall 

töms i 5 olika Cipax-behållare på 1m
3
. Dessa 5 prov på totalt minst 500 kg avfall ska 

representera avfallets sammansättning för villahushållen. Dessa behållare ska senare 

eller dagen efter transporteras till Envir, tidigare NSR, i Helsingborg för att där 

genomgå analys (plockanalysen).  

Svar som bland annat man kan vänta sig från plockanalysen är, hur mycket brännbart 

avfall, matavfall, förpackningar eller farligt avfall som i nuläget hamnar i soppåsen. 

Efter ett par år kan det vara mycket lärorikt och värt att göra analysen igen för att 

kunna få en uppfattning om hur eventuella förändringar i kommunens nya avfallsplan 

har påverkat den framtida soppåsen. 
 

Frågor till entreprenör, Frödinge tanktransport/GDL 

 

Villahämtning 

 Förekommer det månadshämtning och alltså avfall från 

hemkomposterare i ruttplaneringen v.9? 
SVAR: Ja, ett antal förekommer, vilka man ska hoppa över. Annars gäller 14-

dagarshämtning, vilket innebär att Silverslätten har 14 dagars produktion vid 

insamlingstillfälle, då inhämtning vanligtvis infaller på måndagar, ojämna veckor. 

 

Flerfamiljshushämtning 

 Förekommer det 14-dagarshämtning eller andra slags rutiner i 

ruttplaneringen? 

- Om svaret är JA:  

- Vilka veckor då? 

- Hur många hushåll?  

- Vilka eventuella andra rutiner finns? 

SVAR: Nej, alla aktuella fastigheter har veckohämtning. 

 

Övriga frågor/Övriga anteckningar: 

FNI(Fastighetsnära insamling), lgh?  

- Noteras om det förekommer och vilket avfallsslag. 

Förskolan Oredan, Nygatan?  

- Har egen insamling längst bort, som inte ska tas med. 

Krockar insamling med ordinarie insamling, så att inte andra chaufförer råkar tömma 

innan? 

- Nej, någon krock kommer inte att ske. 

Anser ni att förslagen på rutterna är representativa? Övriga Synpunkter? 

- Ja, inga synpunkter. Förutom att vi tror att om en representant för plockanalysen 

följer med vid insamlingen, så kommer denne att vara mest i vägen. 

När kommer hämtningstiden att vara? 

- Måndag, villor. Hämtningen kommer ske på eftermiddagen och kommer att ta 

ungefär 1,5 timme med. Beräknad att lasta av vid 14.30–15.30-tiden. 

- Tisdag, flerfamiljshus. Hämtning kommer att ske tidigt på förmiddagen för att 

minska risk att stöta på trafik. Beräknad att lasta av runt 10.00–11.00-tiden. 
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Geografisk information och översikt 

Fastigheter, flerfamiljshus 

 

 
Figur 2. Flerfamiljshus i Ekeberg i Hultsfred. 

 
Figur 3.  Flerfamiljshus i Stålhagen i Hultsfred. 
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Figur 4. Flerfamiljshus i centrala Hultsfred. 

 

 
Figur 5. Flerfamiljshus i centrala Hultsfred. 
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Figur 6. Flerfamiljshus i centrala Hultsfred. 
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Vecka 9, tisdag, 26/2: Villor, Högsby gärde + Ravinområdet, Högsby 

Under tisdagen den 26/2 är tanken att hushållsavfall (kärl- och säckavfall) från Högsby 

gärde + Ravinområdet i Högsby ska samlas in. Det utvalda villaområdet sträcker sig 

från Trädgårdsgatan i norr, öster om järnvägen, till Slånstigen i söder (Figur 7). De 

flesta villorna är byggda under 60- och 80-talet. Området har en god åldersfördelning 

med äldre familjer samt barnfamiljer, vilket gör området representativt för 

plockanalysen. Vilka hushåll som inkluderas i det utvalda området framgår enligt 

kartan (Figur 7) samt i tabellen (
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Tabell 2) nedanför. 

