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Förord

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) har fått regeringens uppdrag att
årligen utvärdera programmen för omställning och utveckling av det svenska
energisystemet.

Föreliggande konsultstudie utgör underlag till denna utvärdering och redovisar
dagsläget och utvecklingspotentialen för avfall som bränsle från hushåll och
industri 1991.

Rapporten har genomförts på uppdrag av verkets utredningsenhet. Utredare Bengt
Hillring har ansvarat för arbetets utformning. NUTEK har under arbetets gång
också samarbetat med Biobränslekomissionen.

Kjerstin Ekwall, Svenska Renhållningsverksföreningen, som författat rapporten,
svarar för analys och slutsatser.

Stockholm i november 1992

Tord Eng
Utredningsdirektör
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Sammanfattning

AvfaUsförbränning

Modern avfallsförbränning fick sitt genombrott under 1960- och 70-talet. För-
utom hygieniska aspekter och kraftig volymminskning kunde energin från för-
bränningen börja utnyttjas. F n förbränns ca 1,7 miljoner ton avfall i 21
avfallsvärmeverk - drygt 1,3 miljoner ton hushållsavfall och ca 0,35 miljoner ton
industriavfall. Volymreduceringen uppgår till ca 90-95 % av inkommande avfall,
vilket innebär betydande besparingar av deponeringsvolym.

Avfall som bränsle

Avfall består till största delen av material med biologiskt ursprung (biomassa),
endast ca 10 % har fossilt ursprung. Avfallet innehåller dock vissa miljöstörande
ämnen. Genom att få bort miljöskadliga produkter från marknaden samt att
sonera bort miljöskadligt, batterier, kemikalierester etc. ur avfallet, vilket sker
i dag, erhålls ett betydligt renare bränsle.

Miljö

Avfallsförbränningskonceptet har under de senaste åren genomgått en omfattande
teknisk utveckling. Numera har samtliga avfallsvärmeverk utrustats med avan-
cerad rökgasrening för att uppfylla de strängare miljökrav som kom under mitten
av 1980-talet. Genom utsortering av miljöskadliga produkter, en optimerad för-
bränningsprocess och installation av rökgasrening har utsläppen från avfalls-
förbränning minskat med över 90 %. Utsläppen av mängden dioxiner har minskat
från ca 250 gram totalt från 23 anläggningar 1984 till mindre än 10 gram 1991,
d v s med mer än 90 %. På motsvarande sätt har mängden kvicksilver minskat
från 3 500 kg 1984 till mindre än 200 kg 1991, d v s med 95 %. Avfalls-
förbränningen är sålunda långt ifrån den dominerande utsläppskällan av dess
ämnen.

Det är lika självklart att kravet på begränsningar beträffande utsläpp av tung-
metaller i rökgaserna måste vara mycket högt. Tungmetallerna förekommer
huvudsakligen i stoftform och dagens teknik gör det möjligt att reducera stoft-
halten till endast några få milligram. I stället kommer då tungmetallerna att
återfinnas i flygaskan. Det är väsentligt enklare att kontrollera en viss mängd
tungmetaller i denna lilla volym, som avfallsförbränningen resulterar i, än den
stora volym, som annars måste deponeras. En liten kvantitet ger också möjlighet



till behandling på ett avancerat sätt, som binder föroreningarna i ett mycket långt
tidsperspektiv.

Avfallsförbränning är i dag från miljösynpunkt en mycket ren förbrännings-
process helt jämförbar med förbränning av torv, olja och kol med den renings-
utrustning som är installerad.

Växthuseffekten

Nettobidraget till växthuseffekten genom koldioxidutsläpp från förbränning av
avfall är lägre än det bidrag som erhålles genom den metan som bildas och avges
till atmosfären vid nedbrytningen av avfallet i en deponi. Dessutom kan använd-
ningen av fossila bränslen som olja och kol minskas och därigenom även netto-
bidraget av koldioxid till atmosfären. An ersätta avfallet som bränsle med kol
eller olja ger således ett kraftigt ytterligare utsläpp av koldioxid.

Avfallsenergin en betydande andel av fjärrvärmeproduktionen

En vanlig missuppfattning är att det åtgår energi vid avfallsförbränning. Detta är i
grunden fel vad gäller de flesta avfallsslag, till och med "blött" hushållsavfall ger
avsevärda nettomängder energi vid förbränning. Värmevärdet för osorterat
hushållsavfall (fukthalt 40-60 %) utgör ca en fjärdedel av oljans värmevärde.
Sorterat hushållsavfall eller sorterat industriavfall har ca 50 % högre värmevärde
än osorterat hushållsavfall.

Totalt produceras ca 4,4 TWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av nästan
250 000 normallägenheter eller ca 13 % av energiförsörjningen i det svenska
fjärrvärmenätet. Lokalt kan avfallsförbränningen svara för 30-40 % av energi-
försörjningen. Vid två anläggningar sker också, om än så länge i begränsad
omfattning kraftvärmeproduktion. I 35 av landets 400 deponeringsanläggningar
utvinns deponigas och den totala energiproduktionen uppgår till ca 300 GWh.

Framtiden - ett bättre utnyttjande av avfallet

Avfallsförbränning är idag en miljömässigt och tekniskt välfungerande behand-
lingsmetod. Ett ännu bättre energiutbyte kommer att uppnås liksom lägre utsläpp
allt eftersom större mängder brännbart industriavfall förbränns. Det brännbara
industriavfallet har högre energiinnehåll och lägre innehåll av föroreningar än
hushållsavfallet. Åtgärder för att bättre utnyttja det brännbara industriavfallet
planeras och förbereds på åtskilliga platser idag. F n förbränns endast 8 % av
industriavfallet, potentialen för energiutnyttjande ur industriavfallet uppgår till
50-70 % (spridningen beror på den industriella strukturen på olika orter).



1 Inledning

Historik

Avfallsförbränningen i Sverige startade 1905 i Lövsta, Stockholm där man redan
på den tiden hade en uppdelning av avfallet i olika fraktioner: Fyllnadsmaterial,
komposterbart, återvinningsbart och brännbart. Det brännbara gav elenergi via en
turbin på 50 kW och processvärme för anläggningen.

Det stora genombrottet för avfallsförbränningen kom dock under 1960- och
1970-talen då man förutom "deponivinster" även kunde utnyttja energin för
fjärrvärme. Under 1980-talets första del började man från olika håll ifrågasätta
avfallsförbränningen genom att uppgifter om höga utsläpp av kvicksilver i
rökgaserna redovisades samt uppgifter om att avfallsförbränningen gav upphov
till det dominerande utsläppet av dioxiner i Sverige. Effekten blev att natur-
vårdsverket tvingades till ett moratorium för byggande av nya anläggningar.
Under tiden genomfördes en utredning, "Energi ur avfall" (1986), som dels
påvisade att avfallsförbränningen var acceptabel och dels att åtgärder i form av
högeffektiv rening kunde nedbringa utsläppen i betydande utsträckning.

Moratoriet upplevdes givetvis som etc starkt avbräck i utvecklingen men å andra
sidan fick branschen ett utmärkt tillfälle att diskutera framtiden: Vad skall
komposteras, återvinnas, förbrännas och deponeras? Branschen fick genom mora-
toriet ett tillfälle att skaffa sig en plattform för att själv på allvar börja agera för
ett renare och mer återvinningsbart avfall och verka för att effektiv renings-
utrustning installeras på förbränningsanläggningarna. Under den senaste sjuårs-
perioden har också utsläppen minskat i betydande omfattning, på grund av att
avfallsförbränningskonceptethar genomgått en omfattande teknisk utveckling.
Insamlingssystemens stora betydelse för behandlingsresultatet i form av möjlig-
heter till ökad materialåtervinning samt styrning till mest ändamålsenlig
behandling för varje enskilt avfallsslag har på senare år på allvar börjat
uppmärksammas.

