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Sänk sopkostnaderna - Hur man ska minska kostnaderna för biologiskt avfall i Norrköping

Pontus Franzén

Under en längre tid har Norrköpings Kommun haft problem med sin avfallshantering. En ny avfallsplan
upprättades 2004, med nya riktlinjer som kommunen nu vill anpassa sin verksamhet efter. Särskilt
hanteringen av biologiskt avfall har eftersatts, idag går mycket hushållsavfall till förbränning, trots att
det till stor del skulle kunna användas till utvinning av energi genom olika metoder som är bättre ur
miljösynpunkt. Min uppgift var att ta reda på vilka regler som gäller, och hitta ett sätt att få avfallet sålt
till de intressenter som finns. Ett problem var att det saknades kunskap och rutiner för att kunna
kvalitetsmärka avfallet. I rapporten inkluderas utdrag från de regler och föreskrifter som är relevanta. De
förordningar som främst reglerar detta område är Miljöbalken och Avfallsförordningen. Man måste även
följa Naturvårdsverkets råd och föreskrifter. Varje kommun är tvungen att ha en så kallad
renhållningsordning. I denna ingår föreskrifter för renhållning, avfallsplan och en kommunal
renhållningstaxa. För att man ska kunna kvalitetsmärka sitt avfall har Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut utvecklat ett certifieringssystem, där det konkret visas vilka kriterier som gäller för
kvalitetsmärkningen. De produkter som godkänns får märkas med symbolen Certifierad Återvinning.
Det finns olika sätt att ta hand om avfall, de som är mest aktuella för hushållsavfall är kompostering,
rötning, förbränning och deponi. Kompostering och rötning är de som räknas som biologisk behandling.
Jag har också undersökt fyra skolors kök, av varierande storlek, för att i detalj kunna se vilka
kostnadssänkande åtgärder man kan vidta på varje individuellt ställe. Det är två större gymnasieskolor
och två mindre grundskolor. De har skiftande egenskaper, vilket gör att åtgärderna vid de två typerna
blir olika, både när det gäller åtgärdssätt och grad.

avfallshantering, biologiskt, avfall, skolkök, nanovac, kompostering, rötning, förbränning, deponering,
bygg
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SAMMANFATTNING 
Under en längre tid har Norrköpings Kommun haft problem med sin avfallshantering. 
En ny avfallsplan upprättades 2004, med nya riktlinjer som kommunen nu vill 
anpassa sin verksamhet efter. 
Särskilt hanteringen av biologiskt avfall har eftersatts, idag går mycket hushållsavfall 
till förbränning, trots att det till stor del skulle kunna användas till utvinning av energi 
genom olika metoder som är bättre ur miljösynpunkt. 
Min uppgift var att ta reda på vilka regler som gäller, och hitta ett sätt att få avfallet 
sålt till de intressenter som finns. Ett problem var att det saknades kunskap och 
rutiner för att kunna kvalitetsmärka avfallet. 
I rapporten inkluderas utdrag från de regler och föreskrifter som är relevanta. De 
förordningar som främst reglerar detta område är Miljöbalken och 
Avfallsförordningen. Man måste även följa Naturvårdsverkets råd och föreskrifter. 
Varje kommun är tvungen att ha en så kallad renhållningsordning. I denna ingår 
föreskrifter för renhållning, avfallsplan och en kommunal renhållningstaxa. 
För att man ska kunna kvalitetsmärka sitt avfall har Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut utvecklat ett certifieringssystem, där det konkret visas vilka kriterier 
som gäller för kvalitetsmärkningen. De produkter som godkänns får märkas med 
symbolen Certifierad Återvinning. 
Det finns olika sätt att ta hand om avfall, de som är mest aktuella för hushållsavfall är 
kompostering, rötning, förbränning och deponi. Kompostering och rötning är de som 
räknas som biologisk behandling. 
Jag har också undersökt fyra skolors kök, av varierande storlek, för att i detalj kunna 
se vilka kostnadssänkande åtgärder man kan vidta på varje individuellt ställe. Det är 
två större gymnasieskolor och två mindre grundskolor. De har skiftande egenskaper, 
vilket gör att åtgärderna vid de två typerna blir olika, både när det gäller åtgärdssätt 
och grad. 
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ABSTRACT 
During a long period the municipality of Norrköping has had problems with it’s waste 
handling. A new waste plan was constructed in 2004, with new sets of guidelines that 
Norrköping now wants to use to adjust it’s actions. 
Especially the handling of biological waste has been neglected, and today much of 
the waste that could be used to extract energy from through various environmental 
methods, is being taken straight to combustion. 
My task was to find out what rules regulate this, and find a way to get the waste sold 
to potential customers that exist on the market. One problem was that the 
municipality organization lacked knowledge and routines to assure the quality of the 
waste. 
Every municipality has to have so called refuse collection regulations. This includes 
instructions for refuse collection, waste plan and a description of taxes for refuse 
collection. 
To assure the quality of the waste, Swedish National Testing and Research Institute 
(SP) has developed a system to grade label the waste. The system concludes which 
criteria that have to be fulfilled. The approved products get to carry the sign “Grade 
Labelled Waste”, or in Swedish“Certifierad Återvinning”. 
There are different ways to treat waste. The ones that suit household waste best are 
composting, rotting, combustion and deposition. Composting and rotting are counted 
as biological treatment.  
I have also investigated the kitchens of four different schools, to see what cost 
reducing actions are possible to take at each site. There are two bigger high schools 
(gymnasiums) and two smaller comprehensive schools. They have their own kind of 
characteristics, which makes the need for measures different on the two types. 
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1 INLEDNING 
Norrköpings Kommun har under en längre tid haft problem med sin avfallshantering. 
En ny avfallsplan har nyligen upprättats och med hjälp av denna vill man nu 
omstrukturera sin verksamhet.  
I dagsläget går en stor del hushållsavfall som osorterat avfall. Mycket av detta, 
särskilt fraktionen biologiskt avfall, skulle kunna användas som källa för utvinning av 
energi genom kompostering eller rötning. Ett av problemen är att man inte 
kvalitetsmärker sitt avfall då rutiner saknas, detta gör att det blir omöjligt att sälja 
avfallet till de olika intressenter som finns. 
 

1.1 Syfte och Mål 
Syftet med arbetet är att få ner kommunens kostnader för hantering av biologiskt 
avfall.  
I detta ingår att undersöka möjligheterna att sälja vidare den avfallsrest som uppstår 
vid kommunens Lokalförsörjningsenhets olika verksamhetslokaler. Åtgärderna ska 
vara i linje med den nya avfallsplan som gavs ut 2004, samt följa lagarna som 
reglerar avfallshantering.  
Det går inte att bara ta hänsyn till ekonomiska aspekter, ett annat mål med arbetet är 
att se vilket eller vilka behandlingssätt som kan vara lämpliga i ett ekonomiskt, 
miljömässigt och tekniskt perspektiv.  
Dessutom ingår att se var någonstans i detalj som kostnadsminskningar kan göras. 
 

1.2 Omfattning/Avgränsning 
Arbetet omfattar relevanta lagar och förordningar, samt dokument som kan vara till 
nytta för arbetet. 
Arbetet omfattar även fyra objekt där den kommunala enheten skolrestauranger 
bedriver tillagning av mat. Dessa objekt är Vrinneviskolan, Ebersteinska gymnasiet, 
Kungsgårdsgymnasiet och Smedbyskolan. Alla dessa objekt har olika egenskaper 
som ska tas hänsyn till.  
Arbetet omfattar på detta sätt både ett övergripande perspektiv, samt ett 
detaljperspektiv. 
 

1.3 Frågeställning/Problematisering 
För att uppgiften ska kunna lösas är det lämpligt att ta hänsyn till en rad 
frågeställningar som kan fungera som en hjälp i arbetet. De frågor som vi måste ta 
hänsyn till är: 

• Vilka rutiner ska skapas för att man ska kunna få avfallet sålt?  

• Vilka lagar måste man ta hänsyn till?  

• Vilka åtgärder måste man vidta för att verksamheten ska fungera på alla sätt?  

• Vilka behandlingssätt kan vara aktuella?  
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• Hur ska de nationella avfallsstrategierna implementeras på detaljnivå?  

• Vilka miljöaspekter finns och hur ska man behandla dem?  
 

1.4 Metod 
För att lösa uppgiften ska jag studera lagar och andra relevanta dokument. Jag ska 
även göra intervjuer med personer med anknytning till avfallsbranschen. Detta kan 
vara personer med specialkunskaper runt detaljfrågor, eller personer som är väl 
insatta i branschen och kan hjälpa mig med helhetsperspektivet. 
Jag ska också besöka kök i de berörda skolorna för att få en inblick i hur 
verksamheten ser ut, och se över fakturakopior och renhållningstaxor för att kunna se 
var någonstans man kan göra förbättringar i detalj.  
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2 LAGAR OCH FÖRESKRIFTER 
Det är viktigt att man känner till de lagar och regler som gäller runt hanteringen av 
matavfall. Grunderna i lagstiftningen är Miljöbalken och Avfallsförordningen. Det finns 
även andra regelverk som fungerar som hjälp i arbetet, till exempel de föreskrifter 
som satts upp både av miljöinstanser såsom Naturvårdsverket och de föreskrifter 
som kommer direkt från kommunens renhållningsordning. Dessa fungerar som en 
komplettering till de lagar som existerar. 
Här nedan följer en sammanfattning av de viktigaste lagarna och föreskrifterna. 
 

2.1 15 kap, Miljöbalken 
Miljöbalkens 15:e kapitel (SFS 1998:808) innehåller lagstiftning angående Avfall och 
Producentansvar. Detta kapitel ligger som grund för den senare regleringen runt 
avfallshantering, till exempel Avfallsförordningen. 
I MB 15 kap 2 § definieras hushållsavfall:  
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet.  

