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ABSTRACT 

Med grund i bland annat EU-lagstiftning och de svenska nationella miljömålen har avfalls-
hanteringen i Sverige övergått från ett tidigare deponibaserat system till ett fokuserat på olika 
återvinningsmetoder. Den avfallsbehandlingsmetod som kanske haft störst framgång under 
början av 2000-talet är energiåtervinning, vilket innebär förbränning av avfall med därtill 
kopplad energiutvinning. En stor del av den sorts avfall som deponerades före förbuden mot 
deponering av utsorterat brännbart avfall och av organiskt avfall, år 2002 respektive 2005, 
har sedan förbudens ikraftträdande istället förbränts för att generera en betydande andel av 
Sveriges el- och fjärrvärme. Denna litteraturstudie syftade till att utifrån ett miljöperspektiv 
granska avfallsförbränning som metod för avfallsbehandling och för energiproduktion, med 
fokus på utsläppen av växthusgaser och andra miljöföroreningar. Utsläppen från energi-
återvinningen i Sverige analyserades och diskuterades i förhållande till de alternativa metoder 
för avfallsbehandling och el- och fjärrvärmeproduktion som också utnyttjades i Sverige vid 
skrivandets stund. Synen på växthusgasutsläppen från den svenska avfallshanteringen, 
argument för energiåtervinningens miljövänlighet och inställningen till en fortsatt expansion 
av energiåtervinningen i Sverige ifrågasattes. Slutsatserna från studien var att energi-
återvinning med fördel för miljön bör ersättas av materialåtervinning och biologisk 
behandling av avfall samt förbränning av biobränslen, vilket det redan vid skrivandets stund 
fanns visst incitament för i lagstiftning och planering. 

 

With support in EU legislation and the Swedish National Environmental Objectives, the 
waste management of Sweden has shifted from an earlier system based on disposal in landfills 
to one focused on various recycling methods. The waste treatment method that has perhaps 
had the most success during the beginning of the 21st century is that of energy recovery, 
which means energy extraction coupled waste incineration. A large portion of the type of 
waste that was disposed of before the bans on landfilling of combustible waste and of organic 
waste in 2002 and 2005, respectively, has since the bans’ coming into force instead been 
incinerated to produce a considerable part of Sweden’s electricity and heating. This literature 
study aimed to, from an environmental point of view, review waste incineration as a method 
of waste treatment and of energy production, focusing on emissions of greenhouse gases and 
other pollutants. The emissions from the Swedish energy recovery were analysed and 
discussed in relation to the alternative methods for waste treatment and electricity and heat 
production that were also utilized in Sweden at the time of writing. The perception of 
greenhouse gas emissions from the Swedish waste management, arguments in favour of the 
environmental benefits of energy recovery, and the attitude towards a continued expansion 
of energy recovery in Sweden were questioned. The conclusions drawn from the study were 
that energy recovery should, with benefits for the environment, be replaced with recycling 
of materials and biological treatment of waste as well as combustion of bio-fuels, which there 
were already certain incentives for in legislation and state plans at the time of writing. 
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INLEDNING 

Sedan 1990-talet har avfallshanteringen i Sverige omställts från ett till stor del deponibaserat 
system till ett som är fokuserat på återvinning av olika slag (Naturvårdsverket 2012). Detta 
har sin grund bland annat i EU-lagstiftningen, dess målsättningar och i de nationella miljö-
målen, som syftar till att minska de miljöproblem som avfallshanteringen medför. Den form 
av återvinning som kanske slagit igenom mest är så kallad energiåtervinning, vilket innebär 
förbränning av avfallet där man samtidigt utvinner energi. 

År 2003 genomfördes en granskning av avfallsförbränningens utsläpp av främst växthusgaser 
och en viss jämförelse gjordes mellan metoden och dess alternativ för avfallsbehandling och 
energiproduktion (RVF 2003). Studien genomfördes strax efter förbudet mot deponering av 
utsorterat brännbart avfall infördes, samt ett par år före förbudet mot deponering av 
organiskt avfall tillkom. Sedan dess har mängden avfall som går till energiåtervinning nästan 
fördubblats (Avfall Sverige 2015a) och ett antal nya avfallsförbränningsanläggningar har 
tillkommit för att utöka kapaciteten hos den svenska energiåtervinningen, som redan är större 
än vad som kan fyllas med inhemskt avfall (Avfall Sverige 2015b). 

I detta examensarbete har en litteraturstudie genomförts för att göra en ny granskning av 
energiåtervinningens miljöpåverkan och jämföra metoden med dess tillgängliga alternativ. 
Resultaten av en sådan granskning har relevans för planering av avfallshantering och energi-
produktion i Sverige. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att, utifrån ett miljöperspektiv med hänsyn till främst utsläpp av 
växthusgaser och andra miljöföroreningar, granska avfallsförbränning som metod för såväl 
avfallsbehandling som energiproduktion i Sverige. Den huvudsakliga frågeställningen är alltså 
följande: 

Är avfallsförbränning en motiverad metod för avfallsbehandling och energiproduktion 
ur ett miljöperspektiv? 

För att kunna besvara detta ställs följande delfrågeställningar: 

 Vilken energiproduktion bidrar avfallsförbränningen i Sverige med? 
 Vilka växthusgas- och andra föroreningsutsläpp orsakas av denna förbränning? 
 Hur står sig avfallsförbränning mot alternativa metoder för avfallsbehandling och 

energiproduktion sett till utsläppen de genererar? 

Studien presenteras i form av en detaljerad bakgrund om ämnet samt en diskussion kring de 
frågor som uppstått genom arbetets gång. Utifrån denna dras ett antal slutsatser för att 
besvara frågeställningarna ovan. 
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METOD 

Studien genomfördes som en sammanställning av information från främst rapporter och 
statistik från myndigheter och branschorganisationer, med kompletteringar från ett antal 
naturvetenskapliga publikationer. Litteratursökningar genomfördes via Stockholms 
universitetsbibliotek i databasen EDS samt via sökfunktioner på berörda myndigheters och 
organisationers hemsidor. Sökord som använts inkluderar avfall, avfallsförbränning, energi-
återvinning, utsläpp, växthusgaser och aska. Resultaten från litteraturstudien diskuterades med 
fokus på främst utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Rapporter från de för syftets 
ändamål mest relevanta myndigheterna och branschorganisationerna prioriterades i 
litteraturanalysen. För diskussionens skull genomfördes ett antal beräkningar utifrån statistik 
och uppgifter i rapporter. Dessa beräkningar presenteras och förklaras i en bilaga. 

BAKGRUND 

Avfall är, enligt definitionen i miljöbalken, sådant material som innehavaren gör sig av med, 
avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med (SFS 1998:808, 15 kap., 1 §). Man 
talar oftast om det primära avfallet, det vill säga det avfall som uppstår vid produktion och 
konsumtion, men det finns också sekundärt avfall som uppstår vid hantering och behandling 
av primärt avfall (Naturvårdsverket 2014). Det har genom historien funnits många sätt att 
hantera avfall på, och sedan länge är det en statlig angelägenhet att planera för och lagstifta 
om avfallshanteringen i samhället (Chandler et al. 1997a). I dagsläget är det, åtminstone inom 
EU, miljö- och hälsoskyddsfrågor som ligger till grund för avfallslagstiftningen, med syftet 
att minimera de hälsorisker och miljöskador som avfallshanteringen kan föra med sig (EU-
direktiv 2008/98/EG, artikel 1). Inom den svenska avfallsbranschen finns inställningen att 
avfall ska hanteras så att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås (Avfall Sverige 
2015a). 