Definitioner

Följande avfallsslag insamlas, transponeras och/eller behandlas i kommunerna:

o Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall (grovavfall, restaurangavfall
etc)

o Icke-branschspecifikt industriavfall, inkl byggnads- och rivningsavfall,
schaktmassor

o Miljöfarligt avfall
o Slam från kommunala avloppsreningsverk
o Askor och slagg från energianläggningar



Avfall kan inte definieras entydigt. Det som är avfall för en person kan vara
tillgäng för en annan. Idag förbränns bäde hushälls- och icke-branschspecifikt
industriavfall, största delen är dock hushällsavfall.

Med hushällsavfall menas det avfall som härrör frän hushall samt kontors- och
restaurangavfall som är jämförbart med hushällsavfall.

Industriavfall klassificeras som branschspecifikt och icke-branschspecifikt. Till
branschspecifikt avfall räknas t ex gruv-, skogs- och jordbruksavfall. Dessa
avfallsmängder tas om hand i enlighet med givna tillstånd internt inom respektive
näring. Icke-branschspecifikt avfall inkluderar bygg- och rivningsavfall och
behandlas inom kommunen.
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Lagar, miljö och styrmedel

2.1 Lagstiftning

Lagar och förordningar

Svensk avfallshantering regleras bl a genom följande lagar och förordningar

o Miljöskyddslagen (1969) och Miljöskyddsförordningen (1981)
o Renhållningslagen och Renhållningsförordningen (1979)
o Förordningen om miljöfarligt avfall (1985)
o Förordningen om miljöfarliga batterier (1989)
o Bilskrotningslagen och Bilskrotningsförordningen(1975)

Genom den första renhållningstegen, som trädde i kraft 1972, ålades kommunerna
det övergripande juridiska ansvaret för insamling och transport av hushållsavfall.
Lagen reviderades 1979 så att ansvaret även kom att omfatta behandlingen av
hushållsavfall. Den enskilda kommunens ansvar innebär en skyldighet att tillse att
behandlingsanläggning för hushållsavfallet finns att tillgå - antingen genom
kommunens egen/egna anläggningar), genom en av flera kommuner regionalt
ägd anläggning eller genom avtal med annan kommun eller entreprenör om
behandling av hushållsavfallet.

Med undantag för Förordningen för Miljöfarligt Avfall finns inget föreskrivet om
övrigt industriavfall. Kommunerna kan emellertid med stöd av Renhållningslagen
utöka det kommunala ansvaret till att omfatta även andra avfall än hushållsavfall.
Hittills har ca 40 kommuner utnyttjat denna möjlighet.

För närvarande stadgas inget om att kommunerna skall tillse att det finns
behandlingsanläggning för icke-branschspecifikt industriavfall, men praxis har
utvecklats därhän att kommunerna - framför allt av miljö- och hälsoskyddsskäl -
anvisar var sådant slutligt omhändertagande av detta avfall skall ske.
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Regeringspropositionen

I maj 1990 antog riksdagen en regeringsproposition (regeringspropositionen är
dock inte en antagen lag) som bl a innebär följande för svensk avfallshantering:

o Avfallet utgör en allt större belastning för miljön. Många problem skapas
redan när en vara tillverkas. Producenten ansvarar för det avfall som
uppstår till följd av verksamheten, vilket inkluderar ett kostnadsansvar.

o Varorna och produkterna måste vara rena från början. Såväl i avfallet
som i varorna och produkterna måste innehållet av skadliga ämnen vara
radikalt mindre än i dag. Detsamma gäller avlopp.

o De stora volymerna avfall utgör problem för miljön och resurs-
hushållningen. Återanvändning och återvinning av material måste öka.

o För det avfall som slutligen behöver tas omhand måste teknik och system
för miljöriktig hantering och slutbehandling utvecklas.

o Fr o m 1991 skall varje kommun i Sverige upprätta en avfallsplan
rörande hanteringen av allt avfall som produceras i kommunen, hushålls-,
industri-, miljöfarligt-, sjukvårdsavfall etc, inklusive en inventering av
mängderna avfall av olika slag och dess ursprung.

o I Renhållningslagen införs en ny regel om uppgiftsskyldighet. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den
som yrkesmässigt bedriver verksamhet som ger upphov till avfall skall
lämna kommunen de uppgifter som behövs för kommunens renhållnings-
ordning. Kommunal nämnd som är tillsynsmyndighet skall ha rätt att på
begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

o Regeringen har möjlighet att utöka det kommunala renhållningsansvaret
till att omfatta insamling, transport och behandling av även andra avfall
än hushållsavfall. Den enskilde kommunen kan på frivillig väg utöka
ansvaret genom lokalt beslut.

o Regeringen har möjlighet att besluta om källsortering av olika avfall i
kommunerna. Källsorteringen (i hushåll och industrier) bör utvecklas så
att:

1. allt avfall som lämnas till slutbehandling fr o m 1994 sorteras i
kategorier som möjliggör lämplig hantering

2. förbränning och deponering av osorterat avfall i allt väsentligt skall
ha upphört vid utgången av år 1993. Dessutom skall deponigas
utnyttjas till energiutvinning, alternativt facklas av.
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Tillståndsprövning

Efter dioxinlarmen under första hälften av 1980-talet uppdrog regeringen åt
Statens Energiverk och Statens Naturvårdsverk att utreda de energitekniska
förutsättningarna och utsläppskrav som bör gälla vid förbränning av avfall.
Resultatet av dessa utredningar redovisades under 1986 i en för de båda myndig-
heterna gemensam rapport 19£5:6 "Energi ur avfall". Därefter önskade Statens
Naturvårdsverk omprövning av samtliga avfallsförbränningsanläggningar. Detta
innebar att alla anläggningar skulle ha prövats eller vara under prövning senast
1991, vilket också har skett.

Den som utövar eller har för avsikt att utöva miljöfarlig verksamhet skall söka
tillstånd enligt Miljöskyddslagen. Ansökan sänds till koncessionsnämnd eller
länsstyrelse, beroende av den mängd avfall som behandlas/kommer att behandlas
vid anläggningen. Anläggningar med tillstånd enligt Miljöskyddslagen skall
årligen avge en särskild miljörapport till tillsynsmyndigheten. I miljörapporten
skall de åtgärder redovisas som vidtagits för att uppfylla villkoren i tillstånds-
beslutet och resultaten av dessa åtgärder.