Då avfallet från våra skolrestauranger klart och tydligt kan jämföras med det avfall 
som kommer från hushåll är det definierat som hushållsavfall. 
MB 15 kap 8 § reglerar kommunens renhållningsansvar: 
Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd av 6 §, svara för att 
   1. hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det 
behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda 
intressen, och 
   2. hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas.(…) 

I MB 15 kap 11 § fastslås kommunens skyldighet att upprätta en renhållningsordning: 
För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter 
om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. I renhållningsordningen 
skall sådana förutsättningar anges som avses i 8 § tredje stycket. Avfallsplanen skall 
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet. 
   Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
avfallsplanens innehåll. 

Både Norrköpings kommuns renhållningsordning och avfallsplan behandlas senare i 
det här kapitlet.  
En fråga som kan vara intressant för kommunen är vad man kan göra med avfallet 
på verksamhetsstället, till exempel om avfallet kan komposteras direkt på plats eller 
om det måste tas till en anläggning för omhändertagande. Det här säger MB 15 kap 
18 §: 
När avfall skall transporteras genom kommunens eller en producents försorg, får avfall inte 
komposteras eller på annat sätt återvinnas eller bortskaffas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. 
   Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om avfallet kan tas om hand på fastigheten 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
   Kommunen får i enskilda fall tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att 
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själva ta hand om avfall som uppkommit hos dem och som annars skall tas om hand av 
kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön och det finns särskilda skäl för en sådan dispens. 
   Även om tillstånd inte krävs, får tillstånd sökas hos kommunen för sådan verksamhet eller 
sådana åtgärder som avses i andra stycket.  

Det krävs alltså tillstånd för att få ha komposteringsanläggningar på skolorna.  
En annan relevant aspekt är att veta om vem som helst kan transportera bort avfallet 
eller om kommunen måste göra detta själva. Om detta står att läsa i MB 15 kap 21 §. 
 Om avfall skall transporteras genom kommunens försorg, får inte någon annan än 
kommunen eller den som kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.(…) 

Alltså kan kommunen inta rollen som beställare och anlita utomstående 
entreprenörer för att ta hand om avfallet. 
 

2.2 Avfallsförordningen 
Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) är en förordning som ytterligare reglerar avfall 
och avfallets hantering. Här finner man vissa fragment som är intressanta. 
I Avfallsförordningen 37 § regleras vilka som får transportera avfall och vad som 
krävs för detta. 
Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer 
återvinning eller bortskaffande av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen. 
(…) 

I 38 § står det vad som gäller om man vill ta hand om avfallet på plats på området, 
något som kan bli aktuellt. 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera 
eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, 
skall anmäla detta till kommunen. 
   Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälan skall göras. 

I bilaga 2 till Avfallsförordningen hittar vi avfallskoden för den typ av avfall som från 
och med nu benämns biologiskt avfall, 20 01 08: Biologiskt nedbrytbart köks- och 
restaurangavfall.  
 

2.3 Naturvårdsverkets Föreskrifter och Allmänna Råd 
Förutom att ha kontroll på lagstiftningen är det viktigt att veta vad Naturvårdsverket 
föreskriver.  
NFS (Naturvårdsverkets författningssamling) är en sammanställning av råd och 
föreskrifter som givits ut med stöd av Miljöbalken. I dessa ger Naturvårdsverket sin 
version av hur de anser att lagarna bör tolkas och tillämpas. Av de här föreskrifterna 
kan man få information om hur man ska sköta sin verksamhet på ett sätt som passar 
både ur miljösynpunkt och ur praktisk synpunkt. 
Vissa av de här föreskrifterna är viktiga vid planerandet av avfallshanteringen, till 
exempel NFS 2003:15 som handlar om lagring och rötning av hushållsavfall och NFS 
2001:17 som handlar om hantering av brännbart avfall.  
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Naturvårdsverket har även givit ut handböcker och andra hjälpmedel som hjälp och 
vägledning för länsstyrelser och kommuner i deras miljöarbete. 
 

2.4 Renhållningsordning – Norrköpings Kommun 
I MB 15 kap 11 § slås fast vad som ska finnas med i en kommunal 
renhållningsordning. Varje kommun ska ha föreskrifter för renhållning, en 
renhållningstaxa och en avfallsplan, speciellt framtagna med hänsyn till kommunens 
förutsättningar.  
Renhållningsordningen är mycket viktig för kommunens enheter att följa, den är 
kommunens policy. 
 

2.4.1 Föreskrifter för Renhållning 
De föreskrifter för renhållning som finns idag gäller tillsammans med avfallsplanen 
som kommunens renhållningsordning. De fastställs av kommunfullmäktige och den 
senaste upplagan av föreskrifterna kom i bruk år 2002.  

2.4.1.1 Kommunens Ansvar och Skyldigheter  
Grundprincipen som gäller är att när kommunen är ansvarig för avfallshanteringen får 
endast kommunen eller den som kommunen anlitat eller givit särskilt medgivande 
transportera bort avfall. Man får inte heller gräva ner, elda, kompostera eller på annat 
sätt slutligt omhänderta avfall utan att kommunen givit sitt medgivande.  
Det finns naturligtvis undantag från denna princip, och dessa regleras också av 
föreskrifter för renhållning.  
Avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att olägenheter i form av dålig lukt, 
smittspridning, skadedjursangrepp, och nedskräpning inte uppkommer. Den ska 
också ske på ett sätt så att man undviker att skada människors hälsa, miljön och så 
att arbetsmiljön inte påverkas negativt. 

2.4.1.2 Fastighetsinnehavarens Ansvar och Skyldigheter  
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att föreskrifterna följs på fastigheten. 
Ägaren är även skyldig att informera de som är verksamma på fastigheten om 
föreskrifterna. 
Det är fastighetsinnehavaren som är betalningsskyldig för de avgifter som 
uppkommer, om inget annat avtalats med Tekniska nämnden. Avgifterna ska 
erläggas efter renhållningstaxan som kommunfullmäktige beslutat om och innefattar 
bl.a. avgifter för borttransport och slutligt omhändertagande av avfallet. 
I Norrköping är det Lokalförsörjningsenheten (LFE) som är fastighetsägare för de 
olika lokaler som inhyser kommunens verksamheter.  

2.4.1.3 Hushållsavfall – Principer för Hantering 
Den europeiska avfallspolitiken, som även innefattar Sverige, har två huvudprinciper: 
Minska mängden avfall 

Minska andelen farligt avfall 
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Den bästa åtgärden för att efterleva dessa principer är att man innan avfallet uppstår 
ändrar konsumtionsmönster och försöker hitta produkter som avger så lite och så 
ofarligt avfall som möjligt.  
Det hushållsavfall som ändå uppkommer delas upp i en brännbar och en 
komposterbar fraktion. Dessa sorteras i olika kärl, och detta hanteringssätt kallas 
utökad källsortering.  

2.4.1.4 Kompostering 
Fastighetsinnehavare får kompostera trädgårdsavfall och annat vegetabiliskt avfall 
(frukt, grönsaker osv.) på fastigheten, om det kan ske utan olägenhet för 
omgivningen. För att få kompostera animaliska produkter krävs att man har ansökt 
om tillstånd hos Bygglovs- och Miljöskyddsnämnden. Kompostering av hushållsavfall 
med animaliskt ursprung får endast ske i skadedjurssäker kompostbehållare för 
åretruntbruk.  
Det är den som komposterar som själv ska nyttiggöra näringsinnehållet från den 
färdiga kompostresten.  
 

2.4.2 Avfallsplan 
Kommunen tog förra året, 2004, fram en ny avfallsplan. Den förra var från 1998, men 
den ändrades nu för att passa de nya förutsättningar som gäller.  

2.4.2.1 Nationella Mål 
Sveriges regering har beslutat om 15 nationella miljökvalitetsmål som ska vara 
riktpunkter för hur den svenska miljön ska se ut inom en generation. Till detta hör 
även mätbara delmål som man ska arbeta för att uppnå före en viss tidpunkt. Under 
miljömålet ”God bebyggd miljö” ligger de delmål som tydligast påverkar 
avfallsfrågorna. 
I regeringens proposition ”Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp” 
föreslog regeringen att ett delmål som påverkar hanteringen av biologiskt 
hushållsavfall skulle läggas till de delmål som redan fanns. Detta mål var: 
Senast år 2010 ska minst 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker 
återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl 
hemkompostering som central behandling. 

Naturligtvis innebär detta att de kommunala enheterna måste arbeta hårt för att 
föregå med gott exempel och öka trovärdigheten både för sin egen del, samt för 
avfallspolitiken i helhet.  
Vidare har regeringen föreslagit tre åtgärdsstrategier som ska förenkla uppgiften att 
uppnå de nationella miljömålen. Av de här vägledande strategierna är det speciellt 
strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp (Kretsloppsstrategin) som är viktig. Den 
går bl.a. ut på att ändra konsumtionsmönster, införa mer effektiva 
produktionsmetoder och att utveckla en avfallshantering med ökat sikte på 
återvinning.  
I EU:s avfallshierarki (som medlemsländerna i samråd tagit fram för att kunna ta 
hand om avfall på ett ekologiskt sätt) ligger högsta prioritet på att sänka den totala 
mängden avfall och öka andelen ofarligt avfall. För det avfall som ändå uppstår 
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prioriteras materialåtervinning framför energiåtervinning när detta är miljömässigt 
motiverat. I sista hand ska avfallet tas om hand genom deponering. 

2.4.2.2 Regionala Mål 
Länsstyrelsen i Östergötland har sammanställt regionala delmål, som ytterligare ska 
försöka konkretisera eller skärpa de nationella huvudmålen. Ett mål som intresserar 
är följande: 
2005 ska mängden avfall som deponeras ha minskat med 60% jämfört med 1994 års nivå, 
från 160 000 ton till 64 000 ton, samtidigt som insamlingsgraden för avfall med 
producentansvar ska ha ökat jämfört med år 2000.  