Det svenska avfallet behandlas idag främst genom materialåtervinning, biologisk behandling, 
energiåtervinning eller deponering (Avfall Sverige 2015a). Materialåtervinning är en metod 
som minskar behovet av ny råvara genom att återanvända material från insamlat avfall, och 
som även sparar energi genom att undvika processerna för utvinning av ny råvara. Biologisk 
behandling innebär rötning eller kompostering och används för att utvinna biogas och 
biogödsel (via rötning) samt jordförbättringsmedel (via kompostering) från organiskt avfall, 
och kan också klassas som en slags återvinning. Energiåtervinning innebär förbränning av 
avfall med därtill kopplad energiutvinning och används för att generera främst fjärrvärme 
men även el. Deponering är långtidsförvaring av sådant avfall som av någon anledning inte 
kan eller ska återvinnas med ovan nämnda metoder. 

Av dessa behandlingsmetoder har energiåtervinning använts i allt större utsträckning i 
Sverige sedan 1990-talet. Efter att förbudet mot deponering av utsorterat brännbart avfall 
(SFS 2001:512, 9 §) infördes år 2002 ökade energiåtervinningen snabbt och ersatte större 
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delen av den deponering som genomförts innan dess. Sedan förbudet mot deponering av 
även organiskt avfall (SFS 2001:512, 10 §) infördes år 2005 har mängden avfall som 
deponerats fortsatt att minska och de olika återvinningsmetoderna dominerar idag avfalls-
hanteringen i Sverige (Avfall Sverige 2015a). Den totala mängden avfall som gått till energi-
återvinning har ökat kontinuerligt i nästan 20 år, och ett läge har nåtts där den inhemska 
tillgången på brännbart avfall inte uppfyller den kapacitet som finns i de svenska avfalls-
förbränningsanläggningarna (Avfall Sverige 2015b). Detta har lett till att vi idag importerar 
ungefär lika mycket avfall för energiåtervinning från andra länder som de svenska hushållen 
själva producerar (Naturvårdsverket 2016a). 

AVFALLSHIERARKIN OCH UTVECKLINGEN AV SVERIGES AVFALLSHANTERING 

Det finns alltså ett flertal sätt att hantera och behandla olika sorters avfall på. Inom EU 
tillämpas genom avfallsdirektivet en så kallad avfallshierarki (EU-direktiv 2008/98/EG, artikel 
4). Avfallshierarkin är en generell prioriteringsordning för lagstiftning och politik rörande 
avfallshantering inom EU, och är menad att bidra till avfallsdirektivets delsyfte att ”förebygga 
eller minska de negativa effekterna av generering och hantering av avfall” (ibid., artikel 1). 
Hierarkin innebär att förebyggande av uppkomsten av avfall ska ges högsta prioritet, följt av 
återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och slutligen bortskaffande. Denna 
prioriteringsordning motiveras av de olika metodernas resurseffektivitet och miljövänlighet. 

Avfallshierarkin är en central del av EU:s målsättning för avfallshantering (Naturvårdsverket 
2014). Energiåtervinning – avfallsförbränning med därtill kopplad energiutvinning – ingår i 
”annan återvinning” och är alltså relativt lågt prioriterat. Materialåtervinning har miljömässiga 
fördelar jämfört med energiåtervinning, och förbränning av material som kan material-
återvinnas bör undvikas (Avfallsutredningen 2012). Bortskaffande innebär traditionellt sett 
deponi, och tillämpningen av avfallshierarkin har i praktiken lett till ersättandet av tidigare 
deponibaserade avfallshanteringssystem med sådana som fokuserar på material- och energi-
återvinning (Naturvårdsverket 2012). 

Avfallshierarkin ska alltså följas av EU:s medlemsstater, men då detta anges i ett direktiv är 
det upp till medlemsstaterna att besluta kring hur den ska tillämpas. I en rapport från den 
statligt tillsatta Avfallsutredningen menar man att avfallshierarkin bör tillämpas direkt i 
svensk lagstiftning genom tillägg i miljöbalken (Avfallsutredningen 2012). Detta kan anses 
rimligt då Sveriges avfallsplanering i stort redan utgår ifrån EU:s lagstiftning, tillsammans 
med de svenska miljömålen, med fokus på förebyggande av avfall och tillämpning av avfalls-
hierarkin. Detta har tidigare exemplifierats med förbuden mot deponering av utsorterat 
brännbart avfall 2002 och av organiskt avfall 2005 (Naturvårdsverket 2012). 

Det är viktigt att kunna granska utvecklingen av avfallshanteringen i EU för uppföljning av 
målsättningar. Statistik kring avfallshanteringen sammanställs dels av Naturvårdsverket som 
är ansvarig myndighet i denna fråga, och dels av privata aktörer såsom branschorganisationen 
Avfall Sverige. I Naturvårdsverkets rapportserie ”Avfall i Sverige”, som används för att följa 
upp Sveriges avfallshantering och rapportera till EU vartannat år, varnar man dock för 
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svårigheter kring att utläsa trender i avfallshanteringen eftersom kraven på rapportering av 
avfallsstatistik är relativt nya och såväl definitioner som metoder har varit, och ännu är, under 
förändring (Naturvårdsverket 2014). Trots detta anses man kunna utläsa att svensk avfalls-
hantering har en trend uppåt i avfallshierarkin, och att den kanske största utmaningen är att 
förebygga de stora avfallsmängderna (Avfall Sverige 2015a). 

Sett till den totala mängden avfall som genereras är Sverige det femte mest avfalls-
producerande landet i EU, vilket per capita innebär en sjätteplats och en dubbelt så hög siffra 
som genomsnittet (Naturvårdsverket 2012). Ser man enbart på hushållsavfallet ligger Sverige 
dock på elfte plats i totala mängder, och på sextonde plats per capita, med siffror under 
genomsnittet i EU (Naturvårdsverket 2014). Den stora skillnaden mellan totala mängder 
avfall och hushållsavfall i Sverige beror främst på den stora mängd avfall som genereras av 
den svenska gruvindustrin (Naturvårdsverket 2012). 

År 2014 uppkom 4 547 160 ton hushållsavfall i Sverige, motsvarande ca 466 kg/person – två 
siffror som båda har ökat årligen sedan 2010 (Avfall Sverige 2015a) – se Figur 1. Högst var 
dock siffrorna 2007–2008, under högkonjunkturen, innan de sjönk under lågkonjunkturen 
2008–2010. Kopplingen mellan det ekonomiska läget och befolkningens konsumtion antas 
ha direkta effekter på uppkomsten av avfall (Avfallsutredningen 2012). 

47,3 % av det svenska hushållsavfallet 2014 behandlades genom energiåtervinning. Denna 
andel hade då minskat två år i rad, vilket främst var resultatet av en ökning i material-
återvinningen (Avfall Sverige 2015a). Detta kan eventuellt återspegla effekterna av arbetet 
med att tillämpa avfallshierarkin i svensk avfallsplanering och prioriteringen av material-
återvinning över energiåtervinning. Målsättningar finns även för att öka mängden avfall som 
går till biologisk behandling (Naturvårdsverket 2016b), som tillsammans med material-
återvinning begränsar mängden inhemskt hushållsavfall som kvarstår för energiåtervinning 
(Avfall Sverige 2015b). 