Med utgångspunkt från utredningen har följande utsläppskrav ställts på avfalls-
förbränning:

o Väteklorid:

Utsläppen bör ej överstiga 100 mg/Nm3, torr gas 10 % CO2, räknat som
månadsmedelvärde.

o Kvicksilver:

Utsläppen bör vid besiktning ej överstiga 0,08 mg/Nm3, torr gas, 10 % CO2,
I takt med att produktkontrollåtgärder vidtas skall värdet sänkas ytterligare
ned till 0,03 mg/Nm3.

o Stoft:

Utsläppen bör ej överstiga 20 mg/Nm3, torr gas, 10 % CO2, räknat som
månadsmedelvärde.

o Dioxiner:

Utsläppen från befintliga anläggningar bör vid besiktning ej överstiga ett
riktvärde av 0,5-2,0 ng/Nm3, torr gas, 10 % CO2,. För nytillkommande
anläggningar bör gälla ett riktvärde på 0,1 ng/Nm3, torr gas, 10 % CO2,.
Dioxinvärdena avser TCDD-ekvivalenter1} beräknade enligt Eadons modell
och uppmätta i enlighet med den nordiska dioxingruppens rekommen-
dationer vid normal drift. Angivna värden bör gälla som riktvärden under en
prövotid. Definitiva gränsvärden bör sättas först efter prövotidens utgång i
det enskilda fallet. En prövotid på ett par år för utvärdering av erfarenheter
av den nya miljöskyddstekniken erfordras.
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Tabell 2.1 Sammanställning av de s k ENA-kraven.

Ämne

CO
Stoft
HC1
Hg
TCDD-ekv
(dioxiner)

Utsläppsnivå

<100 mg/Nm3

<20 mg/Nm3

<100 mg/Nm3

<80 ng/Nm3, på sikt <30 ng/Nm3

0,5-2,0 ng/Nm3 för befintliga anl.
0,1 ng/Nm3 för nya anl. I praktiken gäller

numera 0,1 ng/Nm3 för såväl gamla som
nya anläggningar.

Källa: Energi ur avfall 1986:6

1) Med TCDD-ekvivalenter menas att toxiciteten hos påvisade dioxiner och dibensofuraner
relateras till toxiciteten hos dioxinen 2,3,7,8-tetraklorodibenso-p-dioxin, som här benämns
TCDD, och uttrycks i s k "TCDD-ekvivalenter".

2) Med Nra5 avses ra3 gas vid atmosfärstryck och 0°C

För att kunna uppfylla förutsättningar för fortsatt avfallsförbränning har idag de
flesta anläggningar utrustats med modern styr-, regler- och mätutrustning för
driftoptimering samt avancerad rökgasreningsutrustning. Samtliga anläggningar
har omprövats eller är under omprövning med avseende på utsläppsvillkor. De
villkor som satts följer i stort de riktlinjer som ENA-utredningen kom fram till.
Några anläggningar har dessutom fått strängare villkor.

Den 8 juni 1989 kom ett EG-direktiv som innebar att följande utsläppsvärden
ställdes på nya avfallsförbränningsanläggningar i EG-länderna.

Tabell 2.2 Sammanställning av EG-direktivet

Ämne

CO
Stoft
SO2
HC1
HF
C/CxHy
Hg, Cd
Ni, As
Pb, Cr, Cu, Mn
TCDD-ekv, (dioxiner)

Utsläppsnivå

100 mg/NmJ

30 mg/Nm3

300 mg/Nm3

50 mg/Nm3

2 mg/Nm3

20 mg/Nm3
0,2 mg/Nm3

1 mg/Nm3

5 mg/Nm3

—

Värdena avser månadsmedelvärden och är relaterade till 11 % O,
eller 9 % CO,

Kalk: EG-direktivet (89/369/EEQ
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2.2 Miljö

Avfallets sammansättning

Det svenska hushållsavfallet innehåller bl a en mycket hög andel biomassa såsom
papper och köksavfall, en ökande andel plast och en minskande andel metaller.
Hushållets sammansättning framgår av tabellen nedan.

Tabell 2.3 Hushållsavfallets sammansättning, exklusive returmaterial

Material Viktprocent

Papper
Plast
Laminat
Blöjor
Textil
Glas
Metall
Skadligt
Mat och trädgård

Övrigt brännbart
Övrigt icke brännbart

18,4
8,1
4,1
7,9
2,1
2,2
2,6
0,4

49,2

3,5
1,5

Källa: RVF (Svenska Renhållningsverksföreningen)

Tabell 2.4 Hushållsavfallets sammansättning, inklusive returmaterial

Material Viktprocent

Papper
Plast
Laminat
Blöjor
Textil
Glas
Metall
Skadligt
Mat och trädgård

Övrigt brännbart
Övrigt icke brännbart

32,1
6,2
3,2
6,0
1,6
5,4
2,7
0,9

38,0

2,7
1,2

Källa: RVF (Svenska Renhållningsverksföreningen)
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Oet äi betydligt svårare att ge en generell uppgift om sammansättningen på icke-
branschspecifikt industriavfallet. Sammansättningen varierar kraftigt från ort till
ort beroende på den varierande industriella strukturen orterna emellan.

Från ett fåtal kommuner och regioner finns uppgifter om industriavfallets
sammansättning. I tabell 2.5 redovisas industriavfallssammansättningen i
Stockholm.

Tabell 2.5 Icke-branschspecifikt industriavfall i Stockholm, sammansättning

Material

Brännbart
Biomassa

Papper
Trä
Textil, gummi, läder
Köks- och trädgårdsavfall

Oljeprodukter

Plast

Icke-brännbart

Glas
Metaller

Övrigt*

Viktprocent

35-65
15-25
4-10

6-9

10-20

15-25

* Fraktionen övrigt är en fraktion med ett blandat innehål] och ned ett lågt
värmevärde, och får därför betraktas som ett material som inte går att
hänföra til] vare sig biomassa, oljeprodukter eller icke-brännbart.

Källa: Stockholm Kommuns Avfallsförädling AB (SKAFAB)

Dc ovan redovisade siffrorna kan inte ligga till grund för en generell bestämning
av industriavfallets sammansättning i Sverige. Lokalt måste egna analyser och
mängdbestämningar göras. I Stockholm utgör t ex mängden gummi
0,5-3 viktprocent av den totala industriavfallsmängden. Motsvarande mängd
gummi i t ex Trelleborg, med en annan industristruktur och en stor dominerande
industri, är 15 viktprocent.

Resultaten från de flesta gjorda undersökningar, främst i storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö, indikerar att industriavfallet till minst
50 viktprocent utgörs av brännbart material.
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Föroreningar i avfallet

Innehållet av olika miljöstörande ämnen i avfallet har medfört att all
avfallsförbränning försetts med avancerad rökgasrening som reducerar gasformiga
och stoftbundna föroreningar. Olika avfallsslag innehåller olika mängder
miljöskadliga ämnen.

En undersökning av föroreningar i hushålls- och industriavfallet utfördes i
Halmstad 1986. Under andra halvåret 1991 och första halvåret 1992 har
förbränningsförsök utförts i Borlänge. I förbränningsförsöken har sex, på olika
sätt sorterade, hushållsavfallsfraktioner och fem, pä olika sätt sorterade,
industriavfallsfraktioner, ingått.

Klor

Tidigare utförda mätningar som finns redovisade över klorhalten i osorterat
hushållsavfall brukar redovisa från 4000-7000 g per ton avfall. De
förbränningsförsök som utförts i Borlänge med sorterade hushållsavfalls-
fraktioner, redovisar en variationsbredd på 1700-7900 g klor per ton avfall.
Därför ger förbränningsförsöken i Borlänge inte något stöd för att de här
undersökta källsorteringsystemen förmår minska klcrhalten i de sorterade
hushållsavfallsfraktionerna. De undersökta sorterade industriavfallsfraktionerna
visar en variation på 750-5200 g klor per ton avfall. Klorhalten i de sorterade
industriavfallsfraktionerna ligger något lägre än för de sorterade
hushållsavfallsfraktionerna.

