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Sammanfattning 

Detta arbete är en analys över vilka för- och nackdelar det finns vid förbränning av olika 

bränslen vid ett värmeverk. De två bränslen vi valt att jämföra är flis och avfall. Pannan för 

båda bränslena är en panna med fluidiserad bädd. De punkter vi jämfört är:    

 

* Bränslehantering 

* Systemlösningar och underhåll för respektive panna  

* Vad som är lämpligast ur miljö- samt ekonomisk synpunkt 

 

Med hjälp av intervjuer och sammanställd fakta har vi jämfört avfall och flis som bränsle. 

Den avgörande faktorn vid val av bränsle är främst påverkan på miljö och då även ekonomin 

vad gäller rökgasrening och underhåll för respektive anläggning. Priset för respektive 

rökgassystem skiljer sig.  

 Det är uppskattningsvis 100 % dyrare med underhåll vid eldning av avfall jämfört med flis 

och skillnaden i investeringspris skiljer sig med pannans effekt, uppskattningsvis upp mot 50 

% skillnad. Detta eftersom det vid eldning av avfall ställs extra höga krav på rökgasreningen 

då avfall innehåller mer tungmetaller och andra miljöskadliga ämnen. 

Fliseldning ger mindre påverkan på miljön men kostar värmeverket ungefär 180 kr/MWh vid 

inköp. Avfallsförbränning har däremot högre miljöpåverkan men värmeanläggningen får 

ungefär 1 kr/kg betalt för varje ton avfall som eldas.  

Dessa priser varierar och ekonomin för respektive bränsle styrs av tillgång och efterfrågan. 
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1 Introduktion  

I ett värmeverk produceras värme i form av uppvärmt vatten. Vattnet värms upp i en panna 

som eldas med valbart bränsle, exempelvis biobränslen eller avfall. Det varma vattnet överför 

värme till fjärrvärmenätet genom en värmeväxlare, och värmen distribueras därefter till de 

byggnader som är kopplade till nätet. 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Det är dryga hälften av Sveriges 

alla bostäder och lokaler som värms upp av fjärrvärme, och det pågår en ständig utveckling 

för att bygga ut och förtäta befintliga fjärrvärmenät. (Svenskfjärrvärme, 2015) En anledning 

till att fjärrvärmen är ett attraktivt alternativ för uppvärmning är bland annat att övergången 

från fossila bränslen till förnybara i stort sett redan är genomförd. Den största källan till 

utsläpp av koldioxid, kväveoxid och svaveloxider i Sverige är just användning av fossila 

bränslen. Det påverkar växthuseffekten, och ger upphov till försurning av skog och mark. Ett 

sätt att minimera användningen av fossila bränslen, och därmed minska klimatpåverkan, är att 

istället elda förnybara bränslen. (naturvardsverket, 2015) 

2 Frågeställningar och syfte 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på vilka faktorer som har betydelse vid drift av ett nytt 

värmeverk idag. Vi har valt att fokusera på en fliseldad anläggning och en avfallseldad. De 

punkter vi jämför för de olika bränslena är: 

* Bränslehantering 

* Systemlösningar och underhåll för respektive panna  

* Vad som är lämpligast ur miljö- samt ekonomisk synpunkt 

 

Och de frågor vi vill ha svar på utifrån ovanstående punkter är: 

* När är eldning av avfall att föredra? 

* När är eldning av flis att föredra 
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3 Teori  

3.1 Funktion fluidiserad bädd 

Vi väljer i båda fallen att bygga en panna med fluidiserande bädd.  

I en fluidiserande bädd matas bränslet in i en sandbädd, bränslet och sanden genomströmmas 

av luft och rökgaser underifrån, och blir därmed svävande. Bädden beter sig som en fluid och 

det ger fördelar när det gäller möjligheter till temperaturreglering (Vattenfall, 2014). Sanden 

gör att luften lättare fördelas och det ger en jämnare förbränning förutsatt att bränslet är jämt 

fördelat. (Avfall Sverige AB, 2014) Då temperaturen är jämnt fördelad i eldstaden samt att 

bäddmaterialet stabiliserar förbränningen är den fluidiserade bädden mycket bränsleflexibel. 