Den totala mängden avfall som gick till energiåtervinning år 2014 var 5 697 680 ton, varav 
2 148 640 ton var svenskt hushållsavfall och 3 549 040 ton utgjordes av övrigt avfall (Avfall 
Sverige 2015a; 2015b), där andelen övrigt avfall inkluderar importerat avfall som uppgick till 
ca 2,14 miljoner ton år 2013 (Naturvårdsverket 2016a) – se Figur 2. Av mängden importerat 
avfall var 1 420 900 ton hushållsavfall från främst Storbritannien, Norge och Irland (Avfall 
Sverige 2015b). Mängden importerat avfall som gått till energiåtervinning har ökat relativt 
snabbt sedan år 2009. Detta beror på att en stor utbyggnad av kapaciteten i svenska avfalls-
förbränningsanläggningar sammanföll med lågkonjunkturen 2008–2010, vilket medförde ett 
kapacitetsöverskott som man började fylla med importerat avfall (Naturvårdsverket 2012). 
Den totala mängden avfall som gått till energiåtervinning i Sverige har ökat kontinuerligt 
sedan slutet av 1990-talet, vilket delvis förklaras av förbuden mot deponering av brännbart 
och organiskt avfall. Sedan förbuden trädde i kraft har sådant avfall som tidigare deponerades 
till stor del förbränts istället (Avfall Sverige 2015a). 
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Figur 1. Mängder svenskt hushållsavfall som behandlades med olika metoder varje år under 
perioden 1995-2014. Staplarna motsvarar den totala mängden hushållsavfall som behandlades 
varje år och färgerna motsvarar mängderna som behandlades med de olika metoderna. Orange 
färg visar mängden som gick till energiåtervinning, grön färg till biologisk behandling, blå färg till 
materialåtervinning och grå färg till deponering. Källa: Avfall Sverige. 

Figur 2. Mängder avfall som gick till energiåtervinning i Sverige varje år under perioden 1995–
2014. Blå linje visar den totala mängden avfall, orange linje mängden svenskt hushållsavfall och 
grå linje mängden importerat avfall. Källa: Avfall Sverige (total mängd avfall och mängd hushållsavfall) 
samt Naturvårdsverket (mängd importerat avfall). 
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AVFALLSFÖRBRÄNNINGENS METODIK OCH RESTPRODUKTER 

Energiåtervinning innebär som nämnt avfallsförbränning med därtill kopplad energi-
utvinning. Förbränningen sker i liknande pannor som de man använder till diverse andra 
bränslen, men med viss anpassning eftersom avfall, till skillnad från andra bränslen, inte är 
ett homogent material – exempelvis sker förbränningen av avfall normalt sett långsammare 
än med andra bränslen för att uppnå en mer fullständig förbränning, vilket förebygger 
utsläppen av diverse ämnen (Chandler et al. 1997b; Sundqvist 2005). I Sverige är roster- och 
fluidbäddsteknikerna vanligast förekommande i avfallsförbränningsanläggningar (RVF 
2005a; Sundqvist 2005; Avfall Sverige 2009). Rosterpannor utgår ifrån en sluttande 
konstruktion där bränslet matas in i övre änden, förs fram genom brännkammaren och 
resterna av det matas ut i nedre änden, vilket är vanligt att använda för fasta bränslen (Persson 
2005). Fluidbäddpannor har ett lager av sand som hålls i konstant omblandning genom 
tillförseln av luft underifrån, och bränslet förs in i sandbädden där turbulensen bidrar till att 
optimera kontakten mellan bränsle och luft för att nå fullständig förbränning (ibid.). Man 
använder vanligtvis en oljebrännare som stöd vid start och stopp av förbränningen, då 
avfallet av hygieniska skäl bara får förbrännas då temperaturerna är höga nog (Avfall Sverige 
2009). 

Temperaturen, tiden under förbränning, tillgången till syre och turbulensen i pannan är fyra 
viktiga faktorer vid förbränning av avfall, och förbränningen anpassas för att optimeras ut-
efter dessa faktorer (Sundqvist 2005). Förbränningen går till genom torkning följt av upp-
hettning till omkring 1 000–1 400°C, varvid sönderdelningsreaktioner och sedan oxidation 
av avfallet sker (Sundqvist 2005; Avfall Sverige 2009). Rökgaserna som bildas leds vanligtvis 
genom ett efterbränningssteg med temperaturer över 850°C och ett överskott på syre. Även 
de rester som kvarstår från brännkammaren genomgår ett utbränningssteg med överskott av 
syre. Minimumtemperaturen 850°C gäller då denna krävs för att förbränna ett stort antal 
kända miljögifter (Sundqvist 2005). 

Rökgaserna kyls sedan i en avgaspanna genom att få kontakt med kilometervis med vatten-
ledningar. Värmen absorberas av vattnet i ledningarna, som hettas upp och förångas. Detta 
kyler rökgaserna och innebär att man kan ta tillvara på deras värmeenergi genom att utnyttja 
vattenångorna i ledningarna till fjärrvärme eller el via en turbin (Sundqvist 2005; Avfall 
Sverige 2009). Det är alltså detta steg som är den tillkopplade energiutvinningen, och som 
gör avfallsförbränningen till en slags återvinningsmetod. Avfallsförbränning för bort-
skaffningens skull blir med sådan energiutvinning istället det man kallar energiåtervinning, 
där man ser avfallet som ett bränsle (Naturvårdsverket 2014). 

Nästa del av anläggningen är rökgasreningen, vilken är mycket viktig ur miljö- och hälso-
skyddssynpunkt. Sedan 1970-talet har man bit för bit fått förståelse för miljöproblemen 
kopplade till förbränning och dess föroreningsutsläpp, och utvecklat tekniker och metoder 
för att förebygga bildningen av samt rena rökgaserna från bland annat stoft, svaveldioxid, 
kväveoxider, flyktiga och ofullständigt förbrända kolväten, etc. (Persson 2005). Rökgas-
reningssteget i en svensk avfallsförbränningsanläggning har stora krav att uppfylla gällande 
reningens effektivitet (Sundqvist 2005). 
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Avfallsförbränning ger upphov till tre sekundära avfallstyper: bottenaska, slagg och rökgas-
reningsrester. Bottenaska är den aska som kvarstår i botten av pannan, och är alltså den fasta 
del av avfallet som inte förbränts (till största del på grund av att detta material är inert, det 
vill säga ej brännbart vid de temperaturer som råder vid förbränningen), exempelvis metaller, 
glas och sand (Sundqvist 2005; Avfallsutredningen 2012). Slagg är bottenaska som smält 
under förbränningen (Sundqvist 2005), och termen används ibland synonymt med botten-
aska (Riksrevisionen 2005). Mängden bottenaska och slagg (framöver sammantaget kallat 
bottenaska i denna text) som kvarstår efter avfallsförbränning utgör ungefär 15–20 % av 
avfallsmängden (i viktprocent), vilket totalt uppgick till 953 770 ton i Sverige år 2014 (Avfall 
Sverige 2015a). Ur bottenaskan utvinns vissa material, främst metaller, för material-
återvinning (Avfall Sverige 2009). Det efter behandlingen kvarstående så kallade slaggruset 
används som konstruktionsmaterial på deponier och vid vägbyggen (Avfallsutredningen 
2012; Avfall Sverige 2015a), där konstruktionsmaterial på deponier är den vanligaste 
användningen och utgör två tredjedelar av all askanvändning i Sverige (Engfeldt 2007). 