Utredningen i Halmstad 1986 visar att merparten, eller ca 60 %, av kloret i
hushållsavfallet finns i animaliskt och vegetabiliskt avfall i form av koksalt och
ca 20 % i PVC-plasten. I industriavfallet bidrager PVC-plasten med 35 % av
klorinnehållet. PVC-plasten utgör dock en liten andel av den totala mängd plast
som finns i både hushålls- och industriavfallet, 3-4 %.

Tungmetaller

Tabellen nedan visar innehållet av kvicksilver, bly och kadmium i osorterat
hushålls- och industriavfall (Halmstad 1986) samt variationsbredden för
innehållet i sorterat hushålls- och industriavfall (Borlänge 1992).
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Tabell 2.5 Tungmetallhalter (g/ton avfall) i osorterat hushålls- och
industriavfall samt sorterat hushålls- och industriavfall

Fraktion

Osorterat hushållsavfall (1986)

Sorterat hushållsavfall (1992)
(Variationsbredd)

Osorterat industriavfall (1986)

Sorterat industriavfall (1992)
(Variationsbredd)

Kälia: AvfaUssammansättnine och r;

Kvicksilver
(g per

2,1

0,5-3,4

2,5

0,04-0,80

Bly
ton avfall)

900

140-380

760

30-900

aeasdata. Halmstads Kommunala R

Kadmium

5,1

0,9-6,2

3,6

0,3-3,6

enhållnines AB.
Koncessionsansökan 1986, Förbränning av sorterat industriavfaU och förbränning av sorterat
hushållsavfall, Svenska Renhållningsverks-Föreningen.

Föroreningsgraden är ovan uttryckt som g per ton avfall. Vid sortering av
hushålls- och industriavfall erhålles en bränslefraktion med högre värmevärde än
för osorterat avfall. Vid jämförelser med avfallsfraktioner från olika orter är det
viktigt att uppmärksamma att stora variationer i avfallssammansättning och
därigenom även värmevärdet föreligger, detta gäller dock framförallt
industriavfallet. Genom att uttrycka föroreningsgraden som g per MJ blir
föroreningshalten lägre för de fraktioner som har högre värmevärde.

Tabell 2.6 Tungmetallhalter i osorterat hushålls- och industriavfall samt
sorterat hushålls- och industriavfall

Fraktion Kvicksilver Bly Kadmium

(mg per MJ)

Osorterat hushållsavfall (1986) 0,21 90 0,51

Sorterat hushållsavfall (1992) 0,03-0,34 9,7-29,5 0,07-0,48
(Variationsbredd)
Osorterat industriavfall (1986) 0,19 59 0,28
Sorterat industriavfall (1992) 0,003-0,16 2,2-93 0,022-0,47
(Variationsbredd)

Källa: AvfaUssammansättning och rågasdata, Halmstads Kommunala Renhållnings AB,
Koncessionsansökan 1986, Förbränning av sorterat industriavfall och förbränning av sorterat
hushållsavfall, Svenska Renhållningsverks-Föreningen.
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Kadmium
Kvicksilver
Bly

6 5 %
9 3 %
9 5 %

Vid karakterisering av det osorterade hushålls- och industriavfallet i Halmstad
1986 erhölls en fraktion som definierades som "Övrigt". Fraktionen består främst
av diverse produkter som pressats sönder, t ex termometrar, batterier och elektrisk
utrustning blandat med trä och pappersdamm samt diverse animaliska och
vegetabiliska finrester. Resultat från Halmstadutredningen visar att en utsortering
av fraktionen "Övrigt" ger ett betydligt renare avfallsbränsle. Tabellen nedan visar
hur stor andel av tungmetallerna i det brännbara avfallet som återfinns i
fraktionen "Övrigt".

Tabell 2.7 Andel tungmetaller i fraktionen "Övrigt" i det brännbara hushålls-
och industriavfallet

Tungmetall Fraktionen övrigt i Fraktionen övrigt i
brännbart hushållsavfall brännbart industriavfall

65 %
9 2 %
9 6 %

Källa: Avfallssammansittning och rågasdata, Halmstads Kommunala Renhållnings AB,
Koncessionsansökan 1986.

Rökgasrening

Avfallsvärmeverken är traditionellt utrustade med anordningar för avskiljning av
stoft i rökgasen (t ex cyklon, elektrofilter, textilt spärrfilter). Under senare år har
även krav ställts på avskiljning av vissa gasformiga komponenter, bl a klorväte
och kvicksilver, samt organiska mikroföreningar av vilka dioxiner särskilt
uppmärksammats.

De reningsmetoder som används i dag kan indelas i två grupper, torra och våta.

Den torra metoden fungerar i princip så att rökgasen från förbränningen kyls ned
i en economiser där värme överförs till t ex fjärrvärmenätet eller/och kyls ned
genom vatteninsprutning och förångning. Därefter blandas gasen med släckt kalk
i pulverform i en reaktor. Kalken binder de sura gaserna väteklorid, svaveldioxid
och svaveltrioxid, kväveoxiderna påverkas dock inte. Rökgaserna passerar där-
efter ett textilt spärrfilter. Här avskiljs kalkstoftet, i vilket vätekloriden och
svaveloxiderna bundits, samt flygaskan från förbränningen innehållande huvud-
delen av tungmetallerna. Flygaskan innehåller mer eller mindre mängd oförbränn!
(kol) som absorberar kvicksilver och organiska föroreningar såsom dioxiner när
gasen passerar filtret med aska och kalk på ytan. Vid låga halter oförbrännt i
flygaskan kan avskiljningen förbättras genom att även tillföra aktivt kol i
pulverform tillsammans med kalken. Avskiljningen av kvicksilver kan också för-
bättras genom tillsats av natriumsulfid.

Den våta metoden innebär att fukten i rökgasen kondenseras ut i en kondensor
eller att gasen tvättas med vatten i en fyllkroppskolonn eller i en skrubber. Vid
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kondensering eller tvättning avskiljs i huvudsak stoft med tungmetaller, väte-
klorid, kvicksilver och dioxiner. Genom tillsats av aktivt kol och kaustiksoda eller
kalk kan också avskiljningen av dioxiner, kvicksilver och svaveloxider drivas
långt med den våta metoden. En stor fördel med den våta metoden är att nästan
all värme i rökgasen kan återvinnas genom installation av en värmepump i
cirkulationskre tsen.

För att driva avskiljningen av föroreningar maximalt och samtidigt återvinna
kondenseringsenergin ur rökgasen, kan både våt och torr rening kombineras.
Detta har installerats i Avesta och i Uppsala kompletteras den befintliga våta
reningen med en torr, i serie med den våta.

Tabell 2.8 visar utsläppsvärden från avfallsförbränning efter rening med våt, torr
och en kombination av våt och torr rening.

Tabell 2.8 Utsläpp efter rening vid avfallsförbränning (10 % CO2, torr gas)

Ämne Enhet Våt Torr Våt+torr

Stoft
Väteklorid
Svaveldioxid
Kvicksilver
Dioxiner

Källa: Uppsala Energi

mg/Nm
mg/Nm3

mg/Nm3

fig/Nm3

ng/Nm3

<10
<10
<50
<30

<10
<50
<50
<30
<0,l

<10
<10
<50
<30
<0,1

I dag är samtliga avfallsförbränningsanläggningar utrustade med våt och/eller ton-
rening d v s avancerade rökgasreningssystem. Drygt hälften av anläggningarna
berörs av kväveoxidavgiften som trädde i kraft i januari i år (1992). Framför allt
de större anläggningarna har vidtagit åtgärder för att minska utsläppen av kväve-
oxider. Både primära och sekundära åtgärder har vidtagits. Resultaten från båda
metoderna är goda och visar i många fall på en reduktion på över 50 % av
kväveoxidutsläppen.
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Utsläppsmängder

Sedan 1985 har stora förbättringar skett vad gäller utsläpp från avfalls-
förbränning. Som framgår av tabell 2.9 har utsläppen från avfallsvärmeverk i
Sverige minskat med över 90 % sedan 1985, utom för svavel- och kväveoxider.