   Målet är att området kommer att fylla ett lass med 2 veckors produktion av 

hushållsavfall, ungefär 4 ton. Några punkter som bör tänkas på är att: 
 Det insamlade avfallet inte skall vara fullt komprimerat. 

 Verksamheters produktion av avfall får inte samlas in. (Finns inga i området.) 

 De hushåll som har hemkompostering, och då alltså månadshämtning, ska inte 

samlas in men noteras i 



37 

 

 

 Tabell 2. 

 Eventuella andra hushåll med avvikande hämtningsintervall ska inte heller 

samlas in. 

 Hushåll som eventuellt inte har ställt ut sina kärl ska inkluderas i det totala 

antalet hushåll. 

 Om det ligger snö på locken ska dessa först sopas av innan tömning, så att det 

inte tillförs snö till avfallet. 

Insamling av hushållsavfall, villor, HÖGSBY 
Högsby gärde + Ravinområdet 

 
Figur 7. Insamlingsområdet i Högsby för villor. 
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Tabell 2. 1 Insamlingsprotokoll för hushållsavfall i Högsby, villor, tisdag, 26/2. 

Gata Tot. antal hus Hämtning antal 

hushåll  

Antal, månadshämtning 

+ kompost 

Trädgårdsgatan 12 12 - 

Fasanstigen 7 7 - 

Orrstigen  6 6 - 

Bäckgatan 8 7 1 st. (nr 10) 

Krukmakaregatan 13 (1 parhus) 12 1 st. (nr 11) 

Allégatan 13 12 1 st. (nr 3) 

Lokes väg 9 9 - 

Torsgatan 8 8 - 

Idungatan 6 6 - 

Balders väg 5* 5 - 

Karlavägen 15** 15 - 

Nygatan 10*** 9 - 

Odengatan 12 12 - 

Frejgatan 5*** 4 - 

Ravingatan 7 7 - 

Höstgr. 3 3 - 

Sommargr. 4 4 - 

Vårgr. 4 4 - 

Hästskovägen 22 21 1 st. (nr X) 

Backgatan 9 7 2 st. (nr 1, 2) 

Hasselstigen 11 10 1 st. (nr 11) 

Husebyvägen 10 10 - 

Slånstigen 4 4 - 

Långgatan 19 18 1 st. (nr 41) 

SUMMA 222 st. 212 st. 8 st. 

 

Övriga uppgifter: 

*: På Balders väg finns det två längor radhus, med tre lägenheter i varje. (Balders väg 

7A-B-D samt 9-B-D) 

**: På Karlavägen finns det 10 stycken flerfamiljshus. (Karlavägen 16A-B-C, 20-A-B, 

22C-D-E-H) 

Samtliga uppgifter är inte inräknat i 
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Tabell 2, eftersom dessa kommer att uteslutas från insamlingsrutten.  

***: 1 hus på Frejgatan och 1 hus på Nygatan hade glömt ta ut sina sopkärl, dessa kärl 

tömdes inte.  

 

 
 
 

Översikt, villor HÖGSBY 

 
Figur 8. Översikt av Högsby tätort. 

Avvikelser 
- I 

Insamling, villor 
Entreprenör: Högsby LBC 

Chafför/er: Erik Karlsson 

Antal hushåll på rutten: 222 st.(inklusive hushåll med kompostering, samt 2 

hushåll som ej tömdes), 212 st. av dessa hushåll tömdes på avfall.  

Invägd mängd, ton: 3,86 ton 

Antal dagars avfallsproduktion: 14-dagars avfallsproduktion. 

Övrigt: - 

ANTECKNINGAR: - 

Villaområde 
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Tabell 2 kan det förekomma vissa småfel angående antalet hus på vissa gator, ifall det 

gör det kommer detta att redigeras snarast. (Redigerat, 23/4-2013) 

– Högsbys lägenhetsprov kommer att uteslutas. På grund av att det tänka området 

Ringvägen+ Majerstensvägen (motsvarar ca 100 hushåll) inte uppfyllde de krav som 

behövs. Majerstensvägen består enbart av parhus, som i denna analys mer liknar en 

villa (när det kommer till hushållsavfallet) än en lägenhet. Majerstensvägen är därför 

inte representativ för lägenhetsprovet. Då återstår Ringvägen som består av cirka 50 

hushåll, vilket är alldeles för lite för analysen.     
 