Det gör att den är passande vid såväl flisförbränning som vid avfallsförbränning.  (woodash, 

2015)   

 

 

 

Fluidiserande bädd, http://www.bioenergiportalen.se 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3.2 Avfallsförbränning 

3.2.1 Energivärde avfall 

Under 2013 behandlades 4 447 880 kg hushållsavfall, det vill säga cirka 460 kilo per person. 

Procentuellt fördelades behandlingssätten enligt följande:  

 

 50,3 procent förbränning med energiutvinning, alltså ungefär 230 kg per person. 

 33 procent materialåtervinning 

 16 procent biologisk behandling 

 0,7 procent deponering  

(sopor, 2015) 

 

 

Mängd hushållsavfall 1975 - 2012 fördelad på behandlingsmetod i ton, http://www.sopor.nu/ 

 

Det avfall som inte kan materialåtervinnas vill man använda till förbränning där man utvinner 

avfallets energi. Som bilden visar ökar energiåtervinningen med mängden sopor, samt 

minskar i och med att vi blir bättre på att återvinna våra sopor. 

   Värmevärdet på avfall är starkt beroende av levnadsvanor och klimatologiska förhållanden 

samtidigt som fukt och askhalten varierar under ett år i avfallet. Värmevärdet på avfall är 

därför ≈ 10MJ/kg (Alvarez, 2006, s. 602)  
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3.2.2 Förädling avfall 

Man vill att bränslet ska gå genom långsamtgående krossar för att göra sorteringen mer 

effektiv. Man avskiljer magnetiska och omagnetiska metaller och andra icke brännbara 

material för att säkerhetsställa att driften upprätthålls. Följden kan annars bli att metaller 

fastnar i pannan vilket kan leda till att hela bädden kollapsar. För att ta tillvara på värmevärdet 

och motverka svårigheter vid förbränningen förarbetas soporna. För att få bort icke brännbart 

material och för att få en optimal förbränning används olika system. (MälarEnergi AB, 2015) 

I anläggningar för eldning av avfall i fluidiserad bädd-panna är det ett villkor att avfallet 

behandlas och krossas innan förbränning. Hur bränslet ska beredas bestäms av 

pannleverantören. Anledningen till att bränslet måste vara en viss storlek är att överstort 

material ger driftproblem, det kan kyla bädden och ge en dålig omblandning. För fint material 

kan ryckas med och brinna efter eldstaden. (AvfallSverige, 2015) 

Förädlingen av avfall sker i olika steg och metoder: 

- Urval vid uppsamling; För att få en jämn förbränning och för att undvika svårigheter vid 

förbränningen eftersträvas ett jämnt värmevärde på avfallet som ska eldas. Därför blandas 

avfall med varierande värmevärde för att få en jämn förbränning. 

- Primärkrossning; För att nå en bra blandning och viss homogenisering av avfallet 

sönderdelas det i en tuggmaskin eller kvarn. Så kallad primärkrossning. 

- Magnetavskiljning; För att få bort metallföremål i avfallet används en magnetavskiljare.  

- Plastavskiljning: Att skilja plast ur soporna minskar bildningen av klor som i sin tur bildar 

giftiga dioxiner.  Mindre plast sänker även korrosionen i pannan.  

- Torkning: För att få bättre verkningsgrad och större effekt i pannan torkas avfallet. Detta ger 

även möjlighet att finmala eller pelletering av avfallet. (Alvarez, 2006, s. 602) 
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Behandlingssteg av avfall  

 

3.2.3 Lagring av avfall 

Vid lagring av organiskt avfall kan det uppstå en illaluktande odör. För att denna lukt inte 

skall spridas till omgivningen krävs det att man bygger en bunker. Denna bunker behöver ett 

undertryck för att hålla lukten kvar inne i det instängda utrymmet. På så vis undviks 

luktstörningar i omgivningen. Efter lagring fraktas avfallet in i pannan med hjälp av en 

gripklo eller transportband. (Tekniska verken, 2011) 
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3.2.4 Utsläpp till luft och vatten, avfall 

Utsläppen från avfall är varierande eftersom avfallets substansämnen varierar med dess 

innehåll. Även då soporna förarbetas följer metaller och plaster ändå med ut i naturen vilket är 

miljö- och hälsofarligt.  