Tabell 2.9 Årliga utsläpp från avfallsförbränning 1985 och 1991

Ämne

Stoft
Väteklorid
Svaveloxider
Kväveoxider

Kvicksilver
Kadmium
Bly
Zink

Dioxiner

Källa: RVF

Enhet

ton/år
ton/år
ton/år
ton/år

kg/år
kg/år
kg/år
kg/år

g/år

1985

420
8400
3400
3400

3300
400

25000
54000

90

1991

45
410
700

3200

170
35

720
2800

8

Förändring 1985-91

- 9 0 %
- 9 5 %
- 8 0 %

- 6 %

- 9 5 %
- 9 0 %
- 9 7 %
- 9 5 %

- 9 0 %

Dioxinemissioner från avfallsförbränning har varit en stor negativ faktor, när det
gällt uppfattning om och inställning till behandlingsmetoden. Dioxinfrågan kan nu
anses vara löst. Den totala beräknade emissionen från svensk avfallsförbränning
1985 uppgick till 90 g/år, och är idag mindre än 10 g/år. Inom två år beräknas
emissionen vara mindre än 5 g/år. Den största orsaken till den kraftiga reduce-
ringen är givetvis installation av reningsutrustning men även förbättrad förbrän-
ningseffektivitet.

Vid avfallsförbränning liksom vid praktiskt taget all förbränning bildas koldioxid,
en av de s k växthusgaserna. Till skillnad mot förbränning av fossila bränslen
har dock den bildade koldioxiden till stor del tidigare bundits vid bildandet av
innehållet i avfallet då största delen utgöres av biomassa. Denna andel av kol-
dioxidutsläppet ger långsiktigt därför inget nettotillskott till koldioxidhalten i
omgivningsluft vilket däremot den del av koldioxidutsläppet som härrör från
fossilt material som plaster. Denna del av avfallet är dock ganska liten, ca 20 %
av koldioxiden från avfallsförbränning kommer från fossila material, framförallt
plast. Tabell 2.10 visar nettoutsläpp av koldioxid från avfall i jämförelse med
några andra bränslen.
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Tabell 2.10 Nettoutsläpp av koldioxid från avfallsförbränning i jämförelse med
några andra bränslen (g/MJ)

Bränsle

Avfall
Flis
Kol
Olja
Naturgas

Utsläpp, g/MJ

23
0

93
76
57

Kalla: Uppsala Energi

Med avseende på växthuseffekten ger alternativ behandling, deponering, utsläpp
av metangas vilket ger en större påverkan än nettotillskottet av koldioxid från
avfallsförbränning Det är dock svårt att fastlägga hur mycket större påverkan blir
på grund av många osäkerhetsfaktorer. Utförda uppskattade beräkningar visar
dock att nettotillskottet från avfallsförbränning försvinner och kan vändas till ett
negativt värde vid jämförelse med deponering.

Från energiproduktionssynpunkt är förbränning av avfall en idag förhållandevis
lite miljöpåverkande process, utsläppen tål väl att jämföras med utsläppen från
övriga bränslen för energiproduktion. Vad gäller restprodukter från förbränning,
främst slagg och aska, anses riskerna vid deponering av dessa mindre än vid
direkt deponering av obehandlat avfall.

Metoder har även utvecklats och tillämpas idag för att behandla de på tung-
metaller mest rika restprodukterna så att lakningsbenägenheten på deponin
drastiskt minskar. I en framtid är det också tänkbart att metaller kan återvinnas ur
dessa restprodukter.

23 Skatter och avgifter

Den 1 januari 1991 skedde stora förändringar i skattesatserna för olika bränslen i
och med införandet av koldioxid- och svavelskatt. Skatternas innebörd behandlas
nedan. Förändringarnas storlek redovisas i tabell 2.11.
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Tabell 2.11 Punktskattemas förändring för olika bränsleslag den 1 januari 1991,
svavelskatt ingår ej, öre/kWh

Bränsle

Eldningsolja 1
Eldningsolja 5
Kol
Gasol
Naturgas
Inhemska bränslen

Punktskatt
901231

10,9
10,0
6,2
1,6
3,2
0,0

Punktskatt
910101

12,8
11,6
11,5
6,7
6,6
0,0

Källa: Prisnytt, Statens Energiverk

Allmän energiskatt

Skatt utgår för kolbränslen, eldningsoljor, fotogen och motorbrännoljor. Energi-
skatt utgår varken för biobränslen eller torv. Från och med 1 juli 1991 slopas
energiskatten pä samtliga bränslen som används i kraftvärmeverk i avsikt att
främja kraftvärme i allmänhet. Detta missgynnade i viss mån användningen av
biobränslen eftersom fossila bränslen därigenom blev billigare. Ett problem som
uppstått i detta sammanhang är svårigheten att avgöra vad som enligt lagen är att
anse som kraftvärmeverk.

Koldioxidskatt

För att minska miljöförstörande utsläpp infördes den 1 januari 1991 en kol-
dioxidskatt. Skatten utgår med 25 öre per utsläppt kilo koldioxid vid förbränning
av olja, kol, naturgas, gasol och bensin. Energiskatterna för de bränslen som
berörs av koldioxidskatten reduceras samtidigt med 50 %.

EG-kommissionen har lagt fram ett direktivförslag till koldioxid- och
energibeskattning. Skatten består av en komponent relaterad till energiinnehållet i
icke-förnyelsebara energikällor samt en relaterad till utsläppen av koldioxid vid
förbränning. Avsikten är att skatten ska införas gradvis i EG-länderna. Inled-
ningsvis ska skattenivån motsvara 3 dollar per fat olja, och ska öka med 1 dollar
per fat varje år, för att år 2000 uppgå till 10 dollar. Detta skulle enligt
Kommissionen komma att innebära att kolpriset ökar med sammanlagt 58 %,
priset på tung eldningsolja med 45 % och naturgas med 34 %.

Svavelskatt

Samtidigt med införandet av koldioxidskatt höjdes svavelskatten till 30 kr per kg
svavel i kol- och torvbränslen. Dessutom utgår skatt med 27 kr per m3 olja för
varje viktprocent svavel i oljan. Olja med en svavelhalt understigande 0,1 vikt-
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procent svavel berörs inte av lagen. Om svavelutsläppen begränsats beviljas en
återbetalning av skatten motsvarande minskningens storlek.

Kväveoxidavgift

Miljöavgift skall betalas för utsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar
för e l - och värmeproduktion. Avgiften tas ut med 40 kr per kg utsläppta kväve-
oxider för anläggningar med en tillförd effekt av minst 10 MW och en nyttig-
gjord energiproduktion på minst 50 GWh per år. Miljöavgiften återbetalas
årligen i proportion till varje avgiftspliktig anläggnings andel av den nyttiggjorda
energiproduktionen. Härigenom främjas anläggningar med låga utsläpp och hög
energiproduktion. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1992. Statens naturvårdsverk
är tillsynsmyndighet.