Vad händer efter insamling? 
Efter att hushållsavfallet är insamlat ska det transporteras upp till Kejsarkullen, ca 5 

km söder om Hultsfred. Där ska avfallet, det s.k. moderprovet, lastas av på speciellt 

anvisad och ordnad plats. Kontakta personalen per telefon, så att de kan göra 

nödvändiga förberedelser inför leveransen till anläggningen. Det är viktigt att det 

insamlade avfallet tas omhand för omblandning och uttag av prov omgående efter 

leverans till anläggningen för att undvika att avfallet lämnas obevakat, tillförs annat 

avfall eller utsätts för nederbörd.  

Om allt klaffar, som det är tänkt, ska här en lastmaskinschaufför ta vid och börja 

blanda avfallet följt av att denne lägger ut avfallet i en lång limpa eller sträng, säg 20 

meter. Därefter körs 5 skopor in i strängen och dessa 5 skopor om ca 100 kg avfall 

töms i 5 olika Cipax-behållare på 1m
3
. Dessa 5 prov på totalt minst 500 kg avfall ska 

representera avfallets sammansättning för villahushållen. Dessa behållare ska senare 

eller dagen efter transporteras till NSR i Helsingborg för att där genomgå analys 

(plockanalysen).  

Svar som bland annat man kan vänta sig från plockanalysen är, hur mycket brännbart 

avfall, matavfall, förpackningar eller farligt avfall som i nuläget hamnar i soppåsen. 

Efter ett par år kan det vara mycket lärorikt och värt att göra analysen igen för att 

kunna få en uppfattning om hur eventuella förändringar i kommunens nya avfallsplan 

har påverkat den framtida soppåsen. 

 

 

 

Frågor till entreprenör (Högsbys LBC) 

 

Villahämtning 

 

 Förekommer det månadshämtning och alltså avfall från hemkomposterare i 

ruttplaneringen v.9? 

SVAR: Nej, månadshämtningen ägde rum v.8. Men värt att notera är att det 

förekommer månadshämtning på följande adresser: 

Bäckgatan 10 

Krukmakaregatan 11 

Allégatan 3 (Ev. borttagen kompost)  

Backgatan 1 

Backgatan 2 

Hasselstigen 11 

Långgatan 41 

Hästskovägen X  

 

Övriga frågor/Övriga anteckningar: 

 

 Krockar insamling med ordinarie insamling, så att inte andra chaufförer 

råkar tömma innan? 
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SVAR: Nej, Högsby LBC har endast en bil som sköter avfallstömningen, vilket gör 

att det inte kommer att krocka med insamlingen. 

 

 Finns det några verksamheter i det utvalda området? Jag har hört att det 

tydligen ska finnas pensionärsboende i området. Stämmer det? Om ja, vart 

ligger dem då? 
SVAR: Inga verksamheter i området. I området finns det ett par flerfamiljshus som 

många pensionärer bor i, därav ryktet om att det skulle finnas ett pensionärsboende 

i området. Flerfamiljshusen finns på Karlavägen 16A-B-C, 20-A-B, 22C-D-E-H, 

som tidigare nämndes kommer att uteslutas.  

 

 När kommer hämtningstiden att vara? Hur lång tid kommer det att ta att 

köra hela rutten? När beräknas man vara vid Kejsarkullen? 