Rökgasreningsresterna är det material och de ämnen som separeras från rökgasströmmen i 
reningssteget. Det är ofta ofullständigt förbränt (Sundqvist 2005) och består dels av flygaska 
(finkorniga partiklar vars sammansättning varierar med avfallets sammansättning) och dels 
av diverse övriga avskilda ämnen (Bjurström & Steenari 2003). Rökgasreningsresterna är det 
sekundära avfall som innehåller den högsta koncentration miljögifter (Riksrevisionen 2005; 
Avfallsutredningen 2012). Dioxiner och polyaromatiska kolväten, som är uppmärksammade 
miljögifter i aska, bildas under särskilda förbränningsförhållanden och hamnar i störst ut-
sträckning i just rökgasreningsresterna (RVF 2005a; Naturvårdsverket 2012). Detta beror på 
hur ämnen reagerar vid förbränningen och att en stor mängd miljögifter är flyktiga, vilket gör 
att de lätt hamnar i rökgasen snarare än förblir bundna i bottenaskan och därmed kan av-
skiljas så att den största delen av miljögifterna kan tas om hand via rökgasreningsresterna 
(Chandler et al. 1997c; RVF 2005b). Rökgasreningsresterna kallas ofta flygaska trots att aska 
egentligen bara är del av innehållet (Bjurström & Steenari 2003), och framöver kallas därför 
rökgasreningsresterna sammantaget flygaska i även denna text. 

Mängden flygaska som bildas vid avfallsförbränning utgör ungefär 3–5 % av avfallsmängden 
(i viktprocent), vilket uppgick till 250 580 ton från de svenska avfallsförbrännings-
anläggningarna år 2014 (Avfall Sverige 2015a). Flygaska från avfallsförbränning har förutom 
förhöjda halter av miljögifter (bland annat tungmetaller, klor och vissa salter) även hög 
alkalinitet (Bjurström & Steenari 2003), och klassas oftast som farligt avfall i Sverige 
(Naturvårdsverket 2012; Avfall Sverige 2015c). Flygaska hanteras därmed genom behandling 
och särskild deponi (Avfallsutredningen 2012), vilket är det vanligaste sättet att hantera 
flygaska inom EU (Avfall Sverige 2015c). År 2012 utgjorde flygaska en femtedel av den totala 
mängden behandlat farligt avfall i Sverige (Naturvårdsverket 2014). 

Behandlingen av flygaska innebär stabilisering och solidifiering genom blandning med 
tillsats- och bindemedel, vilket resulterar i ett fast material som inte lika lätt urlakas efter att 
det deponerats (Chandler et al. 1997d; Bjurström & Steenari 2003; Avfall Sverige 2015c). I 
samband med behandlingen finns också en viss möjlighet till utvinning av önskade ämnen 
samt avskiljning av oönskade ämnen (Avfall Sverige 2015c). En av tillsatserna vid behand-
lingen är slammet från den övriga rökgasreningen (Sundqvist 2005). 
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Deponeringen av behandlad flygaska sker oftast i form av igenfyllning av bergrum, och flyg-
aska från svensk avfallsförbränning hamnar allra främst i norska kalkbrott (Engfeldt 2007). 
Över en femtedel av de totalt 470 000 ton avfall som exporterades från Sverige år 2010 var 
flygaska från avfallsförbränning som skickades till Norge för deponi (Naturvårdsverket 
2012). Idag går närmare hälften av all svensk flygaska till igenfyllningen av Langøya-
kalkbrottet i Norge (Avfall Sverige 2015c). Genom att användas som ifyllnadsmaterial i berg-
rum klassas deponin som en slags återvinning, och man undviker därmed deponiskatt (ibid.). 

Det avfall som faktiskt förbränns och inte avskiljs i form av botten- eller flygaska släpps ut 
genom anläggningens skorsten, omvandlat till främst koldioxid och vattenånga (Sundqvist 
2005). Mängderna dessa utsläpp uppgår till och dess betydelse för energiåtervinningens 
miljöpåverkan, tillsammans med miljöskaderiskerna kopplade till askorna från avfalls-
förbränning, analyseras och diskuteras för att granska avfallsförbränning som metod för såväl 
avfallsbehandling som energiproduktion i Sverige i avsnittet Resultat & diskussion, nedan. 
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RESULTAT & DISKUSSION 

De utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar som energiåtervinningen i Sverige 
resulterar i gör det högst relevant att granska den svenska avfallsförbränningens miljö-
påverkan och jämföra den med alternativa metoder för behandling av avfall samt med 
alternativa bränslen för el- och fjärrvärmeproduktion. En liknande granskning genomfördes 
på uppdrag av dåvarande RVF (idag Avfall Sverige) år 2003 (RVF 2003), det vill säga strax 
efter förbudet mot deponering av utsorterat brännbart avfall och ett par år före förbudet mot 
deponering av organiskt avfall. Sedan dess har mängden avfall som går till energiåtervinning 
nästan fördubblats – se Figur 2 på s. 11 – och ett antal nya förbränningsanläggningar har 
tillkommit (Avfall Sverige 2015a). 

I rapporten från RVF (2003) var ett av syftena att fastslå hur stor del av avfallet som för-
brändes som kunde anses vara biobränsle, och därmed klassas som en förnybar energikälla. 
Man kom fram till att det avfall som förbrändes till ca 70 % bestod av organiskt material, 
medan ca 14 % var fossilt material och 15 % inert. Det material som klassades som fossilt 
angavs vara främst plast i såväl hushålls- som industriavfall, och detta material svarade för ca 
30 % av de totala koldioxidutsläppen från förbränningen (och 40 % av energiproduktionen, 
eftersom fossilt material har ett högre värmevärde än organiskt material). Andelen fossilt 
material i avfallsbränslet i svensk energiåtervinning har sedan RVF:s rapport skrevs minskat 
till i genomsnitt omkring 10 %, men andelen av växthusgaserna i rökgasutsläppen som 
orsakas av det fossila materialet har samtidigt omvärderats till ca 38 % (Avfall Sverige 2012). 

Rökgasutsläppen från förbränningen av avfall består inte bara av växthusgaser, utan även av 
sådana föroreningar och miljögifter som inte fullt ut renas i anläggningarna. Förbrännings-
processer i stort står för en majoritet av utsläppen av svavel- och kväveoxider (och av växt-
husgaser) i Sverige, och en viktig åtgärd för att minska dessa utsläpp är valet av bränsle 
(Persson 2005). Jämfört med andra bränslen innehåller avfall ofta en större mängd miljö-
farliga ämnen (Sundqvist 2005), vilket kan anses tala för att avfall är ett dåligt bränsleval. 
Utvecklingen av teknik för att förebygga och rena föroreningsutsläpp i samband med 
förbränning har dock utvecklats raskt (Chandler et al. 1997c; Persson 2005) och utsläppen 
anses generellt vara små vid moderna avfallsförbränningsanläggningar. Exempelvis minskade 
utsläppen av tungmetaller och dioxiner från energiåtervinningen med 99 % under perioden 
1985–2008, trots den stora ökningen av förbränning av avfall i Sverige under samma period 
(Avfall Sverige 2009). Dioxinutsläppen är betydligt större från flera andra källor, såsom 
industrier och bränder på avfallsdeponier (Sundqvist 2005). Utsläppen av växthusgaser från 
förbränningsprocesser har dock inte minskat i alls samma utsträckning som andra miljö-
föroreningar, då samma tekniska framgångar inte skett avseende sådana ämnen (Persson 
2005). 

Flygaska från avfallsförbränning klassas som nämnt som farligt avfall, och då bland annat 
kloridhalterna är för höga för att askan ska tillåtas som konstruktionsmaterial i Sverige skickas 
en stor del utomlands för att deponeras (Engfeldt 2007; Naturvårdsverket 2012). Omkring 
hälften av all svensk flygaska går till deponi i Langøya-kalkbrottet i Norge, vilket beräknas 
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kunna ta emot denna aska i ungefär 10 år till (Avfall Sverige 2015c). Energiåtervinningens 
ökning har lett till att allt större mängder aska måste hanteras årligen (Avfall Sverige 2015a). 