Detta innebär att deponi ska undvikas så länge som det är möjligt! 

2.4.2.3 Lokala Mål 
I det nya miljöprogrammet för Norrköping som antogs år 2002 finns färre mål 
uppsatta än tidigare. Anledningen till detta är att vikten istället lagts på att målen ska 
vara konkreta, tydliga och lätta att följa upp. 
De mål som satts upp för kommunen formulerades före de regionala målen, vilket 
innebär att målen därför inte har någon direkt koppling till varandra. Detta innebär 
dock inte att något av dem ska ignoreras utan alla ska följas i den mån det är möjligt. 
De mål som finns är gemensamma för kommunen som organisation, och alla som i 
sina respektive verksamheter berörs av målen har en uppgift och ett ansvar att bidra 
till att målet uppfylls.  
De mål som kommunen ställt upp som är viktigast för oss som jobbar med köksavfall 
från skolrestauranger är  
Senast år 2005 finns möjlighet att källsortera avfall vid alla kommunala arbetsplatser. 

Senast år 2005 sker all kommunal upphandling av varor och tjänster enligt uppställda 
miljökriterier. 

Det finns vissa konkreta åtgärder som kan genomföras för att uppnå dessa mål. 
Några av dessa åtgärder finns med i avfallsplanen. Där står att 
Lokalförsörjningsenheten (LFE) har på sitt ansvar ge samtliga kommunala enheter 
möjlighet att källsortera sitt avfall, samt att LFE ska upprätta ett system för kontroll 
och uppföljning av kommunens avfallsproduktion så att produktionen kan särskiljas 
på enhets- alt. fastighetsnivå. 

2.4.2.4 Organisation och ansvarsfördelning 
I Norrköping är det kommunen som fullt ut ansvarar för hushållsavfall och därmed 
jämförligt verksamhetsavfall. Kommunfullmäktige beslutar om renhållningsordningen, 
sedan är det i första hand tekniska nämnden som ansvarar för att den efterföljs. 
Nämnden anlitar i sin tur entreprenörer för det praktiska arbetet.  

2.4.2.5 Ekonomi, finansiering 
Kostnaden för kommunens avfallshantering täcks genom renhållningstaxan. Den 
betalas av hushåll och andra som ger upphov till hushållsavfall. Den kommunala 
renhållningstaxan är utformad så att en liten avfallsmängd och hemkompostering 
premieras.  
Idag är det LFE (som är ansvariga för skolan och skolrestaurangerna), som har på 
sitt ansvar att finansiera hanteringen av hushållsavfall på skolorna. 
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2.4.2.6 Aktörer 
Vi vet sedan tidigare att det är hårt reglerat vilka som får och inte får transportera 
avfall. Eftersom kommunen har monopol på hushållsavfall får skolornas köksavfall 
endast hämtas av den entreprenör som kommunen anlitat.  

2.4.2.7 Hanteringen av köksavfall 
Köksavfallet kan delas upp i två olika fraktioner, en brännbar del och en 
komposterbar del. År 2002 gick endast ca 10 viktsprocent av det totala köksavfallet 
till biologisk behandling, resten gick till förbränning.  
I dagens läge eldas hushållsavfallet upp i Sydkraft Östvärmes nya avfallspanna vid 
Händelöverken. Den komposterbara fraktionen rötas under gasutvinning och 
efterkomposteras vid Tvetatippen utanför Järna.  
I avfallsplanen klarläggs köksavfallshanterings förbättringsbehov. 
(…) 

I syfte att minska mängderna som behöver samlas in och samtidigt erhålla en så ren 
komposterbar fraktion som möjligt, behöver insamlingssystemet för köksavfall utvecklas. 
Enligt regeringens förslag ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
restauranger och butiker föras till biologisk behandling senast år 2010. För Norrköpings del 
kan mängd och kvalitet av förekommande fraktioner behöva kartläggas. Därefter bör 
övervägas om komposterbart avfall från olika källor ska behandlas separat eller tillsammans 
samt vilka insamlings- och behandlingsalternativ som är miljömässigt, tekniskt och 
ekonomiskt intressanta. 

(…) 
 

2.4.3 Kommunal Renhållningstaxa 
Varje kommun har en speciell renhållningstaxa som avser de avgifter som ska täcka 
de kostnader som uppstår vid insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall, och andra typer av avfall. Norrköping har således också upprättat 
egen version av denna.  
Taxorna omvärderas varje år, och kan ändras beroende på hur det ekonomiska läget 
ser ut. 
För hämtning av hushållsavfall uttas dels en fast avgift och dels en rörlig. Den fasta 
avgiften gäller årsvis och är lika hög för alla typer av verksamheter som har eget 
abonnemang.  
Den rörliga avgiften gäller per säck eller kärl. Den är olika stor beroende på 
hämtningsintervall och volym på säcken/kärlet. I denna avgift ingår 5 meter dragväg 
för kärl och 15 meter för säck.  
Dessutom tillkommer en tilläggsavgift om dragvägen är längre än så, denna 
tilläggsavgift räknas för varje påbörjat 10 meters intervall (utöver de 5 meter som 
ingår) för kärl, och för varje påbörjat 15 meters intervall (utöver de 15 meter som 
ingår) för säck. Dragväg mäts som enkel gångväg mellan sopbehållarens placering 
och närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon. Varje trappsteg motsvarar 
avgiftsmässigt 1 meter i dragväg. Om det vid ett hämtningsställe krävs tekniska 
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hjälpmedel (hiss, lift, m.m.) utgår avgiftstillägg motsvarande 10 meter dragväg per 
kärl eller säck.  
För hämtning av avfall med sopsug finns en egen taxa. Avgiftens storlek bestäms av 
soptankens volym (m3).  
Vid hämtning av kärl med komposterbar avfallsfraktion får kärlen av 
hämtningstekniska skäl inte vara större än 190 liter. Komposterbart avfall ska vara 
väl förpackat i papperspåse eller annat pappersemballage.  
I enstaka fall omfattar inte renhållningstaxan avgifter för vissa specialtyper av avfall 
eller hantering av avfall. I dessa fall ligger det på tekniska nämndens ansvar att 
bestämma avgiften. 
Från år 2004 till år 2005 höjdes alla taxor med 4%. 
 

2.5 Certifieringssystem för Rötat Biogödsel 
För att kunna kvalitetssäkra rötresten som blir över efter utvinning av biogas finns det 
ett speciellt certifieringssystem, utvecklat av RVF (Svenska Renhållningsverks-
föreningen), i samarbete med bl a SP Byggnadsteknik, VBB VIAK (nuv. SWECO 
VIAK), Dansk Jordforbedring och Sveriges Lantbruksuniversitet. 
 Det har fått benämningen SPCR 120, och är till för att man ska kunna kvalitetssäkra 
rötresten efter att den är färdigbehandlad, så att man kan sälja den till de intressenter 

som finns. I denna certifiering ingår en mängd olika krav som 
måste uppfyllas i behandlingens alla led. Kraven ställs bl.a. på 
ingående råvaror (matavfallet i detta fall), tillsatsmedel och 
processhjälpmedel, transporter, mottagning vid anläggning, 
behandlingsprocessen, och hur slutprodukten behandlas. 

 
Fig. 1 

Den färdiga produkten får sedan bära kvalitetsmärkningen 
Certifierad Återvinning.  
 

2.5.1 Tillåtet Avfall
Något som kan vara intressant för kommunen att veta, är vilka krav som ställs på 
råvarorna. Råvarorna är avgörande för slutproduktens kvalitet, och därför är det 
viktigt att man håller mängden oönskade ämnen så liten som möjligt. 
Avsnitt 3.1 i certifieringssystemet behandlar detta. 
Tillverkaren skall utöva en sådan styrning så att innehållet av oönskade ämnen minimeras.  

Sådana material som på grund av innehåll av skadliga och främmande ämnen som 
väsentligt påverkar kvaliteten negativt på biogödseln eller som inverkar negativt på 
acceptansen för återvinningssystemet eller slutprodukten är inte lämpliga som råvaror. 

Råvarorna till certifierad biogödsel ska vara rena, källsorterade och biologiskt 
lättnedbrytbara avfallsslag enligt Tabell 1. De typer av organiskt avfall som är tillåtna i 
rötningsprocessen finns listade i certifieringssystemets bilaga 1A. 
(…) 

Hushåll, storkök och restauranger: 
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Frukt- och grönsaksrester, kaffe- och terester, rester av livsmedel, matrester, äggskal, 
kartong, papper, papperspåsar, biologiskt nedbrytbara påsar, växter och blomjord. 
Insamlingspåsar för källsorterat matavfall skall uppfylla EN 13432 från 1/1 2005. 

(…) 

EN 13432 står för EU-norm 13432, vilken är en norm som gäller för insamlingspåsar. 
 

2.5.2 Kontroller 
För att avfallet ska kunna kvalitetssäkras måste tillverkaren (skolköket) själv göra 
egenkontroller, dessutom måste Statens Provnings- och Forskningsinstitut (SP) göra 
externa kontroller. 