Framtida energibeskattning

1 kompletteringspropositionen våren 1992 föreslog regeringen en ny ändring av
energiskatterna. Riksdagen fattade beslut om detta i juni. Nedan redogör vi för
huvuddragen i den nya energibeskattningen med avseende på olika kategorier av
användare.

Industri: Den allmänna energiskatten på bränslen och el slopas. Koldioxidskatten
blir 8 öre per kg koldioxid, vilket motsvarar en fjärdedel av den allmänna nivån
på koldioxidskatten. Även fjärrvärmeleveranser till industrin omfattas av dessa
nya regler. I samband med omläggningen kommer de nu gällande reglerna om
nedsättning av industrins energiskatter att tas bort, efter en övergångsperiod på
två år.

Övriga användare: Den allmänna energiskatten på bränslen ligger kvar på samma
nivå som dagens. Koldioxidskatten höjs från dagens 25 öre till 32 öre per kilo.
Samtidigt höjs skatten på el med 1,3 öre till totalt 8,5 öre per kWh.

Slutligen kommer momssatsen att sänkas från dagens 25 % till 22 % i samband
med omläggningen.

Den gällande svavelskatten och avgiften på kväveoxid berörs inte av denna
omläggning.
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2.4 Bidrag

Statligt bidrag till kraftvärmeanläggningar

Förordningen om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, SFS
1991:1099, trädde i kraft den 1 juli 1991. Målsättningen är att genom bidrag
främja investeringar i anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen
samt "sorterat" avfall som miljömässigt är jämförbart med biobränslen.

Investeringsbidraget utgår med 4 000 kr per installerad kW eleffekt i nya
anläggningar avsedda för kraftvärmeproduktion. Villkoret är att anläggningen
skall ha beställts tidigast den 20 februari 1991, d v s tidpunkten för proposi-
tionens offentliggörande. Om anläggningen beställts under perioden 1 juli 1990
till 19 februari 1991 utgår bidrag med 1 500 kr per kW. Dessutom lämnas bidrag
med 1 000 kr per kW eleffekt för fortsatt användning av biobränslen i befintliga
kraftvärmeanläggningar beställda under perioden 1 januari 1985 till 30 juni 1990.

Bidragsmedlen uppgår till 200 miljoner kr per år under fem år.
Bidragsansökningar prövas av NUTEK. Till och med den 27 april 1992 hade 49
ansökningar inkommit. 23 bidragsansöknuigar hade ditintills behandlats. Det totalt
beviljade bidragsbeloppet uppgick till 370 miljoner kr. Det ansökta, icke
behandlade bidragsbeloppet uppgick till 1 268 miljoner kr.
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Tillgångar och produktion

3.1 Tillgångar

Hushållsavfall

I Sverige har den årliga produktionen av avfall - hushållsavfall, industriavfall -
varit ungefär den samma under den senaste 15-årsperioden. Detta beroende på en
ökad återvinning av olika material genom hushållens medverkan och en ökad
medvetenhet inom industrin om nödvändigheten av intern återvinning, produktion
av återvinningsbara och miljövänliga produkter samt introduktion av avfallssnål
teknik i tillverkningsprocessen.

Mängden hushållsavfall uppgick 1975 till ca 2,5 miljoner ton/år. Någon nämnvärd
återvinning av olika material skedde inte. 1990 produceras ca 2,7 miljoner ton
hushållsavfall. Siffran skulle ha varit ca 3,2 miljoner ton om vi inte hade haft
insamling av tidningar, glas och järnskrot (kylskåp, spisar etc) från hushållen.
Siffran skulle ha varit ännu större utan ett bra fungerande pantsystem för
aluminiumburkar (80-85% återtagning) och för returflaskor (97-98 % åter-
tagning). Beroende på sociala förhållanden, boendestruktur, geografisk belägen-
het m m varierar mängderna per invånare kraftigt (150-450 kg per inv och år).

Industriavfall

Av den totala mängden industriavfall på ca 45 miljoner ton/år, återanvänds eller
återvinns ca 16 miljoner ton internt inom industrin, behandlas eller deponeras ca
26 miljoner ton inom industrin och förs ca 4,5 miljoner ton icke-branschspecifikt
industriavfall till kommunerna för slutlig behandling eller deponering.

Mängden industriavfall är betydligt svårare att fastställa. Det måste dessvärre
konstateras att den mängdstatistik som finns idag är av sådan art att den inte kan
användas till att generellt beskriva hur mycket industriavfall som finns i landet.
Mängden varierar kraftigt från ort till ort, likaså sammansättningen och volym-
vikten. För storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö finns dock en
god överensstämmelse att industriavfallet (inklusive byggavfallet) uppgår till
250-300 kg per invånare och år. Till samma nyckeltal är det inte ovanligt att
man kommer, om man betraktar andra tillräckligt stora regioner. För enskilda
kommuner kan dock avvikelserna vara betydande. (Statens Vattenfallsverks
rapport "Avfall-Teknik-Miljö" 1986).
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De ovan redovisade siffrorna för Stockholm, Göteborg och Malmö indikerar en
total industriavfallsmängd i landet på maximalt 2,5 miljoner ton per år. Mot
denna siffra skall ställas den mängd på 4,5 miljoner ton som grovt uppskattats
som gällande för Sverige under hela 1980-talet.

Det råder som synes en stor osäkerhet om den totala mängden industriavfall i
Sverige. En trolig förklaring till detta är svårigheten att entydigt definiera
begreppet "industriavfall". Mängden industriavfall kommer troligen att kunna
kartläggas bättre genom den avfallsplanering som påbörjats under 1991 i hela
landet.

3.2 Uppkomsten av avfall

Hushålls- och industriavfall

Mängden avfall som tas om hand i kommunerna produceras tämligen konstant
över året, det finns dock säsongsvariationer. Typiska turistorter har i många fall
betydligt större avfallsmängder under högsäsong än under resten av året.
Obehandlat hushållsavfall kan dessutom inte lagras p g a den biologiska aktivitet
som bryter ner avfallet, varför behandlingsanläggningar för avfall i stort sett har
en jämn belastning över året.

Hvshållsavfallsmängdema är fördelade enligt samma mönster som befolkningen
finns fördelad över landet. De största mängderna hushållsavfall uppstår alltså i
storstadsregionerna, där även behandlingsanläggningarna till största del finns
lokaliserade.

Situationen är delvis annorlunda när det gäller industriavfallet. Stora mängder kan
bildas utanför mer tätt bebyggda områden beroende på industriernas lokalisering.

RDF-fraktionen

Separering/Kompostering är en jämförelsevis ny teknik som introducerats i landet
under den senaste 15-årsperioden. Avsikten vid byggandet av anläggningarna var
att återvinna en så stor del av avfallet som möjligt. Genom att vid central
sortering ta fram en energirik del ur avfallet för produktion av ett förädlat
avfallsbränsle, RDF-fraktion (Refuse Derived Fuel) samt en kompostfraktion
beräknades restprodukten för deponering endast uppgå till 15-25 % av inkom-
mande mängd avfall. Ursprungligen beräknades även det avskilda magnetiska
materialet kunna avsättas. Så har emellertid endast kortvarigt skett i begränsad
omfattning.

För närvarande produceras årligen ca 80 000 ton förädlat avfallsbränsle i
pelleterad eller opelleterad form. Ca 75 000 ton når avsättning genom avtal med
olika köpare. Det råder i dag stora svårigheter att finna köpare av RDF-
fraktionen. Det är dock möjligt att få avsättning för RDF-fraktionen genom att
leverera den mot kostnad till avfallsförbränningsanläggningarna.
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4 Användning

Avfallsbehandling

Tabell 4.1 visar hur stor del av hushålls- och industriavfallet som går till
respektive behandlingsmetod.