För att kunna resonera vidare kring energiåtervinningens utsläpp och miljöpåverkan krävs 
en bild av de alternativ som finns, dels för avfallsbehandling och dels för energiproduktion. 
Detta presenteras i de nästföljande två delavsnitten, nedan. 

ALTERNATIVA AVFALLSBEHANDLINGSMETODER 

Som nämnt har de senaste decenniernas utveckling av avfallshanteringen i Sverige inneburit 
ett skifte från ett tidigare deponibaserat system till ett fokuserat på olika former av åter-
vinning. Detta motiveras genom avfallshierarkin med syftet att minska avfallshanteringens 
miljöpåverkan. Energiåtervinningen stod år 2014 för 47,3 % av behandlingen av svenskt 
hushållsavfall (Avfall Sverige 2015a), en andel som varierat ganska lite sedan 2005 
(Naturvårdsverket 2016b) medan den totala energiåtervinningen har ökat kontinuerligt sedan 
slutet av 1990-talet (Avfall Sverige 2015a). Nedan följer korta beskrivningar av de huvud-
sakliga alternativ till energiåtervinning som tillämpas för avfallsbehandling i Sverige idag. 

DEPONI 

Deponering är den traditionella formen av bortskaffning av avfall, som alltså är lägst 
prioriterat i avfallshierarkin, och innebär långsiktig förvaring av avfall. Moderna deponier är 
platser där avfall läggs på hög och/eller fyller ut gropar eller bergrum under kontrollerade 
förhållanden och med särskild planering. Deponier ger upphov till dels metan- och 
koldioxidutsläpp då organiskt material bryts ned, och dels lakvattenutsläpp genom att vatten 
som sipprar genom deponin löser ut och för med sig miljögifter från avfallet via vattenflöden 
i marken. Även deponibränder är ett återkommande problem som genererar betydande och 
okontrollerade utsläpp av växthusgaser och miljögifter (Sundqvist 2005; Naturvårdsverket 
2012). Det finns ett antal tekniska lösningar för att konstruera en deponi så att den ska vara 
så effektiv och säker som möjligt, och i en modern deponi minimeras urlakningen, samtidigt 
som det vatten som väl urlakas kan renas. Det finns även metoder för att utvinna deponi-
gaserna så att man undviker dessa utsläpp och istället kan använda gasen som bränsle för att 
generera el och fjärrvärme (Sundqvist 2005; Avfall Sverige 2014a). Uppskattningsvis samlas 
ungefär 60 % av all deponigas i Sverige upp och metangasutsläppen från svenska deponier 
har halverats sedan 1990-talet (Avfall Sverige 2014a). Detta beror dock främst på den kraftiga 
minskning av deponering av avfall som skett sedan dess (Naturvårdsverket 2014; Avfall 
Sverige 2015a), snarare än uppsamlingen av deponigas. År 2012 deponerades ca 3 miljoner 
ton avfall i Sverige, exklusive 75 miljoner ton deponerat gruvavfall (Naturvårdsverket 2014), 
och år 2014 deponerades endast 3,4 % av det svenska hushållsavfallet (Avfall Sverige 2015a). 

BIOLOGISK BEHANDLING 

Det finns två huvudsakliga varianter av biologisk behandling av organiskt avfall. Den ena, 
kompostering, är en aerob process (det vill säga som sker med tillgång till syre) som om-
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vandlar organiskt material till ungefär en tredjedel kompost (som kan användas som jord-
förbättringsmedel) och två tredjedelar koldioxid. Den andra, rötning, är en anaerob process 
(det vill säga som sker utan tillgång till syre) som omvandlar organiskt material till biogödsel 
(som är ett mer potent jordförbättringsmedel än kompost) samt biogas. Biogasen från 
rötning består främst av metan och kan användas som bränsle för att generera el och 
fjärrvärme samt som drivmedel (Sundqvist 2005; Energimyndigheten 2015). Biologisk 
behandling bidrar till att cirkulera näringsämnen och, med rötning, till att utnyttja avfall för 
energiutvinning med en låg klimatpåverkan (Avfall Sverige 2008). Det är dock känt att 
anläggningarna för biologisk behandling släpper ut en viss mängd växthusgaser samt 
lakvatten (Naturvårdsverket 2012). Den biologiska behandlingen av avfall har sakta men 
säkert ökat i omfattning i Sverige sedan 1990-talet, med en dryg fördubbling av rötningen 
från år 2011 till 2014 (Avfall Sverige 2015a), men det finns målsättningar som ändå inte 
verkar nås med denna takt (Naturvårdsverket 2016b). Totalt gick drygt 1,7 miljoner ton avfall 
till biologisk behandling i Sverige år 2014, varav drygt 1,2 miljoner ton till rötning (Avfall 
Sverige 2015a) vilket utgjorde den allra största delen av materialet för den rötning som 
genererade motsvarande 717 GWh biogas det året (Energimyndigheten 2015). 

MATERIALÅTERVINNING 

Ett antal material omfattas idag av det så kallade producentansvaret i Sverige, vilket är ett 
system för att finansiera och organisera insamlingen av exempelvis tidningspapper, metall-
förpackningar, plaster, glasförpackningar, etc., för att detta avfall ska gå till material-
återvinning. Materialåtervinning är en metod för att cirkulera material och undvika ut-
vinningen av ny råvara (Sundqvist 2005). Olika material kan återvinnas med olika effektivitet, 
men samtliga material som återvinns idag innebär en signifikant miljöbesparing jämfört med 
att producera nytt material gällande såväl växthusgas- och föroreningsutsläpp som energi-
användning. Att materialåtervinning innebär miljöbesparingar jämfört med övriga metoder 
för avfallsbehandling är vitt erkänt (se t.ex. Avfallsutredningen 2012; Naturvårdsverket 2012; 
Avfall Sverige 2013a). Det prioriteras högt i avfallshierarkin och i den svenska avfallsplanen 
(Naturvårdsverket 2012), och ökade snabbt från 1990-talet och fram till omkring år 2007, 
men har sedan dess avstannat något i omfattning (Avfall Sverige 2015a; Naturvårdsverket 
2016b). Totalt gick drygt 8,8 miljoner ton avfall till materialåtervinning i Sverige år 2012 
(Naturvårdsverket 2014). 

Av ovan nämnda avfallsbehandlingsmetoder är deponering den som har minst miljöfördelar. 
Även om man skulle anlägga en modern deponi som var fullkomligt säker från 
lakvattenutsläpp och som utvann all deponigas för energiproduktion, så skulle större delen 
av avfallet endast bortskaffas istället för att utnyttjas som en resurs. Att använda avfallet som 
en resurs åstadkoms istället genom de olika återvinningsmetoderna. Biologisk behandling av 
organiskt avfall kan utnyttja det organiska innehållet för att producera biogödsel och biogas 
genom rötning, och materialåtervinning kan utnyttja det icke-organiska innehållet för att 
producera nytt material, medan energiåtervinning kan utnyttja större delen av avfallet för 
energiproduktion. Det råder bred konsensus om att materialåtervinning är den metod som 
har störst miljöfördelar av dessa alternativ, och ska enligt avfallshierarkin prioriteras. 
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ALTERNATIVA ENERGIPRODUKTIONSMETODER 

I början av 2010-talet stod energiåtervinningen i Sverige för 15–30 % av landets fjärrvärme-
produktion (varierande siffror från olika källor), som totalt utgjorde hälften av det svenska 
uppvärmningsbehovet i landet (Avfallsutredningen 2012; Avfall Sverige 2012; Avfall Sverige 
2013b). År 2014 genererade den svenska energiåtervinningen 16,6 TWh energi (varav 
14,6 TWh fjärrvärme och 2 TWh el), vilket motsvarade knappt 3 MWh per ton avfallsbränsle 
(Avfall Sverige 2015a). Internationellt sett är verkningsgraden vid energiåtervinning för-
hållandevis låg, men detta gäller främst vid produktion av el – vid produktion av fjärrvärme, 
vilket i större utsträckning är aktuellt i Sverige, är verkningsgraden desto högre (Avfall Sverige 
2008), och svensk energiåtervinning är den mest effektiva i Europa (Avfall Sverige 2015a). 
Nedan följer korta beskrivningar av de två huvudsakliga alternativ till avfallsbränsle som 
används för el- och fjärrvärmeproduktion i Sverige idag. 

