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Bakgrund
Recap

● Energiåtervinning ur avfall har betydelse i
samhället

● .. men står inför en oviss framtid
● Högre krav på omställning , dels från 

kunder, dels från myndigheter mm
● Många frågor kopplat till miljönytta, 

avgiftning, samhällsansvar och 
ansvarsfördelning

Syfte och mål

“ Projektet avser att dess resultat ska komma
att utgöra underlag för att möta de utmaningar
energibranschen står inför kring
energiåtervinning ur avfall samt ge nya
perspektiv i avfallsdebatten”
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Litteraturstudie
- En kort sammanfattning av en omfattande studie

PRESENTATIONSTITEL



Scenarier
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Vad påverkar den framtida 
avfallshanteringen (2035)

● Avfallsmängder ökar

● Krav på materialåtervinning ökar
● Uppdaterade direktiv i juni 2018
● EU:s plaststrategi
● Cirkulär ekonomi

Mängd hushållsavfall i Sverige

Från Avfall Sverige
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Avfallsmängderna fortsätter öka.

Prognos från Konjunkturinstitutet, baserad på ekonomisk 
utveckling i varje bransch.

BNP ökar i genomsnitt med ca 2 % per år till 2035. Avfallet 
ökar med i genomsnitt 1 % per år.

Strukturomvandling, där avfallsintensiva branscher som 
basindustri och delar av tillverkningsindustri växer relativt 
mindre än mindre avfallsintensiva branscher som 
exempelvis transporter och tjänstebranscher.
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Avfallsdirektivet
● Ökad återvinning av kommunalt avfall

● (krav idag 50% från år 2020)
● by 2025, the preparing for re-use and the recycling of municipal waste shall 

be increased to a minimum of 55 % by weight; 
● by 2030, the preparing for re-use and the recycling of municipal waste shall 

be increased to a minimum of 60 % by weight; 
● by 2035, the preparing for re-use and the recycling of municipal waste shall 

be increased to a minimum of 65 % by weight.’; 
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Utgångspunkt för scenarier
1. Nuläge (2016)

2. Referensscenario 2035

● Totala mängder ökar enligt prognos

● EU:s återvinningskrav är uppfyllda

3. Alternativa scenarier 2035

● Business as usual: Dagens utsortering av återvinningsmaterial (i procent) – de framtida kraven är 

inte helt uppfyllda. Samma avfallsmängd som i referensscenariot.

● Cirkulär ekonomi: Högre återvinning än EU-krav. Mindre avfallsökning som resultat av lyckat 

förebyggande. 25% av plasten är biobaserad

● Tillväxt: Starkare ekonomisk utveckling än i referensscenariot med större avfallsmängder. EU-krav 

på materialåtervinning är uppfyllda.

● Ny teknik: Samma avfallsmängder som i referens, men högre återvinning på grund av ny teknik 

(plastraffinaderi, sorteringsteknik, m.m.). 25% av plasten är biobaserad. Dessutom 

koldioxidlagring: 25% av CO2 från avfallsförbränning lagras).
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Omfattning

● Svenskt hushållsavfall som förbränns och återvinns och 
behandlas biologiskt

● Svenskt verksamhetsavfall som förbränns (2016)

● Variabler

● Avfallsmängd totalt

● Materialåtervinning av olika material (inkl biologisk 
återvinning)

● (Ny teknik i Ny Teknik-scenariot)
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Mängder och behandling av svenskt avfall
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Energiåtervinning från svenskt avfall
kWh/år
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Klimatpåverkan från svenskt avfall

PRESENTATIONSTITEL”Sluppna emissioner”

Emissioner från avfallshantering

Nettoemissioner

OBS! Osäkra förhoppningar 
på ny teknik



IVL |

Förbränning utomlands eller i Sverige? -
klimatpåverkan
Förutsättningar
● 100 000 ton hushållsavfall uppkommer i ett annat land.
● Nuläge: deponering i det egna landet
● Alt 1. Förbränning i det egna landet. 