SVAR: Hämtningstiden kommer vara ungefär vid kl. 10.00. Rutten beräknas ta 

ungefär 3 timmar att köra, så sopbilen beräknas vara vid Kejsarkullen ungefär 

14.00–14.30.  
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Bilaga 3. Uträkningar av mängden hushållsavfall  
 

Uträkningar för respektive kommuns årliga mängd hushållsavfall, med siffror från 

Envir AB:s resultat (Medel (villor samt lägenheter) kg/hushåll/vecka). Mängden 

hushållsavfall beräknas enligt siffror från Envir AB, för att undersöka trovärdigheten 

i plockanalysen genom att jämföra den verkliga mängden insamlat hushållsavfall 

med resultat som visas i denna bilaga. I denna bilaga är endast hushållens avfall som 

beaktas, ej något avfall från skolor, verksamheter, osv.  

 

Hultsfred 
Medel (villor) kg/hushåll/vecka 9,6 kg/hushåll/vecka 

Antal hushåll (villor) 4187 st 

Medel (lägenheter) kg/hushåll/vecka 5,6 kg/hushåll/vecka 

Antal hushåll (lägenheter) 2346 st 
 Källa: Envir AB (2013) & SCB  
Villor: 9,6 kg * 4187 st * 52 veckor = 2090150 kg/år → 2090 ton/år  

Lägenheter: 5,6 kg * 2346 st * 52 veckor = 683155 kg/år → 683 ton/år  

Totalt (villor) + (lägenheter): 2090 ton/år + 683 ton/år = 2773 ton/år 

 

Högsby  
Medel (villor) kg/hushåll/vecka 9,1 kg/hushåll/vecka 

Antal hushåll (villor) 2561 st  

Medel (lägenheter) kg/hushåll/vecka -  

Antal hushåll (lägenheter) -  
 Källa: Envir AB (2013) & Högsbys kommunala abonnentregister 
 

Villor: 9,1 kg * 2561 st * 52 veckor = 1211865 kg/år → 1212 ton/år  

 

Vimmerby 
Medel (villor) kg/hushåll/vecka 5,24 kg/hushåll/vecka 

Antal hushåll (villor) 4539 st 

Medel (lägenheter) kg/hushåll/vecka 4,85 kg/hushåll/vecka 

Antal hushåll (lägenheter) 2983 st  
 Källa: Envir AB (2013) & Vimmerbys kommunala abonnentregister 

 

Villor: 5,24 kg * 4539 st * 52 veckor = 1236786 kg/år → 1237 ton/år  

Lägenheter: 4,85 kg * 2983 st * 52 veckor = 752313 kg/år → 752 ton/år  

Totalt (villor) + (lägenheter): 1237 ton/år + 752 ton/år = 1989 ton/år 

 

Totalt antal hushållssopor ton/år: 2773 ton/år + 1212 ton/år + 1989 ton/år = 5974 

ton/år  

Total antal hushåll: 4187 + 2346 + 2561 + 4539 + 2983 = 16616 hushåll 
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Bilaga 4. Uträkningar av mängden matavfall och 

biogasutbyte 
 

Uträkningar för kommunernas mängd matavfall och hur mycket biogasutbyte det 

motsvarar. Vid uträkningen av mängden matavfall tas en anslutningsgrad på 80 % 

och en insamlingsgrad på 77 % (siffror tagna från ”Utredning av insamlingssystem” 

(VEMAB/ÖSK, 2013) och Avfall Sveriges rapport U2011:04 ”Nationell karläggning 

av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall”) med i beräkningarna för att 

öka trovärdigheten av resultatet. I tabell 1 visas det uppmätta värdet enligt rapport 

SGC 200 – ”Substrathandbok för biogasproduktion” för källsorterat matavfall. I 

arbetet beräknas biogasutbytet av matavfallet i m
3
/ton våtvikt, se tabell 1 orange ruta. 

För att få mer perspektiv på hur mycket biogasutbytet i m
3
/år motsvarar har en 

omvandling från m
3
 till GWh utförts, enligt följande anvisning: 1 m

3
 (Nm

3
) = 6,5 

kWh. Anvisningarna är tagna från hemsidan energigas.se som skriver att energin som 

utvinns ur biogasen har ett biogasvärde på 5-8 kWh/Nm
3
 (Normalkubikmeter), 6,5 

kWh är genomsnittet för värdets intervall.  