FOSSILA BRÄNSLEN 

Kol, naturgas och olja förbränns ännu i Sverige för att producera el och fjärrvärme, men 
mängderna har minskat sedan 1990-talet och sedan 2004 har energiåtervinning använts för 
att generera mer el och fjärrvärme än förbränningen av något fossilt bränsle. År 2014 utvanns 
2,14 TWh från kol, 2,29 TWh från naturgas och 1,27 TWh från olja (Naturvårdsverket 
2016c). Värmevärdet i dessa fossila bränslen är ca 7,5, 13 respektive 11–12 MWh per ton, 
med viss variation beroende på bland annat vilken klass av eldningsolja som används 
(Jernkontorets energihandbok 2016; Naturvårdsverket 2016d). De är alltså alla betydligt mer 
energieffektiva att förbränna sett till mängden bränsle än avfall, men är ju alla fullkomligt 
fossila material och innebär därmed stora tillskott av växthusgaser till atmosfären vid 
förbränning. Förutom de mer välkända växthusgaserna innebär denna förbränning också 
betydande utsläpp av bland annat svaveldioxid och kväveoxider (Persson 2005). Utsläppen 
skiljer sig mellan de olika fossila bränslena, och lägst utsläpp av såväl växthusgaser som övriga 
föroreningar per utvunnen mängd energi har naturgas (Naturvårdsverket 2015). 

BIOBRÄNSLEN 

Det finns ett antal olika sorters biobränslen som är olika energieffektiva att förbränna, men 
som alla har gemensamt att de klassas som förnybart bränsle, eftersom deras kolinnehåll inte 
är fossilt utan redan är en del av det naturliga kretsloppet av kol. Värmevärdena för 
trädbränslen, energiskog, energigräs och halm ligger omkring 5 MWh per ton bränsle 
(Jernkontorets energihandbok 2016; Naturvårdsverket 2016d), och biogas (från rötning) har 
ett värmevärde på ca 4,3 MWh per ton (Naturvårdsverket 2016d). De är alltså alla mer energi-
effektiva per mängd bränsle än avfall, samtidigt som de i princip inte orsakar några utsläpp 
av fossila växthusgaser. Användningen av biobränslen för el- och fjärrvärmeproduktion i 
Sverige steg snabbt under 1990- och 2000-talet och har sedan början av 2000-talet årligen 
använts för att generera mer energi än avfallsbränsle och fossila bränslen tillsammans 
(Naturvårdsverket 2016c). År 2014 användes biobränslen för att generera totalt 31,46 TWh 
energi el och fjärrvärme (ibid.). 
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ENERGIÅTERVINNINGENS UTSLÄPP 

Växthusgasutsläpp anges ofta i form av koldioxidekvivalenter, vilket är ett sätt att beskriva 
olika växthusgasers klimatpåverkan med hänsyn till deras uppvärmningspotential (det vill 
säga hur potenta växthusgaser de är), normaliserat till koldioxids uppvärmningspotential. 
Detta innebär att koldioxid har värdet 1, medan metan har värdet 25 (då det är en 25 gånger 
mer potent växthusgas än koldioxid) och lustgas, som genereras i små mängder vid nästan 
all sorts förbränning, har värdet 298 (Naturvårdsverket 2016e). Förbränning av avfall innebär 
med uträkningar baserade på detta och de emissionsfaktorer som presenteras av Naturvårds-
verket (2016d) växthusgasutsläpp omkring 346 kg koldioxidekvivalenter per MWh, varav ca 
122 kg/MWh är fossilt. Om man även tar hänsyn till den mängd stödbränsle, nämligen 
eldningsolja motsvarande 240 GWh, som användes år 2014 (Avfall Sverige 2015a) justeras 
siffrorna för energiåtervinningen något, till ca 345 kg koldioxidekvivalenter per MWh, varav 
ca 124 kg/MWh blir fossilt. Andelen fossilt stämmer då ganska väl överens med de 38 % 
som anges av Avfall Sverige (2012). Jämförelsevis innebär förbränningen av naturgas, som 
är det mest energi- och utsläppseffektiva fossila bränslet, 205 kg/MWh varav hela utsläppet 
är fossilt, medan biogas och övriga biobränslen är förnybara bränslen och därmed i princip 
inte genererar några utsläpp av fossila växthusgaser. För fullständiga beräkningar av dessa 
värden, se Bilaga 1. 

Avfall som bränsle medför alltså betydande fossila växthusgasutsläpp, och energi-
återvinningen har som nämnt ökat väsentligt i omfattning sedan slutet av 1990-talet. Ändå 
ser den svenska avfallshanteringens totala utsläpp av växthusgaser, som de presenteras av 
Naturvårdsverket (2016f), vid ett första ögonkast ut att ha minskat kraftigt – se Figur 3 på 
nästa uppslag – från drygt 3,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 1990 till strax över 1,5 
miljoner ton år 2014. Anledningen är att minskningen av avfallsdeponering i princip står för 
hela denna utsläpps-minskning (Naturvårdsverket 2012; Naturvårdsverket 2016f) samt att 
utsläppen av växthus-gaser från energiåtervinningen, som till stor del ersatt den uteblivna 
deponin, inte presenteras i statistiken för avfallshanteringen i Sverige. Växthusgasutsläppen 
från energiåtervinningen presenteras istället i statistiken för produktion av el och värme, och 
anger 2,17 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2014 (Naturvårdsverket 2016g). 

Beräknat utifrån den energimängd som genererades genom energiåtervinning år 2014 enligt 
Avfall Sverige (2015a) – totalt 16,6 TWh – och de emissionsfaktorer som gäller för avfalls-
bränsle enligt Naturvårdsverket (2016c) och ovan nämnda beräkningar – ca 345 kg koldioxid-
ekvivalenter per MWh varav ca 124 kg/MWh fossilt – bör de totala växthusgasutsläppen 
från energiåtervinningen i Sverige ha varit omkring 5,73 miljoner ton koldioxidekvivalenter, 
varav ca 2,06 miljoner ton fossil koldioxid, år 2014 – se beräkningar i Bilaga 1. Den beräknade 
fossila andelen är nära de 2,17 miljoner ton som anges i statistiken från Naturvårdsverket 
(2016g). Den fossila utsläppsmängd som anges av Naturvårdsverket är dessutom väldigt nära 
38 % av de beräknade totala utsläppen om 5,73 miljoner ton, vilket stämmer väl överens med 
andelen fossila växthusgaser i utsläppen från förbränning av avfallsbränsle enligt Avfall 
Sverige (2012). Det kan därmed antas att det bara är de fossila växthusgasutsläppen från 
energiåtervinningen i Sverige som presenteras i Naturvårdsverkets statistik. 
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Växthusgasutsläpp från avfallshanteringen i Sverige, 
inklusive energiåtervinning

Avfallsdeponier Övrig avfallshantering Energiåtervinning

Figur 3. Växthusgasutsläpp från den svenska avfallshanteringen som de presenteras av Natur-
vårdsverket (2016b). Staplarna motsvarar den totala mängden utsläpp och färgerna motsvarar 
mängden som genererats av de olika källorna. Grå färg visar utsläpp från deponier, blå färg från 
hantering av avloppsvatten, grön färg från biologisk behandling av fast avfall och orange färg 
från övrig avfallsförbränning (ej inkluderande energiåtervinning). Källa: Naturvårdsverket. 