2.5.2.1 Tillverkarens Egenkontroll 
Tillverkarens egenkontroll ska beskrivas i någon form av kontrollprogram, 
kvalitetsmanual eller liknande. Vid organiseringen av egenkontrollen ska namn på de 
personer som har ansvar för kontrollen och som kan ingripa för att förhindra felaktig 
kvalitet uppges. En ansvarig representant ska uppges, denna ska ha befogenhet att 
ändra verksamheten om inte kraven uppfylls.  
Minst en gång om året ska ledningen hålla dokumenterade genomgångar av 
egenkontrollen för att se till att kontrollen utförs på ett effektivt och kvalitetsmässigt 
sätt. Personal som kan påverka kvaliteten ska ha genomgått en av 
certifieringssystemets styrgrupp godkänd certifieringsutbildning. 
Rutiner för kontroll ska finnas vid mottagning av råvaror, i behandlingsprocessen, och 
dessutom ska det finnas rutiner för kontroll av slutprodukten. Instruktioner för hur 
kontrollen ska gå till ska finnas. Tillverkaren ska också redovisa rutiner för styrningen 
av råvaror, leverantörer samt insamling och transport. 
Minst en gång per år ska följande redovisas: 
• Uppgifter om mottagna mängder och typer av råvaror. 
• Uppgifter om producerad mängd biogödsel. 
• Uppgifter om resultatet av utförda analyser. 
• Uppgifter om de mängder certifierad produkt som har levererats under det gångna 
året. 
• Uppgifter om mängd ”underkänd” produkt och hur den hanterats. 

2.5.2.2 SP:s kontroller 
En övervakande kontroll ska göras 1-2 gånger per år, genom oanmälda besök på 
tillverkningsplatsen.  
I samband med kontrollen tar provningspersonalen ut ett prov på den leveransklara 
produkten för att se att den uppfyller kraven. Provet delas i två delar, där det ena 
analyseras vid ett ackrediterat laboratorium och det andra förvaras hos 
besiktningsorganet.  
Om produkten underkänns ska orsakerna utredas av besiktningsorganet. Denna 
utredning kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprovning eller underkännande av 
den fortlöpande kontrollen. 
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Den övervakande kontrollen skall rapporteras skriftligt till tillverkaren och – om 
certifikatsinnehavaren är annan än tillverkaren – även till certifikatsinnehavaren. 
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3 OLIKA SÄTT ATT TA HAND OM HUSHÅLLSAVFALL 
Det finns flera olika sätt att ta hand om hushållsavfall. Antingen kan man låta det gå 
till biologisk behandling på olika sätt så att man kan utvinna energi ur avfallet, eller 
kan man låta det gå till förbränning. Man kan även låta det gå till deponering. 
Fördelarna och nackdelarna är olika beroende på vilka alternativ man väljer. 
Karlstads Kommun har i sin avfallsplansstrategi från 2001 beskrivit de metoder som 
kan användas vid omhändertagande av hushållsavfall. 
Här följer en sammanställning över de olika tänkbara behandlingssätten. De aspekter 
som tas upp är den ekonomiska, den miljömässiga och den tekniska/ergonomiska 
aspekten. 
 

3.1 Kompostering 

3.1.1 Beskrivning 
Kompostering innebär en snabb förmultning (nedbrytning) i en syrerik miljö. Vid 
processen ökar värmen i materialet, vilket gör att materialet hygieniseras. Vid 
hygieniseringen avdödas skadliga substanser som patogener, parasiter och 
ogräsfrön.  
Restprodukten kan i obehandlat skick användas som täck- eller fyllnadsmaterial vid 
vägarbeten. Ska det användas till jordförbättringsmedel bör efterbehandling ske 
genom efterkompostering och blandning med annat material. Möjliga intressenter till 
produkten kan vara anläggningsföretag eller park- och trädgårdsförvaltningar. 
Det finns i huvudsak tre olika sätt att kompostera på: öppen kompostering (t. ex. 
strängkompostering), halvöppen kompostering (membrankompostering) och sluten 
kompostering (tunnel- och trumkompostering). I en sluten kompostering kan man 
uppnå bättre kontroll, medan den öppna komposteringen inte kräver lika stora 
anläggningar. (8) 

3.1.1.1 Öppen Strängkompostering 
Detta komposteringssätt innebär att avfallet komposteras i strängar på en platta. 
Innan utläggning i strängar kan ske måste materialet blandas med strukturmaterial 
för att komposteringen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Man kan kompostera 
både inomhus och utomhus, eller tillämpa en kombinationslösning där kompostering 
sker inomhus under den mest intensiva perioden och därefter utomhus.  
Strängarna är ca 1,5-3 meter höga och vänds med jämna mellanrum av en speciellt 
anpassad maskin för att man ska få en process som är jämn och homogeniserad. 
Homogenisering innebär att materialet finfördelas och luftas lika mycket överallt. När 
man vänder strängarna tillför man vatten genom ytbevattning. Från behandlingens 
början tar det normalt mellan tre och åtta månader innan materialet är 
färdigbehandlat. Tekniskt sett är strängkomposteringen en enkel metod. (8) 

3.1.1.2 Membrankompostering 
Vid membrankompostering läggs kompostmaterialet i betongboxar. Ovanpå dessa 
läggs ett membran av Gore Tex-material, som är halvgenomsläppligt, vilket innebär 
att det släpper igenom koldioxid och en del av den vattenånga som bildas av värmen 
vid nedbrytningen.  
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Materialet behandlas så i tre veckor under påtvingad luftning, varefter behandlingen 
fortsätter i öppna boxar i fyra veckor (också under påtvingad luftning). Efter detta sker 
efterkompostering utomhus i ca två månader. (8) 

3.1.1.3 Tunnelkompostering 
Vid tunnelkompostering matar man satsvis in det biologiska avfallet i slutna avlånga 
reaktorer. Man matar in avfallet i ena änden genom en öppningsbar kortsida, och tar 
ut det på andra sidan när processen är färdig. Behandlingstiden varierar efter 
materialets sammansättning, men normalt är att det tar 2-3 veckor för materialet att 
gå från ena sidan till den andra. Efter detta sker efterkompostering utomhus i ca 2 
månader. Tekniken är oberoende av klimat och andra omgivningsfaktorer och ger ett 
gott behandlingsresultat. Det finns inga erfarenheter av denna typ av 
komposteringsanläggning i Sverige, däremot har den testats i Finland. (8) 

3.1.1.4 Trumkompostering 
Trumkompostering sker i en avlång, långsamt roterande trumma i stål. Den är 
värmeisolerad vilket gör att minimala värmeförluster uppstår. Fördelen med denna 
typ av kompostering är att man kan ha full kontroll över förhållandena i trumman. 
Man kan kontrollera och reglera temperatur, fuktinnehåll och syretillförsel i olika 
sektioner av trumman, vilket gör att man optimerar processen så långt som det är 
möjligt. Utgående luft renas av ett biofilter för att minimera lukt och emissioner. 
Behandlingstiden i trumman är tre dygn, efter detta sker efterkompostering i 2-3 
månader. (8) 
 

3.1.2 Miljöaspekter 
Kompostering är ett bra alternativ ur miljösynpunkt, eftersom det innebär 
materialåtervinning av de resurser som finns. Detta ligger i linje med EU:s 
avfallsstrategi som säger att materialåtervinning ska ha högre prioritet än 
energiutvinning, detta har tidigare nämnts under avsnitt 2.4.2.1. Restprodukten är 
utmärkt för att använda i jordbruket som gödsling. Den går även att använda som 
råvara vid produktion av ny matjord.  
Själva processen kan dock medföra miljöproblem. Dålig lukt uppstår lätt och därför 
finns det restriktioner för var någonstans man får bygga behandlingsanläggningar. 
Dessa problem kan minimeras genom förebyggande åtgärder, samt snabb start av 
processen.  
Vid öppen kompostering (strängkompostering) och dåligt skött reaktorkompostering 
kan det uppstå utsläpp av ammoniak, lustgas och metan till luften, samt närsalter, 
metaller, smittämnen och organiskt material till mark och vatten. Med välskött 
reaktorkompostering minimeras utsläppen till luften, förutsatt att frånluften samlas 
upp. Vid efterkomposteringen, som oftast sker öppet både efter sträng- och 
reaktorkomposteringen så är utsläpp svåra att undvika. (8) 
 

3.1.3 Ekonomiska Aspekter 
För att kunna bedriva kompostering på industriell nivå krävs omfattande 
anläggningar, vilka kostar både vid uppförande och i driften.  
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Öppen kompostering är billigare än sluten kompostering, både vid byggandet och i 
driften. Man får dock inte samma kvalitetssäkerhet vid öppen kompostering som vid 
sluten, något som är viktigt när man sedan ska sälja avfallsresten. Det tar också 
längre tid vid öppen kompostering, vilket gör att man behandlar större mängder avfall 
samtidigt och därmed måste ha tillgång till en större areal för anläggningen.  
Vid själva hämtningsställena behövs ingen speciell utrustning, detta gör att 
investeringskostnaderna hålls nere. Dock behövs det speciella sopbilar, antingen 
med två separata fack, eller sopbilar speciellt avsatta för att köra kompostrester. 
Finns inte detta måste investeringar göras. (8) 
 

3.1.4 Ergonomiska/Tekniska Aspekter 
Vid kompostering behövs ingen speciell utrustning vid hämtningsstället. Det krävs 
dock att man sorterar ut matavfallet och lägger det i speciella kärl. Detta kan man 
relativt enkelt lösa på plats på verksamhetsstället genom att låta matgästerna hälla 
den överblivna maten i speciella mindre hinkar/kärl. Dessa kan sedan tömmas i de 
större kärlen, som sedan hämtas av sopbilar. Hantering av matavfallet på detta sätt 
blir dock kladdig om man inte har påsar/säckar som klarar av vått material.  
Det finns olika sätt att emballera matavfallet, det vanligaste är att man använder 
papperspåsar som sedan läggs i ventilerade kärl. Dessa påsar är inte ideala för att 
klara av väta, och för Norrköpings del har det förekommit en del problem med att de 
frusit fast i kärlen på vintern.  
Om det komposterbara avfallet får ligga för länge, eller ligga för varmt, uppstår 
luktproblem och andra sanitära olägenheter. (8) 
Försök har gjorts med så kallade ”biobags”, en påse gjord av majsstärkelse som är 
helt nedbrytningsbar. På vissa ställen, däribland i Norrköping, har den dock slopats 
då det uppkom problem med att den började förmultningsprocessen för snabbt så att 
säckarna gick sönder innan sophämtarna hunnit ta om hand om dem. (16) 
För att transportera avfallet krävs det antingen en sopbil med flera fack (så att 
matavfallet inte blandas med övrigt avfall), eller att en separat sopbil hämtar avfallet. 
Idag går utvecklingen mot sopbilar med flera fack i sophanteringen. 