Metaller i bränslen anrikas i förbränningens fasta partiklar, de anrikar sig främst med de allra 

minsta partiklarna i rökgaserna. Metaller som når markytan samlas i ett tunt lager och sprider 

sig sedan vidare ner i marken och vidare ut i naturen. Metaller binder sig i växter och 

beroende på vilken typ av växt och metall binder de sig olika bra, i regel är metallämnen 

störst i växters rötter. 

Ämnen i naturen som förekommer från eldandet av hälsofarliga ämnen:   

- Bly och arsenik som släpps ut har vid exponering gett upphov till skador i blodgivande 

organ och nervsystem.  

- Kadmium kan skada njurarna. 

- Beryllium kan ge lungsjukdomen beryllios. 

- Vanadin ger vid höga halter eksem och bronkit.  

- Krom och nickelföreningar kan ge allergiska eksem och astma.  

(Alvarez, 2006, ss. 619-620) 

Polyvinylklorid förkortat PVC är en plast med klor i sin kemiska struktur. Vid ofullständig 

förbränning bildar klor dioxiner, och vid en ofullständig förbränning bildar klor saltsyra vilket 

är försurande för naturen precis som svaveloxid och kväveoxid. Saltsyran är i regel oftast i en 

sådan liten mängd att den är försumbar. (Stockholmsregionens avfallsråd, 2007) 

En annan faktor ur hälsosynpunkt är hur mycket organiskt avfall soporna innehåller. Så 

kallade polyaromatiska kolväten förkortat PAH är cancerframkallande. Dessa ämnen undviks 

genom en god förbränning i hög temperatur med tillräcklig bra luft/bränsleblandning. 

Samtidigt ska bränslet vara torrt och finfördelat. (Alvarez, 2006, s. 621) 
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3.3 Flisförbränning  

3.3.1 Energivärde flis 

Bränsle från skogen består av grenar och toppar, förkortat GROT. Även en liten del stubbar 

används som bränsle. Enligt skogsstyrelsen så är det totala uttaget av GROT 6-7 miljoner 

kubikmeter/år. Stubbaverkningen ligger på ca 31000 hektar. (Bioenergiportalen, 2014)  

Värmevärdet i grot är beroende av fukthalten i bränslet. Högre fukthalt ger lägre värmevärde. 

Bark bör undvikas vid eldning av trädbränslen eftersom det innehåller en hög fukthalt upp till 

70 %. Bark drar även med sig jord och sand som ökar askhalten. Rivningsflis och byggavfall 

innehåller sten och metallföremål vilket måste sorteras bort. 10 m
3
 flis motsvarar ungefär  

1 m 
3
 olja, med effektivt värmevärde på 2.25–2.35 MWh/ton. (trädbränsle, 2015)  

3.3.2 Förädling flis 

 I allmänhet måste bränslena torkas och sönderdelas för att kunna brännas effektivt. (Svebio, 

2015). Fluidiserande bädd-pannor är ofta designade för att eldas med finare bränslefraktioner. 

Hur bränslet bereds ser olika ut för olika anläggningar, men vanligt är att man har någon typ 

av magnetavskiljare då metallföremål kan skada inmatningssystem och dysor. Man brukar 

också använda sig av olika typer av såll för att få bort överstort material. Det är 

pannleverantören som sätter standard för hur bränslet ska se ut. (Linda Bäfver, 2013) 

3.3.3 Lagring flis 

Lagringen av flis kräver stora ytor, och man lagrar ofta flisen utomhus. Under eldningssäsong, 

så som på vintern, när det går åt mycket flis kan lagringen ske under kort tid. Det är dock 

viktigt att planera och veta hur mycket flis som kommer gå åt, då långtidslagring kan leda till 

flera problem. Flisen innehåller relativt mycket fukt och för att undvika mögel och röta bör 

flisen inte lagras under lång tid. Dessutom ökar risken för självantändning, och under vintern 

är även risken stor att flisen fryser och det kan leda till problem med inmatning vilket i sin tur 

kan leda till onödiga kostnader. (Lehitikangas, 1999)  

3.3.4 Utsläpp till luft och vatten, flis 

Biobränslen, så som flis, är koldioxidneutralt. Det innebär att det utsläppet av koldioxid som 

sker vid förbränning jämnas upp av tillväxten i naturen, därför bidrar inte utsläppen till 

växthuseffekten. Flisen har även ett lågt svavelinnehåll vilket leder till låga 

svaveldioxidutsläpp.  