● Endast el utvinns
● El antas ersätta fossil el (kol, olja, naturgas), 25 % el-verkningsgrad

● Alt 2. Avfallet expoereras till Sverige för energiåtervinning i svensk anläggning
● El och värme utvinns: ca 12 % el och 88 % värme
● El och värme antas ersätta el som annars skulle ha framställts i biobränsleeldade kraftvärmeverk
● 300 mil transportavstånd (3*30 m3 ekipage med tom returtransport

● Alt 3.
● Ökad återvinning och rötning i det egna landet
● Resten exporteras till Sverige för energiåtervinning
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Klimatpåverkan

PRESENTATIONSTITEL
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Intervjustudien
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Val av uppvärmning
● Hälften uppger att miljöpåverkan påverkar valet om uppvärmning
● Tre av tio menar att det är främst ekonomiska aspekter som avgör
● Flera är positiva till miljövärdering, men mest en fråga om el. 

De gör aktiva val och väljer förnybart eller miljöcertifierad el
● Andra alternativ som används är värmepumpar, biogas eller egna 

pelletsanläggningar.
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Kundkrav
● Att ställa krav upplevs som svårt - vissa upplever monopol eller att de ”sitter fast” 

i avtal 
● Kunder ställer krav om “Fossilfritt”, “klimatneutralt”, “förnybart”. 

Kraven ställs inom ramen för hållbarhetsarbetet och klassningssystem för 
byggnader.

● Flertalet tror att kunder framöver kommer ställa högre krav på fossilfrihet 
● Sex av tio vet inte vilka bränslen som eldas
● Åtta av tio svarar att de är intresserade av innehållsdeklarerad fjärrvärme
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Rådighet & ansvar
● Sammansättningen av avfall:

Viss ambivalens hos de intervjuade - svårt att svara på:
Energibolagen har ett visst ansvar, men framförallt anses alla aktörer vara 
ansvariga, från producent till konsument

● För fossila utsläpp från avfallsförbränning:
Majoriteten menar att det bör vara hela samhällets ansvar, alla aktörerna 
i kedjan. Ett par menar att ansvaret helt ska ligga på dem som producerar 
fossilbaserade produkter.
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Acceptans
● Sju av tio tror att det finns en acceptans för avfallsförbränning
● Sex av tio menar att det också finns acceptans för fossil andel då det 

fortfarande produceras och slängs, men vill veta fjärrvärmebolagens plan 
framåt 

● Primärt inte en fråga om acceptans av avfallsförbränning, utan acceptans 
för samhället som det ser ut idag.

● Hälften menar att det inte är någon skillnad i acceptans mellan inhemskt 
och importerat avfall.

Men finns möjlighet att ställa högre krav på importerat avfall.
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Avfallets roll i framtidens 
energisystem
● Majoriteten tror att vi kommer förbränna mindre avfall
● Nio av tio är positiva till att det sätts mer fokus på materialåtervinning, 

det anses vara bra och ”pushar” energibolagen till andra förnybara 
lösningar. 

● Behovet av ökad cirkuläritet och mindre mängd avfall i samhället är något 
som alla intervjuade håller med om.

● Investering i avfallsförbränning ses av vissa som en risk, eftersom det inte 
aktivt bidrar till att minimera det avfall som uppstår

● Många tror och hoppas att avfallet kommer minska, men så länge det 
finns avfall ska det nyttjas. Fokus blir att minska fossilandelen.
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Generella slutsatser
● Enligt de flesta scenarier ändras inte svenskt avfall till förbränning

● Behovet av import beror av förändring av förbränningskapacitet

● Om vi ska tro på ett mer cirkulärt samhälle 2035 behöver import öka till 4Mton
● Om avfallsförbränningskapaciteten behålls

● Bättre att förbränna/behandla avfall på plats än att skicka det till Sverige?
● Beroende av miljövärderingen av el i import och exportland
● Allt bättre än deponering

● Gobitar från intervjuerna
● Både miljöpåverkan och ekonomi viktiga vid val av uppvärmning
● Kundkraven kommer att öka – behövs mer information och dialog till kunderna
● Ansvar ska fördelas på samhällets aktörer, inte minst på plastindustrin
● Primärt acceptans för hur samhället som det ser ut, positivt att avfall nyttjas
● Samtliga tror att avfallsförbränningen behöver minska, ffa fossil plast