 

Tabell 1. Biogasutbytet för källsorterat matavfall. Grön ruta, visar biogasutbytet som 

används i beräkningarna nedanför.  

Substrat TS % 

(Torrsubstans) 

Biogasutbyte 

(m3/ton TS) 

Biogasutbyte 

(m3/ton våtvikt) 

Metanhalt  

Källsorterat 

matavfall 

33 618 204 63 

   Källa: Carlsson, M & Uldal, M (2009) 

Hultsfred 

Mängd matavfall: 3 400 ton/år * 0,105 = 357 ton/år  

Anslutningsgrad, (80 % → 0,8): 0,8 * 357 ton/år= 286 ton/år 

Insamlingsgrad, (77 % → 0,77): 0,77 * 286 ton/år = 220 ton/år 

Total mängd matavfall: 220 ton matavfall/år 

Biogasutbyte: 220 ton matavfall/år * 204 m
3
/ton våtvikt = 44 880 m

3
/år  

Omvandling (m
3
 → kWh → GWh): 44 880 m

3
/år * 6,5 kWh = 291 720 kWh/år → 

0,29 GWh 

 

Högsby 
Mängd matavfall: 1 640 ton/år * 0,093 = 153 ton matavfall/år  

Anslutningsgrad, (80 % → 0,8): 0,8 * 153 ton/år= 122 ton/år 

Insamlingsgrad, (77 % → 0,77): 0,77 * 122 ton/år = 94 ton/år 

Total mängd matavfall: 94 ton matavfall/år 

Biogasutbyte: 94 ton matavfall/år * 204 m
3
/ton våtvikt = 19 176 m

3
/år 

Omvandling (m
3
 → kWh → GWh): 19 176 m

3
/år * 6,5 kWh = 124 644 kWh/år → 

0,12 GWh 

 

Vimmerby 

Mängd matavfall: 4 130 ton/år * 0,352 = 1 454 ton matavfall/år  

Anslutningsgrad, (80 % → 0,8): 0,8 * 1 454 ton/år= 1163 ton/år 

Insamlingsgrad, (77 % → 0,77): 0,77 * 1 163 ton/år = 896 ton/år 

Total mängd matavfall: 896 ton matavfall/år 

Biogasutbyte: 896 ton matavfall/år * 204 m
3
/ton våtvikt = 182 784 m

3
/år 

Omvandling (m
3
 → kWh → GWh): 182 784 m

3
/år * 6,5 kWh = 1 188 096 kWh/år 

→ 1,19 GWh 
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Bilaga 5. Ekonomiska uträkningar av kostnaden för 

bortskaffandet av hushållsavfall och matavfall 

 

Ekonomiska uträkningar som skulle bli aktuella om kommunerna istället sortera ut 

sitt matavfall och skickade det till en biogasanläggning, inklusive fortsätter skicka 

sitt resterande hushållsavfall till Linköpings avfallsförbränning, Gärstadverket. Priset 

för behandlingskostnaden för matavfall har uppskattats till 500 kr/ton, enligt 

Tekniska Verket i Linköping (TVAB) som handskas med omhändertagande av 

matavfall, i grön påse (optisk sortering) och i papparspåse. Priset för papperspåsen 

ligger mellan 350-500 kr medan priset för behandling av matavfall i grön påse är 

något dyrare, då den måste genomgå den optiska sorteringen. (VEMAB/ÖSK, 2013) 

   Inkomsten från den producerade biogasen beräknas, det för att ge perspektiv på hur 

mycket biogasanläggnigen tjänar på att ta emot kommunernas matavfall. Den bildade 

biogasen har ett värde på minst 1 kr/kWh. (Pohl, E, 2013) 

 

Tabell 1. Den totala kostnaden för de olika kommunerna om dess skulle skicka 

avfallet till förbränningsanläggningen och en biogasanläggning.  