För att minska risken för försurning kan man återföra askan från förbränningen till skogen. Då 

för man tillbaka alla näringsämnen, förutom kväve, till marken. Dock är tillgången till ren 
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aska begränsad, och spridningen prioriteras till områden där behovet är som störst. (Neova, 

2014).  Behovet av askåterföring är extra stort i södra Sverige då det ofta är drabbat av surt 

regn. (Skogsstyrelsen, 2015) 

3.3.5 Rökgasrening 

Vid förbränning i en fluidiserande bädd har man möjlighet att reducera utsläppen av 

svaveldioxider och kväveoxider till viss del. Då temperaturen i bädden är relativt låg, vanligen 

mellan 800 och 900ºC, medför det att bildningen av kväveoxider blir liten. Då luftöverskottet 

har högre inverkan på bildningen av kväveoxider än temperaturen vid 800ºC kan man reglera 

den och försöka hålla ett lågt luftöverskott. Man ser även till att ha en jämn fördelning av luft 

och bränsle. För att minska utsläppen av svaveloxid kan man tillsätta kalk direkt till bädden.  

För att avskilja försurade gaser vid förbränningen finns det både torra, våttorra och våta 

rökgasreningssystem, och för bäst reningseffekt kan man kombinera dessa. (kommun, 

Södertälje, 2015) 

Torra metoden vid eldning i fluidiserad bädd är när man tillsätter finfördelad kalksten direkt 

in i bränslebädden för svavelreducering. Kalken kalcineras av den höga värmen och 

kalciumoxiden reagerar med svaveloxiden och avlägsnas senare i en partikelavskiljare.  

Denna teknik ger en god avsvavlingsgrad på upp till 90 % då kalkstensmjölet har en lång 

uppehållstid inne i pannan och hinner blandas väl med bränslet. (Nordkalk, 2015) 

Våt-torra metoden innebär att man blandar ett absorptionsmedel, vanligen kalk, med vatten 

och får en så kallad slurry-blandning. Denna blandning sprayas sedan i rökgaserna i en 

reaktor. Slurryn reagerar med de sura komponenterna i rökgaserna och torkar sedan. 

Partiklarna avskiljs i en slutavskiljare. (kommun, Södertälje, 2015) 

Våta metoden innebär att rökgaserna tvättas med vatten eller ett neutraliseringsmedel i en 

skrubber. Här avskiljs huvudsakligen klorväte, men även stoft, kvicksilver och dioxiner. 

(kommun, Södertälje, 2015) I avfallsförbränningsanläggningar är det vanligt med två 

skrubbrar efter varandra där den första är sur och den andra basisk. I den sura reaktorn löser 

sig tungmetaller i tvättvattnet vars pH blir mycket surt, och i det basiska steget matar man in 

kalksten för att avskilja svavel.  (Nordkalk, 2015)  

Rökgaskondensering är när rökgasen kyls ner så att vattenångan i rökgasen övergår till 

vätskefas. Det bildas en vätskedimma, och då kontakten mellan gasfasen och dimman är så 

god kommer de gasformiga ämnena i rökgasen att lösa sig. Värmen som frigörs när fukten 

kondenserar kan återvinnas, detta medför en ökad pannverkningsgrad då värmeförlusterna i 
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rökgaserna minskar, samt ytterligare rening av rökgaserna.  