Figur 4. Växthusgasutsläpp från den svenska avfallshanteringen, inklusive energiåtervinning. 
Staplarna motsvarar den totala mängden utsläpp och färgerna motsvarar mängden som 
genererats av de olika källorna. Grå färg visar utsläpp från deponier, grön färg från övrig avfalls-
hantering (det vill säga hantering av avloppsvatten, biologisk behandling av fast avfall samt övrig 
avfallsförbränning, ej inkluderande energiåtervinning) och orange färg från energiåtervinning. 
Källa: Naturvårdsverket. 
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När man ser de fossila växthusgasutsläppen från energiåtervinningen tillsammans med 
utsläppen från den övriga avfallshanteringen under perioden 1990–2014 – se Figur 4 – blir 
det tydligt att den totala minskningen av utsläppen från avfalls-hanteringen i Sverige inte alls 
är så stor som den framställs som när man inte tar med energi-återvinningen. Detta eftersom 
den utsläppsminskning som skett tack vare minskningen av avfallsdeponering till stor del 
vägs upp av energiåtervinningens ökade utsläpp. 

Det är anmärkningsvärt att växthusgasutsläppen från energiåtervinningen inte presenteras 
tillsammans med övrig statistik för utsläpp från avfallshantering av Naturvårdsverket. Detta 
är en av flera saker som tyder på en särskild inställning till växthusgasutsläppen från energi-
återvinning jämfört med andra avfallsbehandlingsmetoder. I rapporten från RVF (2003) 
beräknade man som nämnt hur stor del av avfallet som förbrändes som kunde klassas som 
förnybart bränsle. Man kom fram till att organiskt material utgjorde ca 70 % av avfallet, 
medan ca 14 % var fossilt material och 15 % inert. Detta ledde till att man ville klassa avfallet 
som förbränns vid energiåtervinning som 85 % biobränsle – det vill säga inklusive det inerta 
material som inte förbränns utan passerar förbränningen och kvarstår som främst botten-
aska utan att ge någon utvunnen energi – när man jämförde avfallsbränsle med andra 
bränslen. Eftersom biobränsle undviker ett antal miljöskatter som kopplas till fossila växthus-
gasutsläpp vore det fördelaktigt för energiåtervinningen som industri om avfallsbränslet 
klassades till så stor del biobränsle som möjligt, vilket verkar vara det man ville åstadkomma 
genom att på detta sätt kalla inert material för biobränsle. 

Även i EU-lagstiftningen finns en intressant punkt som stärker en särskild inställning till 
växthusgasutsläppen från avfallshantering. I avfallsdirektivet, som reglerar avfallshantering 
med syftet att skydda miljön och människors hälsa och som definierar avfallshierarkin, är 
”gasformiga utsläpp till luften” undantagna (EU-direktiv 2008/98/EG, artikel 2, punkt 1a). 
I avfallsförbränningsdirektivet (EU-direktiv 2000/76/EG) läggs fokus vid utsläpp av diverse 
föroreningar och miljögifter, men växthusgaser nämns inte. Inte heller i relevant svensk 
lagstiftning om avfallsförbränning med energiproduktion, som utgår ifrån ovan nämnd EU-
lagstiftning, nämns växthusgasutsläpp, utan fokus ligger på stoft, svaveldioxid, kväveoxider, 
tungmetaller, dioxiner och furaner (SFS 2013:253, 81–96 §§). På samma sätt diskuteras inte 
växthusgasutsläpp från energiåtervinning i någon nämnvärd utsträckning i den svenska 
avfallsplanen från 2012, där man anger att den största delen av avfallshanteringens växthus-
gasutsläpp utgörs av metangas från deponier (Naturvårdsverket 2012), vilket kan anses vara 
falskt då faktum är att energiåtervinningens fossila växthusgasutsläpp varit större än de totala 
växthusgasutsläppen från deponier sedan 2009. 

I branschrapporter menar man att energiåtervinningen är hygienisk då den förstör en stor 
del av de miljögifter som finns i avfallet samt att utsläppen generellt är låga (RVF 2005b), 
men då talar man alltså endast om utsläppen av miljögifter och förbiser allt som oftast växt-
husgasutsläppen. När man väl talar om växthusgasutsläpp från energiåtervinning verkar det 
handla antingen om hur stor del av utsläppen som kan spåras till den förnybara delen av 
avfallsbränslet eller om jämförelser med deponering och förbränning av fossila bränslen. I 
rapporten från RVF (2003) kallade man till och med energiåtervinning en ”koldioxidsänka” 
eftersom motsvarande avfallsbehandling i form av deponering och motsvarande energi-
produktion i form av förbränning av fossila bränslen skulle generera större växthusgas-
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utsläpp, och man angav att även om biobränslen skulle användas istället för fossila bränslen 
så skulle deponigaserna ändå resultera i (marginellt) större utsläpp än energiåtervinningen. 
Att energiåtervinning åstadkommer minskningar i växthusgasutsläppen är ett argument som 
sedan varit återkommande i branschrapporter (se t.ex. RVF 2005b; Avfall Sverige 2008; 
Avfall Sverige 2009; Avfall Sverige 2013a). 

Det verkar även finnas en märklig syn på vilka utsläpp som är relevanta för avfallshanteringen 
när det kommer till vilket material – fossilt eller icke-fossilt – de har sitt ursprung i. Utsläppen 
från deponier samt från biologisk behandling genereras av nedbrytningen av organiskt 
material (Sundqvist 2005; Naturvårdsverket 2012; Avfall Sverige 2014a), och dessa utsläpp 
presenteras som del av avfallshanteringens miljöpåverkande växthusgasutsläpp. Samtidigt 
förbiser man den andel av utsläppen av växthusgaser från energiåtervinningen som genereras 
av organiskt material – eftersom detta anses vara ett förnybart bränsle – genom att endast 
presentera de fossila utsläppen. Det verkar vara i ögonblicket man förbränner organiskt 
material som det klassas som förnybart, medan utsläpp som genereras av organiskt material 
på annat viss anses ha en miljöpåverkan likvärdig med den från fossila utsläpp. Detta 
exemplifieras väl av faktumet att deponigas som facklas (förbränns med öppen låga, utan 
någon därtill kopplad energiutvinning) räknas som klimatneutral (Avfall Sverige 2014a). 

En möjlig anledning till att man inte verkar se växthusgasutsläppen från energiåtervinning 
som relevanta för den totala avfallshanteringens miljöpåverkan är att man istället ser energi-
återvinning som en energiproduktionsmetod som ska jämföras med andra sådana metoder 
(vilket bland annat framgår av hur Naturvårdsverket presenterar energiåtervinningens växt-
husgasutsläpp tillsammans med de från övrig produktion av el och fjärrvärme, snarare än 
tillsammans med de från övrig avfallshantering). I föreliggande studie anses detta bidra till 
en felaktig bild av den svenska avfallshanteringens miljöpåverkan. Som nämnt är det avfall 
som förbränns i energiåtervinningsanläggningar idag sådant som före förbuden 2002 och 
2005 till största del deponerades istället. Med detta i åtanke är det orimligt att presentera 
utsläppen från deponi, men inte de från energiåtervinning, som del av avfallshanteringens 
totala utsläpp. Samtidigt kan det anses orimligt att bara presentera de fossila växthusgas-
utsläppen från energiåtervinningen när man presenterar de icke-fossila växthusgasutsläppen 
från övriga avfallsbehandlingsmetoder. 