 
3.2 Rötning och omvandling till bioenergi 

3.2.1 Beskrivning 
Rötning innebär en snabb förmultning i en miljö helt fri från syre, tvärt emot 
förhållandena vid kompostering. I samband med rötning bildas dels biogas, som kan 
användas till exempel som fordonsbränsle eller till el- och värmeproduktion, dels en 
rötrest som fungerar som ett snabbverkande gödselmedel som ersättning för 
konstgödsel inom jordbruket. Det bildas även ett näringsrikt rejektvatten (lakvatten). 
(8) 
Det finns ett certifieringssystem för att kvalitetsmärka de rester som uppstår vid 
rötning, detta beskrivs i avsnitt 2.5.  
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3.2.1.1 Våtrötning 
Våtrötning lämpar sig bäst för rötning av avloppsslam eller gödsel med en måttlig 
inblandning av organiskt avfall. Det förekommer även våtrötning av enbart organiskt 
avfall, men det är inte vanligt. Man arbetar i processen med mycket höga 
vattenhalter, 90-95%, vilket gör att pumpning och omrörning av materialet är möjligt. 
Med våtrötningstekniken får man en mycket god kontroll och styrning av 
nedbrytningsförloppet. Innan materialet hygieniseras måste det finfördelas, lämpligen 
med en kvarn eller liknande. Hygienisering säkerställs genom behandling i ett 
separat steg. Efter det matas materialet in i rötkammaren där det behandlas, och av 
denna behandling får man sedan slutmaterialet. Utsläpp till luft och vatten 
kontrolleras mycket väl.  
Det som skiljer våtrötning från torrötning är att våtrötningen kräver mycket vätska i 
processen och producerar en stor mängd flytande restprodukt. Torrötningen lämpar 
sig mycket bättre för en torrare avfallsfraktion eftersom betydligt mindre mängder 
vatten måste tillsättas. (8) 

3.2.1.2 Torrötning 
Vid torrötning har materialet en torrsubstans på 25-30%. För att röra om och pumpa 
materialet i rötkammaren (reaktorn) används en speciell utrustning, olik den som 
används vid våtrötning.  

Fig. 2 

Man måste späda ut det kväverika bioavfallet med en kolrik källa, för detta ändamål 
används vanligen papper eller trädgårdsavfall. Behandlingstiden i själva rötreaktorn 
är ungefär 2-3 veckor.  
Den mängd biogas som utvinns är relativt sett mindre än när våtrötning används. 
Samtidigt så är torrötningstekniken mindre känslig för felsorterat material än 
våtrötningen och driftstoppen färre. (8) 
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3.2.2 Miljöaspekter 
Precis som kompostering är rötning ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Liksom vid 
kompostering sätts fokus på materialåtervinning istället för energiåtervinning, vilket 
följer EU:s direktiv. (4) 
Användning av biogas som fordonsbränsle är ett alternativ till fossila bränslen som 
bensin och diesel. Biogasutsläpp innehåller en väldigt låg andel koldioxid jämfört 
med utsläpp från fossila bränslen, något som anses bra för att motverka 
växthuseffekten.  
Biogastekniken är på frammarsch och flera mackar där man kan tanka biogas har 
under den senaste tiden etablerats både i Östergötland och i resten av Sverige. 
Biogasbilarna har fortfarande en separat tank för fossilt bränsle, då nätet av 
tankställen för biogas fortfarande inte är utbyggt i den skala som behövs för att skapa 
tillräcklig trygghet för fordonsägarna.  
Användning av biogas istället för fossila bränslen räknas som en viktig del i försöken 
att förhindra växthuseffekten och har flera andra fördelar. Trots att tekniken inte är 
fullt utvecklad än är milkostnaden lägre vid användande av biogas som drivmedel till 
bilen, än vid en normalt bränsleförbrukande bensinbil. (10) 
Rötresten är liksom kompostresten ett utmärkt växtnärings- och strukturförbättrande 
material. Rejektvattnet kan med fördel spridas på åkermark då den är väldigt rik på 
viktiga näringsämnen som kväve och kalium.  
De miljöproblem som kan uppstå vid processen är buller och dålig lukt.  
Bullret kommer främst från transportfordon, samt fläktar och ventilation i 
anläggningen.  
Risken för lukt är som störst vid eventuella driftstörningar. I normala fall reduceras 
luktutsläppen till luften tack vare så kallade biofilter som luften leds igenom. Detta ger 
en kontrollerad ventilation. Lukten uppstår inte vid processen, utan uppstår från 
restprodukten när den lagras. En rötningsanläggning bör ej ligga i anslutning till 
bostadsområden på grund av risken för luktproblem. 
Ingen påverkan på yt- och grundvatten uppstår, då inga utsläpp sker. Det uppstår 
inte heller någon risk för skadedjurspåverkan då det ursprungliga avfallet 
transporteras i speciella tankfordon, som är väl förslutna. (8) 
 

3.2.3 Ekonomiska Aspekter 
Biogasanläggningar kostar mycket att uppföra. De är även dyrare att driva än slutna 
komposteringsanläggningar. (9) 
Biogas ger högst ekonomiskt värde då den utnyttjas som fordonsbränsle. Ca en 
tredjedel av energiinnehållet i den ursprungliga avfallsmassan kan utnyttjas som 
biogas. (10) 
 

 
16



SÄNK SOPKOSTNADERNA Hur man ska sänka kostnaderna  
 för biologiskt avfall i Norrköping 
 
 
3.2.4 Ergonomiska/Tekniska Aspekter 
Innan avfallsmassan kan matas in i rötreaktorn måste den sönderdelas och 
hygieniseras. Sönderdelningen kan man lösa på avhämtningsstället med speciella 
avfallskvarnar som maler ner avfallet och gör det till en sug-/pumpbar massa.  
Vid rötning ställs höga krav på det insamlade avfallet, det behövs en noggrann 
källsortering. Rötningstekniken har erfarenhetsmässigt visat sig ha fler driftstörningar 
än komposteringstekniken. Detta har i de flesta fall berott på inkommande felsorterat 
material. (8) 
 

3.2.5 Nanovac-systemet 
Redan idag finns det ett system för sönderdelning av matavfall, Nanovac-systemet 
(utvecklat av det svenska företaget Envac). Systemet består av en avfallskvarn och 
en behållare, och installeras i soprummet och inte i köket. Avfallet mals ner av 
kvarnen och förs vidare till en behållare med den totala volymen 670 liter. I denna 
sker en pH-sänkning, vilket gör att luktproblemen minimeras. En slamsugsbil kommer 
sedan och tömmer behållaren på sitt innehåll och kör det vidare till 
rötningsanläggningen.  
Det finns även andra varianter på samma system, som har 
större lagringstankar.  

Fig.3 

Om felsorterat material följer med den våta fraktionen är 
det stor risk för problem i pumparna på 
behandlingsanläggningarna. Detta kan medföra att 
svåråtkomliga reparationsarbeten är tvungna att utföras. I 
skolmatsalarnas avfall är detta inte något stort problem då 
de enda eventuella riskavfallen (bestick och liknande) 
ganska enkelt kan sorteras ut från avfallsmassan om man 
är varsam och inte har för stora uppsamlingskärl.  
I driftinstruktionerna för systemet står följande listat som 
olämpligt material: 
– Metall - kapsyler, bestick, korkar etc. 
– Rengöringsmedel, och kemikalier 
– Emballage - plast, papper etc. 
– Hela fiskskinn, hela långfibriga grönsaker (såsom dillkvistar och liknande) 
– Större ben - benknotor, märgben hela revben etc. 
Systemet är inte tänkt för servetter, snus och andra liknande material som inte är 
matrester, men skulle ett antal servetter komma med stör detta inte i systemet. 
Vidare vill man inte ha in små plastpaket med smör, etc. 
Boxen rymmer 670 liter, men i praktiken går det bara i ca 590-600 liter då skivkniven 
går ner ca 10 cm för att sprida avfallet i boxen. Volymreduceringen blir med 
malningen ca 65-70% för fast material. Räknar man med soppor och såser som 
naturligtvis inte volymreduceras så blir volymreduceringen ca 60%. Detta motsvarar 
ca 1400 liter ursprungligt avfall. 
Systemet går att använda både för stora och små skolor. På grund av ph-sänkningen 
som sker i boxen kan man, så länge man tillför nytt avfall regelbundet, ha en 
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hämtningsfrekvens som är så lågt som var 5:e vecka utan att det blir några 
luktproblem. Detta innebär att det inte är några problem för skolor som idag bara har 
3-400 liter komposterbart i veckan. 
I Linköping, där systemet redan är infört, har man valt att inte använda 
rötningsalternativet för det matavfall som varit ute i matsalarna, då man anser att det 
inte går att kvalitetsmärka. Man använder alltså endast systemet för de matrester 
som blivit över vid tillagning.   
Nanovac-systemet skulle kosta ca 40 000 kronor per verksamhetsställe i 
installationskostnad. Detta gör att det kan vara mindre lämpligt att införa systemet i 
små skolor med en redan ganska låg kostnad för avfallshantering, då det tar lång tid 
innan investeringen återbetalar sig. (15) 
 