Man brukar tala om tre olika utrustningar för rökgaskondensering; tubkylare, lamellkylare och 

skrubber. I både tub- och lamellkylaren sker en direkt växling mellan rökgas och fjärrvärme. I 

skrubben cirkuleras vatten med en extern värmeväxlare, här är avskiljningsförmågan av 

föroreningar större men förmågan att utvinna energi ur rökgaserna något lägre än vid de båda 

förstnämnda. Ämnen som har stor avskiljningsförmåga vid kondensering är till exempel 

väteklorid och kvicksilverklorid eftersom de joniseras i vatten. (kommun, Södertälje) 

 

Avskiljning av tungmetaller 

Metaller som finns i bränslet förångas vid förbränning för att sedan kondensera vid kylningen 

i pannan. Vid kondenseringen binds metallerna till flygaskans partikelytor och därmed blir 

metallavskiljningen en direkt funktion av stoftavskiljningen. Stoftavskiljningen kan ske direkt 

efter pannan med elfilter eller med textila spärrfilter. (kommun, Södertälje, 2015) 

Vid eldning av avfall ställs extra höga krav på rökgasreningen i jämförelse med andra 

bränslen, i vårt fall flis. Eftersom avfall innehåller mer tungmetaller och andra miljöskadliga 

ämnen medför detta stora kostnader för rökgasreningssystemet. Den kan stå för upp mot halva 

investeringskostnaden för en ny anläggning. (kommun, Södertälje, 2015)  
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3.4 MKB - Miljökonsekvensbeskrivning 

Vid byggnation av ett värmeverk, eller vilken anläggning som helst, som påverkar miljön 

behövs en miljökonsekvensbeskrivning. MKB ska ta upp direkta samt indirekta påverkningar 

ett värmeverk har på miljön. Det är obligatoriskt att göra en undersökning av miljön för att 

skicka in till naturvårdsverket för att få tillstånd till en anläggning. En MKB är en offentlig 

handling som ska ge allmänheten chansen att kunna läsa om miljöpåverkan från en 

anläggning.   

Enligt Naturrådsverket finns det vissa punkter som är obligatoriska att ha med i en MKB. 

Dessa punkter sammanfattas här: 

 En beskrivning av verksamheten med uppgifter om lokalisering, utformning och 

omfattning. 

 En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, 

minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden 

medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet Miljöbalken överträds. 

 De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 

människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 

som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.  

 En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 

utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, 

dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte 

kommer till stånd. En icke-teknisk sammanfattning. (Naturvårdsverket , 2014) 

Naturvårdsverket hänvisar till att indirekt miljöpåverkningar ska ta upp till exempel 

transporter till anläggningen. Transporterna redovisas i kvantitet och CO2-utsläpp.  

En MKB för kraftvärmeverk tar upp vilka ämnen som släpps ut i naturen.  Eftersom det är 

helt beroende på vad för substans man eldar är det varierande mellan flis och avfall. Därför 

blir det mer ämnen att redovisa för avfallseldning då det innehåller mer ämnen som är farliga 

för miljön. Avfall har även lukt som ett problem vid lagring och hur man motverkar det ska 

tas upp i en MKB.  

Flis som eldas anses vara en del av det naturliga kretsloppet. Dock släpper det ut 

monoxidämnen vid icke fullständigförbränning och därför behöver det redovisas. Vid 
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bränslehanteringen måste det även tas upp hur man ska motverka mögel samt brandrisker av 

bränslet när det lagras. (Tekniska verken, 2011)   

3.5 Ekonomi 

Vid förbränning av avfall vid en avfallsförbränningsanläggning består intäkterna av två olika 

delar. Den ena delen är de avgifter avfallsproducenter betalar för att bli av med sitt avfall, till 

exempel kommuner och industrier. Priser ligger någonstans under 1kr/kg. (Söderberg, 2014) 

Den andra delen avser de intäkter som fås från försäljningen av fjärrvärme och eventuell 

elproduktion. Då avfallet är en kommersiell produkt påverkas priset av efterfrågan och 

konkurrensen. Utbudet av avfall i Sverige är för litet, därför importeras en del sopor från 

utlandet. År 2012 importerades 550 000 ton hushållsavfall till Sverige. (Miljöaktuellt, 2015) 

 

När det gäller flisförbränning ser ekonomin annorlunda ut. Det är tillgång och efterfrågan som 

bestämmer priset på skogsbränslet. Inköpspriset för GROT ligger på cirka 180 kr/MWh, priset 

varierar något och beror på förutsättningar för leverans och konkurrenssituation i området. En 

stor efterfrågan höjer priset på skogsbränsle samtidigt som en ökad tillgång sänker det. 