 Hultsfred Högsby Vimmerby 
Behandlingskostnad  

(Gärstadverket) 

387 kr/ton 341 kr/ton 368 kr/ton 

Transportkostnad  

(GDL Frödinge 

Tanktransport) 

122 kr/ton 122 kr/ton 117 kr/ton 

Övrigt hushållsavfall   3 180 ton/år 1 546 ton/år 3 234 ton/år 
Kostnad:  1 618 620 kr/år 715 798 kr/år  1 438 995 kr/år 

Behandlingskostnad 

(Biogasanläggning) 

500 kr/ton 500 kr/ton 500 kr/ton 

Transportkostnad  

(GDL Frödinge 

Tanktransport) 

122 kr/ton 122 kr/ton 117 kr/ton 

Matavfall  220 ton/år 94 ton/år 896 ton/år 

Kostnad: 136 840 kr/år 58 468 kr/år 552 832 kr/år 

Total kostnad  1 755 460 kr/år 774 266kr/år 2 121 322 kr/år 
Inkomst för biogas 291 720 kr 124 644 kr 1 188 096 kr 

  Källa: Svensson, E (ÖSK) & VEMAB, (2013) 
 

Hultsfred 

 
Övrigt hushållsavfall 

Behandlingskostnad: 387 kr/ton * 3180 ton/år= 1 230 660 kr/år 

Transportkostnad: 122 kr/ton * 3 180 ton/år= 387 960 kr/år 

Kostnad: Behandlingskostnad + Transportkostnad = 1 230 660 kr/år + 387 960 

kr/år= 1 618 620 kr/år  

 

Matavfall 

Behandlingskostnad: 500 kr/ton * 220 ton/år= 110 000 kr/år 

Transportkostnad: 122 kr/ton * 220 ton/år= 26 840 kr/år 

Kostnad: Behandlingskostnad + Transportkostnad = 110 000 kr/år + 26 840 kr/år= 

136 840 kr/år  

 

Total kostnad: 1 618 620 kr/år + 136 840 kr/år= 1 755 460 kr/år  
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Inkomst från biogas: 1 kr/kWh * 291 720 kWh= 291 720 kr 

Högsby 

Övrigt hushållsavfall  

Behandlingskostnad: 341 kr/ton * 1 546 ton/år= 527 186 kr/år 

Transportkostnad: 122 kr/ton * 1 546 ton/år= 188 612 kr/år 

Kostnad: Behandlingskostnad + Transportkostnad= 527 186 kr/år + 188 612kr/år= 

715 798 kr/år  

Matavfall 

Behandlingskostnad: 500 kr/ton * 94 ton/år= 47 000 kr/år 

Transportkostnad: 122 kr/ton * 94 ton/år= 11 468 kr/år 

Kostnad: Behandlingskostnad + Transportkostnad= 47 000 kr/år + 11 468 kr/år= 

58 468 kr/år 

Total kostnad: 715 798 kr/år + 58 468 kr/år= 774 266 kr/år 

Inkomst för biogas: 1 kr/kWh * 124 644 kr/år= 124 644 kr/år 

Vimmerby 

Övrigt hushållsavfall  

Behandlingskostnad: 368 kr/ton * 3 234 ton/år= 1 190 112 kr/år 

Transportkostnad: 117 kr/ton * 3 234 ton/år= 378 378 kr/år 

Kostnad: Behandlingskostnad + Transportkostnad= 1 190 112 kr/år + 378 378 

kr/år= 1 568 490 kr/år  

Matavfall 

Behandlingskostnad: 500 kr/ton * 896 ton/år= 448 000 kr/år 

Transportkostnad: 117 kr/ton * 896 ton/år= 104 832 kr/år 

Kostnad: Behandlingskostnad + Transportkostnad= 448 000 kr/år + 104 832 kr/år= 

552 832 kr/år  

Total kostnad: 1 568 490 kr/år + 552 832 kr/år= 2 121 322 kr/år 

Inkomst för biogas: 1 kr/kWh * 1 188 096 kr/år= 1 188 096 kr/år  
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