3.3 Förbränning 

3.3.1 Beskrivning 
Den process där man genom förbränning tar tillvara den energi som finns i avfallet är 
idag den vanligaste metoden för behandling av hushållsavfall i Sverige. Samtidigt 
som värme och i vissa fall el effektivt produceras vid förbränningsanläggningen 
reduceras volymen till en tiondel av ursprunget och vikten till en fjärdedel. 
Det som bildas vid förbränning är dels en slaggrest som väger ca 20% av den 
tillförda mängden avfall, och dels rökgasreningsaskor som väger 3-5% av den 
tillförda mängden. 
Den största delen av slaggen är slaggrus, ett inert (obenäget att ingå i kemiska 
föreningar) grusliknande material. I askan finns stoft och de skadliga ämnen som 
avskiljs i rökgasreningen. Denna produkt klassas som farligt avfall och deponeras 
under säkra former.  
På senare tid har man ökat ansträngningarna för att hitta alternativa sätt för att 
hantera slaggen. Anledningen är i första hand avfallsskatten, men även en strävan 
att hushålla med naturresurser – i detta fall naturgrus. Ett viktigt steg är ett 
framtagande av normer för kvalitetssäkring av slagg. Utsorterad slagg har på vissa 
ställen i Sverige kunnat användas som material vid nybyggnationer i 
anläggningssektorn, men myndigheterna har varit återhållsamma med tillstånden och 
med några få undantag endast gett tillstånd till olika försöksprojekt.  
Restprodukten från rökgasreningen kallas för flygaska och behandlas som tidigare 
nämnts som farligt avfall. Vid rökgasreningen tillsätter man ca en tredjedel släckt kalk 
till avfallet för att få rätt reaktion. Man tillsätter även vatten för att undvika 
dammproblem, samt för att askan ska kunna komprimeras på deponi. (8) 
 

3.3.2 Miljöaspekter 
Förbränning av avfall är ett bättre alternativ miljömässigt än deponi, men samtidigt 
bildas restprodukter som har ett ganska smalt användningsområde. Visst restavfall 
klassas som farligt avfall och måste deponeras. Genom att ha en bra källsortering 
och på ett tidigt stadium sortera ut det material som inte är brännbart får man en bra 
rest och därmed kan man minska andelen avfall som måste läggas på deponi. (8) 
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I ett EU-direktiv som infördes 2002 påpekas att resterna som uppstår vid förbränning 
ska minimeras och att användning av slagg ska stimuleras. (11)   
För biologiskt avfall är förbränning ett sämre alternativ ur miljösynpunkt än biologisk 
behandling såsom rötning och kompostering. I EU:s avfallshierarki står det att man 
ska prioritera materialåtervinning framför energiåtervinning och då är biologisk 
behandling att föredra. (4) 
 

3.3.3 Ekonomiska Aspekter 
På de allra flesta platser är förbränning ett ganska bra alternativ på kort sikt, då 
systemet är väl inkört och rutiner finns. Man slipper de höga investeringskostnaderna 
som kan tillkomma i samband med en övergång till biologisk behandling.  
 

3.3.4 Tekniska/ergonomiska Aspekter 
Systemet klarar nästan alla typer av material, vilket gör att toleransen mot felsortering 
är ganska stor, även om restmaterialet naturligtvis blir sämre ju större andelen 
felsorterat material är.  
Avfallet behöver inte heller emballeras på något speciellt sätt, vilket gör det ganska 
enkelt att hantera. (8) 
 

3.4 Deponi 
Deponi innebär att man lägger avfallet i speciella deponiceller, där det sedan får ligga 
tills det antingen förmultnar av sig självt eller man hittar något bättre att göra med det. 
En nackdel med deponi är att man inte kan kvalitetsmärka avfallet, då man har 
obefintlig kontroll på vad som hänt med avfallet efter det att det hamnat i cellen.  
Deponi är idag den vanligaste behandlingsformen för avfall totalt sett, men det anses 
inte vara bra ur miljösynpunkt och därför försöker myndigheterna styra 
avfallshanteringen i en riktning som går mer och mer bort ifrån deponering. (9) 
Från och med årsskiftet 2004-2005 trädde en ny lag i kraft som säger att man inte får 
deponera biologiskt nedbrytbart avfall, vilket gör att deponialternativet när det gäller 
matavfall är uteslutet. (4) 
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4 UNDERSÖKNING AV DE FYRA SKOLORNA 
För att få en större inblick i hur skolorna jobbar och hur det ser ut har studiebesök 
gjorts på de olika skolorna. I undersökningen ingår också detaljstudering av 
fakturakopior från år 2004 för att se var man kan försöka göra förbättringar i syfte att 
minska kostnaderna. De olika skolorna har alla skilda förutsättningar när det gäller att 
ta hand om köksavfall.  
Jag har gjort en uppdelning mellan de stora skolornas matsalar och de små 
skolornas. Detta beror på att det är stor skillnad på de olika typerna, framför allt när 
det gäller utrymmeskapacitet, men även när det gäller andra faktorer såsom antal 
portioner och om de lagar all mat eller bara basmaten. 
 

4.1 Stora Skolor 
Med de stora skolorna menas Ebersteinska gymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet. 
De är båda stora gymnasieskolor med omfattande tillagningsvolymer. De har alla 
stora kök och är i samma storleksordning allihop (1000-1500 portioner/dag)  
 

4.1.1 Ebersteinska Gymnasiet 
Ebersteinska skolan är en gymnasieskola som ligger i sydvästra delen av staden, 
med en i huvudsak teknisk inriktning. Här samsas de praktiska programmen som 
bygg-, och elprogrammet, med mer teoretiska program som det naturvetenskapliga 
och tekniska programmet.  
Matsalen är stor, liksom köket. All mat tillagas i köket. 
Ett separat soprum finns i anslutning till köket. Det finns en Nanovac-maskin 
installerad i soprummet, men den kan inte användas förrän Sydkraft fått klart med ett 
tillstånd att börja använda rötgasanläggningen vid Slottshagen.  
Idag sorterar man avfallet, men allt åker ändå ner i samma säck i slutskedet. 
Anledningen till att man gör denna sortering är att förbereda ett beteende hos 
eleverna, ifall man skulle införa ett system som kräver speciell sortering. För 
överblivet matavfall använder man vanliga plasthinkar av 5-litersmodell. Tidigare har 
man gjort försök med olika sorters kompostering, bland annat med hjälp av biobags, 
men dessa har av olika anledningar misslyckats. Ett problem är att skolan har en 
lastbrygga som försvårar hanteringen av säckar och kärl. 
Man har även en viss sortering av andra material såsom glas och metall, detta går till 
materialåtervinning. (16) 
 

Avgifter 2004 Antal Á Summa
Fast avgift  839 kr/år 839 kr
1 m3 sopor 2 ggr/vecka: 3 st 16 603 kr/år 49 809 kr
240-l säck sopor 2 ggr/vecka: 5 st 3202 kr/år 16 010 kr

Tab.1   66 658 kr
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4.1.2 Kungsgårdsgymnasiet 
Kungsgårdsskolan ligger i den södra stadsdelen Klingsberg och har en mer 
humanistisk inriktning. Exempel på program är handelsprogrammet, 
samhällsprogrammet och mediaprogrammet. 
På Kungsgård har man också ett stort kök och en stor matsal. All mat tillagas i köket. 
För att komma till soprummet måste man ta sig ner en våning från köket. Det finns en 
hiss för vagnar, samt en trappa. Det finns en Nanovac-behållare installerad, men 
även här väntar man på ett tillstånd för att kunna börja använda den.  
Idag sorterar man ut komposterbart material och har separata säckar för detta. Man 
återvinner också andra typer av material som metallförpackningar och glas, som man 
skickar till en speciell central för materialåtervinning. (17) 

 

Avgifter 2004 Antal Á Summa
Fast avgift  839 kr/år 839 kr
240-l säck brännbart 2 ggr/vecka: 3 st 3202 kr/år 9 606 kr
125-l säck komposterbart 2 ggr/vecka 7 st 3202 kr/år 22 414 kr
70-l säck komposterbart 2 ggr/vecka 12 st 1829 kr/år 21 948 kr

Tab.2   54 807 kr

 

4.2 Små skolor 
Med de små skolorna menas Vrinneviskolan och Smedbyskolan. Båda dessa är 
grundskolor med barn i årskurserna F-6, och måste tillhandahålla ca 300 portioner 
vardera. Båda har begränsade lagringsutrymmen för avfall och små kök.  
 