Efterfrågan regleras dels av vilket klimat som råder och om det byggs nya värmeverk. 

(Gustafsson, 2014) 
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4 Resultat 

4.1 Bränslehantering  

Under jämförelsen av bränslehantering ingår lagring samt behandling av respektive 

bränslesort.  

Lagringen av flis kräver stora ytor i närheten av värmeverket samt planering för att undvika 

långtidslagring, då mögel och röta kan bli ett problem samt att långtidslagring ökar risken för 

självantändning. Avfallet däremot lagras i en bunker, vilket är både säkrare och mindre 

ytkrävande. För att lukt inte ska spridas till omgivningen krävs att bunkern är undertryckt, och 

detta är en extra kostnad. 

Vad gäller förbehandlingen är detta en mer omfattande process när det kommer till avfall. 

Flisen är ett renare bränsle med ett jämnare värmevärde och man har inte samma problem 

med icke brännbart material som vid avfallsförbränning. Överstort material samt metaller vill 

man undvika i båda fallen, detta beror mer på typen av panna än typ av bränsle.   

4.2 Systemlösning och underhåll  

Här är det installation och underhåll av rökgasreningssystem som är den primära skillnaden 

mellan de båda bränslena. Enligt Joel Jorup, försäljningsansvarig på Pilum AB, uppskattades 

installationskostnaden till ungefär 50 % dyrare och underhållskostnaderna till cirka 100 % 

dyrare vid avfallsförbränning än vid fliseldning. Bränslet sammansättning påverkar 

rökgasreningssystemets utbredning och därmed priset. Exempelvis ger eventuell plast i 

avfallet upphov till giftiga dioxiner som måste tas hänsyn till vid dimensioneringen vid 

rökgasreningen. 

Enligt Jonas Bergman, processingenjör och säljare på Radscan Intervex AB, ligger priset på 

investeringskostnaden för rökgasreningssystem enligt följande tabell: 

 

    5MW 10MW 20MW 50MW 100MW 200MW 

Flisförbränning MSEK 8 10 14 22 35 64 

Sopförbränning MSEK 10 12 16 26 41 72 

 

För flisförbränning utrustas anläggningen med en spraykammare, kondensor, droppavskiljare, 

gaskanaler till-/från och bypass med spjäll. Vattenreningen utrustas med partikelavskiljning, 

tungmetallavskiljning och NH4-avdrivning.  
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Vid avfallsförbränning utrustas anläggningen med en quench för att förtjocka slam, 

spraykammare, kondensor, droppavskiljare, gaskanaler till-/från och bypass med spjäll. 

Vattenreningen utrustas med partikelavskiljning och avsaltning.  

4.3 Ekonomi och miljö 

Förbränningsanläggningar för både flis och avfall drivs av intäkterna från försäljning av 

fjärrvärme och eventuell elproduktion. Skillnaden är att avfallet i sig ses som en intäkt, då 

verket får betalt från avfallsproducenter för att elda avfallet. Priset påverkas av tillgång och 

efterfrågan, och ligger någonstans under 1 kr/kg. 

Vid förbränning av flis köper man däremot in flisen, och man betalar för värmevärdet. Priset 

beror även här på tillgång och efterfrågan. Förutsättningar för leverans och hur 

konkurrenssituationen ser ut i området gör att priset varierar, men ligger på ungefär 180 

kr/MWh.  