Tabell 4.1 Behandling av hushålls- och industriavfall

Avfall Förbränning Deponering Separering/kompostering

Hushållsavfall 50% 45% 5%
Industriavfall 8 % 92 %

Källa: RVF

För närvarande deponeras ca 45 % av hushållsavfallet utan föregående behandling
(till vies del utvinns deponigas för energiproduktion), ca 50 % förbränns med
energiutvinning och ca 5 % separeras, komposteras i centrala anläggningar.

Av det icke-branschspecifika industriavfallet deponeras ca 92 % och endast 8 %
förbränns i anläggningar med energiutvinning.

Avfallsförbränning

Det finns i dag 21 avfallsvärmeverk i Sverige. Av dessa är 6 av typen fluidiserad
bädd, medan resten är utrustade som konventionella rosterugnar. Anläggningarna
med fluidiserad bädd är förhållandevis små och i dessa förbränns ca 3-4 % av
den totalt förbrända avfallsmängden. Av rosteranläggningarna har 5 en kapacitet
på 200 000-300 000 årston. I dessa förbränns mer än 70 % av den totalt för-
brända avfallsmängden. Tabell 4.2 visar en sammanställning över avfalls-
värmeverken.
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Tabell 4.2 Sammanställning över avfallsvärmeverk i Sverige

Anläggning

Avesta
Bollmora
Bollnäs
Borlänge
Eksjö
Göteborg
Halmstad
Karlskoga
Karlstad
Kiruna
Köping
Landskrona
Lidköping
Linköping
Malmö
Mora
Stockholm
Sundsvall
Umeå
Uppsala
Västervik

Kapacitet (ton/år)

45 000
10 000
20 000
20 000

5 000
300 000

90 000
35 000
50 000
50 000
50 000
12 000
50 000

200 000
220 000

20 000
220 000

15 000
120 000
250 000

20 000

Ugnstyp

Roster
Roster

FB
Roster

FB
Roster
Roster
Roster
Roster
Roster
Roster

FB
FB

Roster
Roster
Roster
Roster

FB
Roster
Roster

FB

Rening

Torr+våt, SF
Torr, SF
Torr, SF
Våt, EF

Våt
Våt, EF
Våt, EF

Våt, VEF
Torr, SF

Våt
Torr, SF, EF

Torr, SF
Torr, SF
Torr, SF
Torr, SF
Torr, SF
Ton, SF
Torr, EF
Torr, SF

Våt+torr, SF
Torr, SF

EF = Elektrofilter VEF « Vått elektrofilter
SF = Slangfilter Vit = Vit rening
Ton = Torr rening FB = Fluidiserad bädd
Alla vita reningssystem har också vänneåtervinning genom rökgaskondensering.
I tabellen ovan har FB-anläggningarna betecknats som ton rening.
Källa: RVF

Sammanställningen visar att avfallsvärmeverken idag har en kapacitet att för-
bränna cirka 1,8 miljoner ton avfall årligen. Denna kapacitet utnyttjas idag nästan
fullt ut.

Förbränningstekniken är av utpräglat nord- och mellaneuropeiskt ursprung, ugns-
leverantörer och licensgivare finns idag i bi a Schweiz, Tyskland, Danmark och
Sverige. Europeiska licenser för rost- och elstadsutformning ligger ofta till grund
för anläggningsbyggande runt om i världen, t.o.m. i länder som USA och Japan.
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Energiproduktion

En vanlig missuppfattning är att det åtgår energi för att bränna avfall. Detta är i
grunden fel vad gäller de flesta avfallsslag, till och med "blött" hushållsavfall ger
avsevärda mängder energi vid förbränning.

Värmevärdet för osorterat hushållsavfall (fukthalt ca 40-60 %) ligger i dag kring
10 MJ/kg, vilket motsvarar ca 2,8 MWh/ton. Värmevärdet för osorterat industri-
avfall ligger kring 13 MJ/kg, och en utsorterad bränsle fraktion kring 15 MJ/kg,
vilket motsvarar drygt 4 MWh/ton.

Avfallsförbränning framstår idag som en från energiåtervinningssynpunktsär-
klassigt effektiv behandlingsmetod.

Mängden avfall som förbränns i avfallsvärmeverk har stadigt ökat under senare
år. Idag förbränns 1,31 Mton hushållsavfall och 0,35 Mton industriavfall.
Utvecklingen under 1980-talet avseende behandlade avfallsmängder och produ-
cerad energi framgår av följande sammanställning.

Tabell 4.3 Energiproduktion ur avfall genom avfallsförbränning, 1980-1991

År Hushållsavfall Industriavfall Energiproduktion
(Mton) (Mton) (TWh)

1980
1983
1986
1991

Källa: RVF

0,72
0,91
1,29
1,31

0,14
0,17
0,24
0,35

1,4
2,3
3,4
4,4

Under den senaste tioårsperioden har således mängden förbränt avfall fördubblats
och energiproduktionen mångdubblats. Detta är bl a ett resultat av en bättre
styrning av det mottagna avfallet vid anläggningarna tillsammans med en allt
effektivare förbränningsteknik. Framförallt beror den ökade energiutvinningen på
att andelen bortkyld värme successivt minskat. För närvarande tas 97-98 % av
den producerade energin till vara. En mindre del av den nyttiggjorda energin,
2-3 %, används för elproduktion medan resten används för produktion av het-
vatten till fjärrvärmenäten. I dag svarar "avfallsvärmen" för ca 13 % av landets
fjärrvärmeförsörjning.

Avfallsvärmeverken är framför allt lokaliserade till storstadsregionerna där även
större delen av avfallet uppstår, se bilden på nästa sida. Lokalt kan avfalls-
förbränningen stå för 30-40 % av fjärrvärmeproduktionen. 11 ex Uppsala baseras
ca 40 % av fjärrvärmeproduktionen på avfallsförbränning.

30



Figur 4.1 Lokalisering av avfcHsvärmeverk i Sverige
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Källa: RVF

Energipotential i avfallet

Den teoretiska potentialen för encrgiutvinning ur den totala mängden hushålls-
avfall ligger på cirka 7 TWh per år. Den tillgängliga potentialen ligger däremot
troligen på 5 TWh per år.

För industriavfall, räknat med att 50 % är brännbart, ligger den teoretiska poten-
tialen på cirka 9 TWh per år. Tillgänglig potential för industriavfallet skulle
troligtvis hamna kring 5-6 TWh per år.