4.2.1 Smedbyskolan 
Smedbyskolan ligger i västra kanten av Smedby och har sitt upptagningsområde i 
Smedby och Vrinnevi. Det är en kommunal grundskola med barn i åldrarna 6-12 år. 
Skolan delas upp i fyra arbetslag som alla har typiska smednamn. I Tången, 
Hammaren och Städet finns åldrarna 6 till 10 år. I Bälgen finns de äldre barnen i 
åldrarna 11 till 12 år. 
Matsalen tar ungefär 100 personer sittande. Detta innebär att alla barn inte kan äta 
samtidigt och man har därför 3 omgångar varje dag.  
I köket lagar man endast basmaten (ris, potatis, pasta, etc) och tillreder salladen. 
Själva rätten körs ut från en tillagningscentral. Köket är mycket litet och trångt. De 
olika köksmaskinerna står på varandra och i skafferiet är det inte mycket utrymme.  
Soprummet är mycket litet, och räcker knappt till. Idag har man källsortering uppdelat 
på brännbart och komposterbart. Man gjorde tidigare försök med biobags, men detta 
lades ner då påsarna ofta gick sönder.  
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Man sorterar ut det matavfall som uppstår inne i matsalen, för att skapa ett beteende 
hos eleverna.  
Det är 18 meter mellan sopbilens uppställningsplats och hämtningsbryggan för 
avfallet, vilket medför en dragvägsavgift enligt renhållningstaxan. (18) 

 

Avgifter 2004 Antal Á Summa
Fast avgift  839 kr/år 839 kr

80-l kärl brännbart 1 gång/vecka 2 st 876 kr/år 1 752 kr

Dragvägsvgift, 1 gång/vecka, 18 m. 2 st x 2 int. 271 kr/år 1 084 kr

80-l kärl komposterbart 1 gång/vecka 5 st 876 kr/år 4 380 kr

Dragvägsvgift, 1 gång/vecka, 18 m. 5 st x 2 int. 271 kr/år 2 710 kr

Tab.3   10 765 kr

4.2.2 Vrinneviskolan 
Vrinneviskolan ligger i västra delen av Hageby och har sitt upptagningsområde i 
samma del av staden. Den är kommunalt ägd och omfattar barn i åldrarna 6-12 år. 
Man har klasser i låg- och mellanstadiet och inhyser även en viss fritidsverksamhet 
på eftermiddagarna. 
Eleverna på skolan äter i omgångar, då matsalen inte tar tillräckligt många sittande. 
På eftermiddagarna serveras lättare mellanmål för de barn som går på fritids, detta 
kan bestå av macka och varm chokladmjölk. 
Till lunchen får matsalen själva rätten utskickad från en tillagningscentral och det 
enda man tillagar själva på skolan är basmat och salladen. Köket är ganska litet, 
även om det är ganska mycket större än på Smedbyskolan. Soputrymmet är 
begränsat, men tillräckligt för dagens avfallsmängder. Lastbryggan är liten, och detta 
är något som personalen anser bör rättas till. 
Man sorterar ut komposterbart och brännbart avfall, och bedriver även en del 
materialåtervinning av avfallstyper som glas och metall. Även här har försök gjorts 
med biobags, men de drogs tillbaka. (19) 

 

Avgifter 2004 Antal Á Summa
Fast avgift  839 kr/år 839 kr

70-l säck komposterbart 1 gång/vecka 10 st 832 kr/år 8 320 kr

Dragvägsvgift, 1 gång/vecka, 20 m. 10 st x 1 int. 157 kr/år 1 570 kr

Tab.4   10 729 kr

Notera att siffror för brännbart avfall ej är med i totalsumman. Anledningen är 
antagligen att den typen av avfall går under någon annan del av verksamheten så att 
den inte är med på fakturan för köket.
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5 ANALYS 
I detta avsnitt analyseras dels kommunens avfallshantering (alltså kommunens 
förutsättningar att förbättra sin hantering, och i vilken riktning som hanteringen kan 
ledas) och dels varje enskild skolas förutsättningar att minska sina kostnader för 
avfallshanteringen.  
 

5.1 Det Totala Avfallsläget inom Kommunen 

5.1.1 Allmän Strategi 
I EU:s avfallshierarki står högst upp att varje land ska försöka minimera sin 
produktion av avfall.  
Kraven på att minska andelen deponerat avfall blir bara större och större och sedan 
årsskiftet är det förbjudet att deponera organiskt avfall. Detta gör att det blir mycket 
viktigt att ha en strategi för hur det organiska avfallet ska tas om hand i framtiden. 
Det miljömål som satts upp om att 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, 
storkök och butiker ska gå till biologisk behandling år 2010 stimulerar till att jobba för 
att införa system för att ta om hand biologiskt avfall på ett miljöriktigt sätt.  
I dagsläget går endast ca 10% till biologisk behandling, så denna siffra måste mer än 
tredubblas de närmaste 5 åren för att målet ska nås.  
Enligt avfallsplanen ska Lokalförsörjningsenheten (LFE) möjliggöra att alla 
kommunala arbetsplatser senast i år, 2005, ska ha möjlighet att källsortera avfall i 
fraktionerna komposterbart och brännbart. LFE ska också upprätta ett system för 
kontroll och uppföljning av kommunens avfallsproduktion så att produktionen kan 
särskiljas på enhets- alt. fastighetsnivå. Alla upphandlingar som görs ska också följa 
de miljökriterier som har satts upp.  
Enligt Miljöbalken finns det inga hinder för att behandla organiskt avfall vid speciella 
behandlingsanläggningar. Däremot är det inte tillåtet att behandla organiskt avfall 
direkt på plats, om man inte kan bevisa att behandlingen inte utgör en olägenhet för 
människor och miljö. Vill man behandla avfallet på plats ska man anmäla detta till 
Bygglovs- och Miljöskyddsnämnden inom kommunen, så att denna får göra en 
utredning.  
Vad gäller transporten till anläggningarna har kommunen redan idag fungerande 
avtal med fristående entreprenörer. Enligt nuvarande lagstiftning får inga andra än de 
entreprenörer som anlitats och godkänts av kommunen transportera avfallet.  
 

5.1.2 Behandlingssätten 
Det finns idag två alternativ för biologisk behandling av avfall, kompostering och 
rötning. Båda har sina fördelar och sina nackdelar. 
Ur miljösynpunkt är det ingen större skillnad på komposterings- och 
rötningsalternativen i dagens läge. Båda ger restprodukter som kan användas för 
andra verksamheter. En sak man ska ta i beaktning är att behovet av biogas ökar 
hela tiden, bland annat som ett allt vanligare fordonsbränsle. Detta gör att 
rötningsalternativet är ett bättre alternativ ur ett framtidsperspektiv. 
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Vid en utökning av komposteringen behövs inga nya investeringar vid de olika 
verksamhetsavdelningarna, vilket är bra ur kostnadssynpunkt. Luktproblem och 
andra sanitära olägenheter är faktorer som talar emot en fortsatt utbyggnad av 
komposteringssystemet. Att kompostera på plats på skolan skulle betyda väldigt 
mycket merjobb för personalen, vilket skulle ta resurser från andra delar av 
verksamheten. 
I och med byggandet av den nya rötningsanläggningen vid Slottshagen har 
kommunen fått faciliteter för att kunna tillämpa biologisk behandling genom rötning. 
Tillstånden för driften av denna är ännu inte klara, men det är rimligt att tro att de 
kommer att bli klara innan årsskiftet 2005-2006. 
Investeringar har redan gjorts på fem stycken Nanovac-maskiner inom kommunen 
och en utvärdering av hur det fungerar på de ställen där maskinerna testas kommer 
att visa om det är värt att satsa på en utbyggnad av systemet. Nanovac-systemet har 
fungerat bra i Linköping, och det finns ingen speciell anledning att tro att det inte 
skulle göra det i Norrköping också.  
Skulle detta visa sig vara ett misslyckande måste man hitta en alternativ lösning. Det 
skulle kunna vara att göra som sker idag med det biologiska avfallet, att det körs till 
Tveta-tippen utanför Järna. 
Ett annat alternativ kan vara förbränning. Detta måste dock ses som en nödlösning 
då man i såna fall inte kommer närmare vare sig de nationella eller regionala målen 
som satts upp.  
Deponering är som tidigare sagts uteslutet för behandling av organiskt avfall, enligt 
den nya lag som kom vid årsskiftet. 
 

5.2 De Olika Skolornas Avfallshantering 

5.2.1 Ebersteinska Gymnasiet 
Idag finns ingen källsortering på Ebersteinska, något som måste förbättras för att 
följa direktiven i avfallsplanen. Nanovac-systemet finns redan installerat, och enligt 
Gatu- och Parkkontoret är det dimensionerat för de avfallsmängder som skolköket 
producerar. Detta är helt i linje med vad avfallsplanen säger, och detta kommer att 
förbättra situationen avsevärt. 
Eleverna är redan vana vid att sortera den överblivna maten, vilket kommer att 
förenkla övergången till utökad källsortering. En utbildning av personalen är 
nödvändig, men då systemet är väldigt enkel blir inte denna varken tidskrävande eller 
svår. Man måste också utreda om man kan återvinna den mat som redan varit ute i 
matsalen, för att rötresten ska kunna kvalitetssäkras. I Linköping slänger man idag 
allt som varit ute i matsalen till annan typ av avfallshantering då det inte är möjligt att 
ha tillräcklig kontroll på den fraktionen.  
Jämför man siffrorna med Kungsgård, som är en jämförbar skola i storlek, ser man 
att Ebersteinska har en mycket större avfallsmängd (8,4 m3 mot 4,9 m3) men 
samtidigt lägre kostnad per m3. Utvecklingen går mot högre avgifter och skatter för 
osorterat avfall, så om man skulle fortsätta med den typ av hantering som man har 
idag kommer man att successivt öka sina kostnader. 
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Då Ebersteinska inte källsorterat innan är det svårt att uppskatta ungefär hur mycket 
matavfall de producerar varje vecka, vilket gör det vanskligt att säga hur lång tid det 
kommer att ta innan källsorteringen börjar löna sig. 
 

5.2.2 Kungsgårdsskolan 
En Nanovac-maskin är redan installerad på skolan, men den väntar på tillstånd för att 
kunna börja användas. Fungerande källsortering finns redan idag på 
Kungsgårdsskolan, så ett införande av Nanovac-systemet innebär inte lika stor 
förändring som på Ebersteinska. Eleverna är väl inkörda med att sortera maten, och 
personalen är van vid hanteringen.  
En fråga uppstår vad som händer om man inte kan ta mat som varit ute i matsalen till 
behandling i Nanovac-maskinen, ska man då ändå sortera avfallet i kompostsäckar? 
Tittar man på förra årets fakturor visas det att mängden komposterbart avfall blir ca 
3,4 m3 i veckan. Detta innebär att Nanovac-tanken måste tömmas 3 gånger i veckan 
för att systemet ska fungera.  
Ett alternativ kan vara att tömma tanken två gånger i veckan och skicka resterande 
mängd (ca 0,5-1m3) till kompostering, om man kan hitta ett rationellt sätt att sköta 
hanteringen. 
Kostnaden år 2004 för att tömma 1 m3 med sopsug en gång i veckan var 6626 kr/år. 
Tre gånger i veckan skulle alltså ha kostat ca 20 000 kr. Detta innebär att man mer 
än halverar sina kostnader för hanteringen av matavfall, då kostnaderna för 
komposterbart matavfall år 2004 uppgick till ca 44 000 kronor enligt tabell 2.  
 