Man kan alltså säga att vid eldning av avfall drivs verksamheten av två primärintäkter medan 

vid fliseldning har man endast en intäkt. Däremot är kostnaden för driften betydligt högre vid 

avfallsförbränning. Bland annat på grund av de höga miljökrav som ställs. Vid eldning av 

avfall följer metaller och plaster med i naturen, vilket är både miljö- och hälsofarligt. För att 

undvika detta i så stor utbredning som möjligt är det viktigt att se till att förbehandling, 

förbränningsprocess och rökgasrening sker så optimalt som möjligt. Faktorer som har direkt 

samverkan med utgifter. Flis har en mindre miljöpåverkan då det inte innehåller samma 

omfattande mängder av farliga ämnen som avfall. Det räknas som koldioxidneutralt och 

bidrar inte till växthuseffekten. Kraven är inte lika höga och därmed heller inte kostnaderna.  

 

4.4 När är avfall respektive flis att föredra? 

Det vi kommer fram till utifrån överstående är att frågan om ekonomi är återkommande i alla 

punkter. Det handlar framförallt om tillgång och efterfrågan på bränslet och alltså är 

konkurrenssituationen av betydelse. Då vi måste bli av med vårt avfall är det ultimat att kunna 

elda upp det och därmed utvinna energi. Dock blir vi i Sverige bättre och bättre på att 

återvinna vårt avfall vilket leder till att energiåtervinningen minskar, och vi måste importera 

sopor från utlandet. Det råder alltså en brist på sopor i Sverige för att kunna driva alla de 

avfallseldade anläggningar som finns i Sverige idag. 

Att miljöpåverkan är högre vid avfallsförbränning ställer högre krav på anläggningen och det 

är svårare att få igenom en miljökonsekvensbeskrivning vid byggnation av verket. Det är fler 

faktorer att tänka på än vid en fliseldad anläggning som är billigare att driftsätta. Det är dock 
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svårt att avgöra vilket som är det bästa alternativet, det beror på omständigheterna och 

tillgången på det aktuella bränslet 

4 Resultatdiskussion  

I Sverige pågår det en ständig utveckling för att bygga ut befintliga fjärrvärmenät. Vid 

nybyggnationen av värmeverken idag vill man komma ifrån eldning av fossila bränslen, och 

vid valet av bränsle är avfall och flis två alternativ som ligger i framkant. Syftet med det här 

arbetet har varit att ta reda på vilka faktorer som har betydelse vid drift av en avfall- samt 

fliseldad anläggning. 

Resultatet ger inget direkt svar på vilket val av bränsle som ska väljas. Det gick inte att få 

fram exakta prissummor på rökgaskondenseringsanläggningar vid installation av värmeverket. 

Efter att ha varit i kontakt med ett flertal leverantörer av rökgasreningssystem framgår det 

väldigt tydligt att det är för många faktorer som spelar roll vid prissättning för att ens kunna få 

en uppskattad siffra. Därför bör de siffror vi fått räknas som en felfaktor då varje anläggning 

är unik och skillnaden mellan flis och avfall kan vara olika på olika anläggningar. 

Investeringskostnaderna skiljer sig åt i de svar vi fått och det hade varit bra om vi kunnat 

jämföra intäkter med utgifter för att få ut vad som lämpar sig bäst ur ekonomisk synpunkt, 

men då det exakta priset för avfall är sekretessbelagt samt problemet med 

rökgasreningskostnaden har det inte gått att göra.  

Även om de siffror vi har är uppskattade framgår det att den procentuella skillnaden för 

rökgaskostnaderna är högre vid verk med lägre effekt och slutsatsen vi kan dra av detta är att 

det inte är lönsamt att elda avfall vid små allt för värmeverk.  

Något vi fastnar på när det kommer till förbränningen av avfall är att det i Sverige idag byggs 

nya förbränningsanläggningar gjorda för avfallseldning men det finns inte tillräckligt med 

sopor i Sverige. Vi har ett behov av sopor för att kunna driva våra anläggningar samtidigt som 

vi har ett samhälle där vi arbetar för att minska produktionen av sopor, samt återvinna mera. 

Det går alltså att ifrågasätta hur bra det egentligen är att bygga nya avfallseldade verk. Som vi 

nämnt tidigare importerar vi avfall från andra länder där det finns ett överskott. Detta medför 

långa transporter som ur miljöperspektiv går att ifrågasätta och om andra länder dessutom 

skulle börja ta hand om sina sopor likt vi gör i Sverige står vi inför ett ohållbart system.  
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