Deponigas

Den första anläggningen i landet för utvinning av deponigas togs i drift 1983. Det
finns för närvarande ca 35 gasutvinningsanläggningar. Den totala energi-
produktionen uppgår till ca 300 GWh vilket motsvarar 3-5 % av den potentiellt
tillgängliga och utvinningsvärda deponigasen i landet. Vid en anläggning produ-
ceras cl medan vid övriga produceras värme för fjärrvärmeändamål eller indu-
striell användning. Av den producerade energin levererades totalt 280 000 MWh
till fjärrvärmenätet, 10 000 MWh till industrin och 1700 MWh som el. Kartan
nedan visar lokaliseringen av deponigasanläggningar i landet.
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Figur 4.2 Lokalisering av dcponigasanläggningar i Sverige

1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26
29
30
31
32
33
34
35

UPPLAG

Albäck
BJörkholmen
Boda
Brändkläppen
Enköping
Falköping
Filborna
Gryta
Hagby
Heden
Hult
Hyllstofta
Häljestorp
Härlöv
Högbytorp
Isätra
Kovik
Lilla Nyby
Lundåkra
Läreda
Moskogen
Måsalycke
Mörrum
Norraby
Rlsången
Rödjorna
Soflelund
Spillepeng
Tagene
Tegelviken
Vankiva
Varggården
Venan
Visby
Värnamo

Kalla: RVF

KOMMUN

Trelleborg
Norrtälje
Nässjö
Boden
Enköping
Falköping
Helsingborg
Västerås
Täby
Karlstad
Jönköping
Klippan
Vänersborg
Kristianstad
Uppl. Bro
Sala
Gustavsberg
Eskilstuna
Landskrona
Hässleholm
Kalmar
Simrishamn
Karlshamn
Tranås
Skövde
Skara
Huddinge
Malmö
Göteborg
Kalmar
Hässleholm
Falun
Örebro
Gotland
Värnamo
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Kostnader och prisbildning

Insamling och transport

Insamling och transport är den ekonomiskt och organisatoriskt tyngsta delen i den
svenska hanteringen av hushållsavfall. Kostnaderna för insamling och transport är
som regel minst ca 2/3 av totalkostnaderna, ofta 4/5. Den genomsnittliga
kostnaden ( d v s för insamling, transport och behandling) för ett hushåll uppgår
f n till ca 1 000 kr per år, inklusive moms.

Figur 5.1 Kostnadsfördelning svensk avfallshantering

DE OLIKA DELARNA AV DEN TOTALA KOSTNADEN
FÖR HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL

Behandling
Moms

Säckar,
kärl

Insamling, transport

Källa: RVF

Avfallsförbränning

Variationer i kostnader, för behandling av avfall, mellan anläggningarna är stora
och beroende av anläggningens storlek, ålder, kostnader för omhändertagande av
restprodukter, teknisk standard etc. Taxan vid avfallsförbränningsanläggningarna
idag varierar kraftigt, mellan 50-300 kr per ton avfall. Tidigare förekom det att
man vid några avfallsförbränningsanläggningar betalade för levererat avfall, men
detta sker inte vid någon anläggning idag. Många anläggningar tillämpar i dag en
differentierad taxesättning.
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Ersättningen för levererad energi varierar kraftigt för olika anläggningar
(60-170 kr per MWh). Skillnaderna beror av ägareförhållande-säljare/köpare,
konkurrensen från spillvärmekällor och värmepumpar, vilken typ av alternativ
bränsle som ersätts etc.

Deponering

Liksom vid avfallsförbränning varierar kostnaden för deponering kraftigt. Taxan
vid deponeringsanläggningarna ligger på ca 200 kr per ton avfall.

5.1 Avfallets väg

Produktionsledet

Produktionsledet utgörs av privata hushåll, kontor och affärer, företag, sjukhus,
offentlig verksamhet, industrier m m. Avfall uppkommer inom samtliga verksam-
heter i samhället.

Insamlingsledet

För närvarande hämtas drygt hälften av det svenska hushållsavfallet av
kommunala organisationer i egen regi, medan andra hälften hämtas av entre-
prenörer. Av landets 284 kommuner bedriver ett nittiotal egenregiverksamhet,
vilket visar att det normalt är de mindre kommunerna som anlitar entreprenörer.

Industriavfall och miljöfarligt avfall hämtas vanligen av entreprenörer (90-95 %)
även om de större kommunala renhållningsorganisationemaofta också hämtar
industriavfall.

Förädlingsledet

I hushållen sker sortering i mer eller mindre omfattning av hushållsavfallet.
Miljöskadligt avfall t ex batterier sorteras bort. En stor mängd glas och tidningar
insamlas separat för att kunna återvinnas. Lokalt finns även en mer långtgående
sortering av hushållsavfallet i olika fraktioner såsom brännbart, biologiskt och
icke-brännbart.

Vid avfallsupplagen sker i varierande grad sortering och återvinning av olika
materialslag. I huvudsak gäller detta vitvaror, träavfall, lätt industriavfall,
oljehaltigt avfall samt visst miljöfarligt avfall.

Vid en del avfallsförbränningsanläggningar sker centralt en sortering av industri-
avfall innan förbränning. Vid landets separering/komposteringsanläggningar
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produceras förädlat avfallsbränsle, RDF, som är en maskinellt utsorterad brännbar
fraktion".

Användarledet

Avfallet förbränns i anläggningar som genom koncessionsbeslut eller beslut från
länsstyrelsen fått tillstånd att förbränna hushålls- och industriavfall. De flesta av
avfallsförbränningsanläggningarna är kommunalt ägda, endast 2 av 21 är i privat
ägo.

Avfallet deponeras vid deponeringsanläggningarsom genom koncessionsbeslut
eller genom beslut från länsstyrelsen fått tillstånd att deponera hushålls- och
industriavfallet. Detsamma gäller för komposteringsanläggningar.

Avfall produceras inte för att säljas som en nyttighet, utan uppstår som ett
resultat av mänsklig aktivitet. Från miljösynpunkt är det viktigt att avfall
behandlas på ett miljömässigt rätt tillvägagångssätt. Genom modern teknik och
miljömedvetande kan avfallsbranschen i dag ta hand om avfallet på ett
miljöriktigt sätt och samtidigt utnyttja de energiresurser som finns i avfallet,
framförallt genom förbränning men även genom att utvinna deponigas.

5.2 Sysselsättning

Inom avfallsbranschen beräknas drygt 8 0G0 personer vara sysselsatta. Man
räknar med att den svenska insamlingen och transporten av avfall sysselsätter ca
5 000 personer.
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6 Forskning och utveckling

Viktiga aktörer i FoU-arbetet på avfallssidan är Avfallsforskningsrådet (AFR)
och sektororgan såsom Naturvårdsverket (SNV) och Närings- och teknik-
utvecklingsverket (NUTEK). Forskningsstiftelsen REFORSK som ägs av
Kommunförbundet, Industriförbundet och RVF, med ekonomiskt bidrag från
NUTEK, ÖCB m fl, lämnar stöd till tillämpad forskning och utredning inom hela
avfalls- och återvinningsområdet. Kommunerna är genom Renhållningsverks-
Föreningen (RVF) viktiga medaktöier i FoU-arbetet på avfallssidan. På
biogasområdet är lantbruksnäringen samt energiproduktionsföretag såsom
Vattenfall viktiga medintressenter.

Vid avdelningen för avfallshantering och återvinning, Institutionen för teknisk
vattenrcsurslära vid Lunds tekniska och naturvetenskapliga högskola, sker
forskning kring avfall som råvara vid förbränning. Vid Institutionen för
mikrobiologi, Sveriges lantbruksuniversitet samt Jordbrukstekniska institutet, båda
i Uppsala, bedrivs såväl processteknisk som mer grundläggande mikrobiologisk
kring produktionen av biogas (metan). Vid avdelningen för restproduktteknik,
Högskolan i Luleå, forskas framför allt på deponeringsområdet.

Inom området avfallsförbränning bedrivs projekt som syftar till att utreda
förbrännings- och miljöegenskaper hos källsorterade fraktioner av hushållsavfall
och sorterade fraktioner av industriavfall. Projekt drivs dessutom inom bl a
områdena rökgasrening och mätfrågor.

Inom området deponigasutvinning är projekten framför allt inriktade på
optimering av nedbrytningsprocessen samt teknik för att optimalt utvinna gas.
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