5.2.3 Smedbyskolan 
Idag så källsorterar man på Smedbyskolan och delar upp i komposterbart och 
brännbart.  
Jämför man med Vrinneviskolan så är den organiska fraktionen av avfallet mycket 
mindre, 400 l/v mot 700 l/v, vilket tyder på att skolan är bra på att hålla nere sin 
avfallsmängd. 
Nanovac-systemet skulle kunna fungera på Smedbyskolan rent tekniskt, men 
utrymmesskäl gör det omöjligt att installera systemet. För att det skulle vara möjligt 
behöver soprummet byggas om. 
Det skulle också ta lång tid för systemet att betala av sig. Man producerar ca 400 liter 
komposterbart avfall i veckan, detta skulle innebära en tömningsfrekvens på 
varannan/var tredje vecka, vilket i sin tur skulle kosta ca 2500kr/år. Dagens kostnad 
för komposterbart avfall är ca 4 400 kronor/år, vilket gör att man skulle spara knappt 
2 000 kronor per år vid ett införande av det nya systemet. Detta innebär att 
avbetalningstiden blir över 20 år vid en installationskostnad på 40 000, om 
dragvägsavgiften förblir, och håller samma nivå som idag. 
Dragvägsavgiften på 18 meter är nästan 40% av den totala kostnaden för 
avfallshanteringen på Smedbyskolan. Skulle dragvägen minska till 15 meter halveras 
dragvägsavgiften.  
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5.2.4 Vrinneviskolan 
På Vrinneviskolan källsorterar man redan idag sitt avfall i en komposterbar och en 
brännbar fraktion. Det brännbara redovisas dock inte på verksamhetsstället köket, 
vilket gör det svårt att uppskatta hur mycket brännbart avfall som produceras i köket.  
Mängden komposterbart avfall är nästan dubbelt så stor som på Smedbyskolan, trots 
att elevantalet är näst intill identiskt. Detta kan till viss del bero på att Vrinneviskolan 
har en mellanmålsverksamhet som man inte har på Smedby, men det rör sig bara 
om ett 30-tal extra portioner per dag. 
Idag sorterar man kompostavfallet i 70-literssäckar. Det är samma taxa för 90-säckar 
som för 70-säckar, vilket innebär att ett byte som skulle spara ca 2000 kr/år. 
När det gäller Nanovac-systemet liknar situationen den på Smedbyskolan. Trots att 
soprummet är något större räcker det inte till för att få plats med en Nanovac-maskin. 
Med nuvarande produktion av organiskt avfall skulle tanken behöva tömning 
varannan vecka, vilket innebär en kostnad på ca 3300 kr/år. Dagens kostnad för 
komposterbart avfall är ca 8300 kronor, vilket innebär att man skulle spara ca 5000 
kronor per år med det nya systemet. Avbetalningstiden för maskinen skulle då bli ca 
8 år vid bibehållande av dagens dragvägsavgift och avfallsmängder. 
Dragvägen är idag 20 meter, vilket innebär att den är ca 15% av den totala 
kostnaden för hanteringen. Kan man minska denna med 5 meter till 15 meter skulle 
man slippa avgiften och därmed spara ca 1600 kr/år. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Det Totala Avfallsläget 
De åtgärder som kommunen nu försöker genomföra ligger i linje med vad som sägs i 
EU:s avfallshierarki. I kommunen ser det ut att finnas en medvetenhet om problemen 
och en vilja att lösa dem. Man har tagit fram riktlinjer för en strategi utan att riktigt ha 
definierat den på detaljnivå. 
Det finns 3 olika alternativ för att ta hand om det biologiska avfallet; rötning, 
kompostering och förbränning.  
Ur en framtidssynpunkt är rötning det bästa alternativet och det är det som 
kommunen ska satsa hårdast på. Detta alternativ innebär höga 
investeringskostnader, både vid uppförande av behandlingsanläggningar och vid 
införande av systemet på verksamhetsställena, men ger mer tillbaks i ett långsiktigt 
perspektiv. Att biogasen är på frammarsch i Sverige och resten av Europa är ett 
starkt argument för rötningsalternativet.  
För att rötningen ska bli ett starkt alternativ måste restprodukterna kunna 
kvalitetsmärkas. Hur detta görs står i dokumentet SPCR 120 som utvecklats av RVF.  
I andra hand kommer kompostering, som är ett klart fungerande alternativ på kort sikt 
men som har brister i det långa loppet. Det finns ingen tillfredsställande 
komposteringsanläggning närmare än Järna utanför Södertälje, och detta innebär 
kostnader för transport. Ska man uppföra en anläggning närmare Norrköping skulle 
detta, förutom kostnader för uppförande, medföra miljöproblem av olika grad 
beroende på vilken typ av kompostering man väljer att satsa på. 
Som sista utväg kan man bränna det biologiska avfallet. Detta är det vanligaste 
behandlingssättet inom kommunen idag, men de mer miljöriktiga lösningarna är att 
föredra. 
35%-målet blir svårt att klara. Rötningsanläggningen skulle komma att hjälpa upp 
siffrorna, men att tro att man ska kunna tredubbla mängden avfall som går till 
biologisk behandling på bara tre år är inte realistiskt.  
För skolorna tycker jag att en blandning mellan rötning och kompostering är det mest 
lämpliga. En del, främst mindre skolor har av utrymmesskäl hinder för 
rötningssystemet och tvingas då finna andra lösningar.  
 

6.2 Avfallsläget i Skolorna 

6.2.1 Ebersteinska Gymnasiet 
Ebersteinska skolan bör börja använda Nanovac-systemet så fort tillståndsfrågor och 
dylikt är klara och bör prioriteras framför andra skolor, där matavfallet redan går till 
biologisk behandling. Eftersom skolan har en så pass stor andel osorterat avfall idag 
måste åtgärder till, och då är ett införande av Nanovac-systemet en bra lösning. Det 
finns inga direkta hinder för detta i dagens läge, en maskin står redan inställd på 
skolan och eleverna är inställda på att sortera bort sitt matavfall.  
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Detta är en avfallshantering som ligger i linje med vad som sägs i de olika strategier 
som tagits fram. När det gäller kostnadsfrågan är denna svår att svara på då det 
saknas riktvärden för matavfall på Ebersteinska. 
Om det skulle visa sig att det avfall som varit ute i restaurangen ej kan användas i 
systemet har man en annan fråga att ta ställning till: Vad kan man göra med det 
överblivna avfallet? Det skulle kunna tas om hand genom kompostering, men då 
Ebersteinska redan gjort misslyckade försök med detta är det mest troliga att man 
tvingas skicka detta avfall till förbränning. 
 

6.2.2 Kungsgårdsskolan 
Hanteringen kommer inte att bli någon större omställning oavsett vilket alternativ man 
väljer, både elever och personal är vana vid olika sorters avfall. 
Om taxorna ligger kvar på samma nivåer som föregående år skulle det vara mycket 
lönsamt med en installation av Nanovac-systemet, totalt sett skulle man i sådant fall 
halvera sina kostnader för matavfall. Nanovac-systemet skulle då ha en 
avbetalningstid på två år, något som måste anses som ytterst lönsamt. 
På Kungsgård har man tidigare komposterat  med gott resultat, vilket gör att det kan 
vara ett alternativ för det matavfall som eventuellt inte kan tas till 
rötningsanläggningen. 
 

6.2.3 Smedbyskolan 
Källsorteringen som bedrivs idag på skolan är bra, och bör fortsätta. Skolan håller 
också en rimlig avfallsnivå om man jämför Vrinneviskolan, och inga vidare åtgärder 
bör vidtas på det området. 
På grund av utrymmesskäl och ekonomiska skäl är Nanovac-systemet uteslutet, 
skolans avfallsmängder är inte tillräckligt stora. En avbetalningstid på 20 år är inte 
bra nog, då utvecklingen går snabbt framåt och andra alternativ kan uppträda på 
marknaden.  
Dragvägen bör minskas ner till högst 15 meter. Lokalförsörjningsenheten bör utreda 
vad en sådan ombyggnad skulle kosta och se om detta är en lämplig lösning rent 
ekonomiskt. 
 

6.2.4 Vrinneviskolan 
Vrinneviskolan har en avsevärt högre matavfallsmängd än Smedbyskolan, trots att 
skolorna har nästan identiskt antal elever. Här krävs det att skolpersonalen bättre 
beräknar mängden mat som går åt, då huvuddelen av matavfallet är överbliven mat 
som inte serverats. Lämpliga åtgärder kan vara internutbildning av personalen, eller 
att man försöker få bättre kontroll på hur mycket som brukar gå åt av de olika 
maträtterna, för att på så vis få rätt mängd mat. 
Man bör byta säckar till 90-liters, då det är samma taxa på dem som på 70-liters. 
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Det finns inte utrymme för en Nanovac-maskin, vilket omöjliggör en installation i 
dagens lokaler. 8 år är en acceptabel avbetalningstid, men installationskostnaden 
skulle bli avsevärt mycket högre på grund av att en ombyggnad måste göras, och 
detta skulle göra maskinen olönsam. 
Dragvägen bör minskas om det är möjligt, men den har inte lika stor betydelse för 
Vrinnevi som för Smedbyskolan. Anledningen till detta är att dragvägstaxan är lägre 
för säckar än för kärl. 
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