Att argumentera för energiåtervinning som en miljövänlig avfallsbehandlingsmetod genom 
att jämföra den med deponi och förbränning av fossila bränslen är enligt föreliggande studie 
inte heller rimligt. Att jämföra energiåtervinningens miljöpåverkan med den från deponi är 
orimligt med tanke på att större delen av det avfall som förbränns idag är sådant som ändå 
inte får deponeras enligt förbuden från 2002 och 2005. Sedan dessa förbud trädde i kraft är 
det dessutom en betydligt mindre andel nedbrytbart organiskt material i det avfall som 
deponeras, vilket begränsar växthusgasutsläppen från den deponi som väl sker idag (Avfall 
Sverige 2014a). De totala utsläppen från avfallshanteringen i Sverige har dock minskat något 
i samband med övergången från deponi till energiåtervinning (om man endast ser till de 
fossila koldioxidutsläppen från energiåtervinningen) – se Figur 4 på föregående uppslag – 
men eftersom deponi ändå fasas ut blir jämförelsen mellan energiåtervinning och deponi till 
slut föråldrad. 
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På samma sätt finns också i dagsläget omfattande program och målsättningar för att fasa ut 
fossila bränslen på nationell nivå (Naturvårdsverket 2016b). Användningen av fossila 
bränslen för el- och fjärrvärmeproduktion har redan haft en betydande minskning och ersatts 
dels av energiåtervinning men främst av biobränslen (Naturvårdsverket 2016c), vilket 
innebär att fossila bränslen inte heller är helt rimliga att jämföra med i argument för energi-
återvinning. Fossila bränslen för el- och fjärrvärmeproduktion och deponi som avfalls-
behandlingsmetod är alltså i dagsläget förlegade metoder som det inte längre planeras för i 
någon större utsträckning, och det blir därför omodernt att jämföra energiåtervinningen med 
dessa inom Sverige. Frågan bör istället vara vilka än mer miljövänliga alternativ som finns 
tillgängliga. 

Även hanteringen av askorna från energiåtervinningen och deras eventuella utsläpp kan 
ifrågasättas. Den kanske största miljöfaran med deponier är risken för urlakning av miljö-
gifter (Chandler et al. 1997e). Det finns ett antal sätt att motverka detta, exempelvis genom 
att göra det material som ska deponeras svårurlakat (vilket alltså görs i behandlingen av 
askan), justera deponins konstruktion, eller samla upp och rena det vatten som lämnar 
deponin (Riksrevisionen 2005; Sundqvist 2005; Avfall Sverige 2015c). Trots att flygaska anses 
vara för farligt för att på något vis användas som material i Sverige, anses det ändå vara säkert 
nog att deponera då man bedömer urlakningsrisken som liten efter behandling 
(Naturvårdsverket 2012). Dessutom innebär den fortlöpande sluttäckning av deponier som 
sker idag kontinuerliga minskningar av lakvattenutsläppen (Naturvårdsverket 2014). 

Det finns metoder för materialåtervinning av flygaska, men dessa är mycket kostsamma 
jämfört med bortskaffning och anses idag inte vara ekonomiskt gångbara (Bjurström & 
Steenari 2003; Avfall Sverige 2015c). Man ser också bortskaffningen av flygaska som ett sätt 
att fasa ut farliga ämnen ur resurskretsloppet, vilket kan anses ytterligare motivera 
deponeringen (Avfall Sverige 2015c), särskilt då avfallsförbränning med behandling och 
deponering av aska har angetts som den enda tillgängliga metoden för kontrollerad slut-
förvaring av oorganiska miljögifter i avfall (Avfall Sverige 2013a). Det nämns också i 
avfallsdirektivet att avvikelser från avfallshierarkin är möjliga för att uppnå ”bäst resultat för 
miljön som helhet” (EU-direktiv 2008/98/EG, artikel 4, punkt 2). Med detta i åtanke är alltså 
deponeringen av flygaska motiverbar för att på ett, med dagens kunskap, säkert sätt slut-
förvara de miljögifter som hanteras via flygaskan trots att bortskaffning är lägst prioriterat i 
avfallshierarkin. Deponeringen av flygaska är dock något som bör följas upp och kontrolleras 
långsiktigt, och hur stora utsläppen från askdeponier egentligen är verkar inte vara helt klart 
i dagsläget. Det är även känt att det funnits brister i kontrollen av miljögiftsmängderna i askan 
som lämnar energiåtervinningsanläggningarna i Sverige (Riksrevisionen 2005). 

ENERGIÅTERVINNINGENS FRAMTID 

I Sverige finns idag 33 anläggningar som förbränner hushållsavfall och annat avfall med 
därtill kopplad energiutvinning (samt ett antal ytterligare energiåtervinningsanläggningar som 
inte förbränner hushållsavfall). Dessa anläggningar uppfyller med råge energiutvinnings-
kriterierna i EU:s ramdirektiv och anses vara en hygienisk, effektiv och miljömässigt bra 
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metod för behandling av avfall som inte kan återvinnas på annat sätt (Avfallsutredningen 
2012; Avfall Sverige 2015a). Anläggningarna är tillståndspliktiga verksamheter som prövas 
av miljödomstol, och tillstånden kommer med villkor, såsom krav på utsläppsnivåer, vilka 
kontinuerligt kontrolleras genom tillsynsprogram (Riksrevisionen 2005). 

Användningen av energiåtervinning som avfallsbehandlingsmetod i Sverige ökade sakta 
under 1990-talet, för att sedan ta fart i början av 2000-talet och öka årligen fram till idag 
(Avfall Sverige 2015a). Ökningen började ta fart i samband med förbuden mot deponering 
av brännbart och organiskt avfall 2002 och 2005, och man byggde då ut med nya anläggningar 
för att ha kapacitet nog att klara denna ökning. Utbyggnaden sammanföll dock snart med en 
lågkonjunktur omkring åren 2008–2010, då den inhemska avfallsproduktionen minskade och 
man istället fick ett stort kapacitetsöverskott (Naturvårdsverket 2012). Detta ledde till att 
man började importera allt större mängder avfall från andra europeiska länder för att uppfylla 
anläggningarnas kapacitet (Avfall Sverige 2015b). Liksom man har krav på verksamheten vid 
avfallsförbränning har man också regler kring verksamheten för export och import av avfall 
inom EU, med tillståndskrav och ett antal kvalitetssäkringskontroller (Avfall Sverige 2013b). 
Importen av avfall till Sverige verkar minst sagt ha varit gångbar, eftersom kapacitets-
utbyggnaden pågår än idag och sedan 2009 har inneburit ett alltmer förstorat kapacitets-
överskott relativt den inhemska avfallsproduktionen i Sverige (Avfall Sverige 2015b). 

Förutom de argument för energiåtervinningen som en miljövänlig avfallsbehandlingsmetod 
som nämnts i föregående delavsnitt finns andra argument för den import av avfall som sker 
till Sverige. Man menar att vi genom att importera avfall från länder som ännu till stor del 
deponerar avfallet bidrar till att höja europeiskt avfall i avfallshierarkin och därmed 
motverkar de miljöproblem och utsläpp som deponi medför (Avfall Sverige 2013a; 2015a). 
Här använder man dock liknande jämförelser med deponi och dess växthusgasutsläpp, och 
det har angetts att varje ton importerat avfallsbränsle ger en ”klimatvinst” på 500 kg 
koldioxidekvivalenter (Avfall Sverige 2013a). Man menar också att våra nationella 
målsättningar kring minskade avfallsmängder och ökad materialåtervinning och biologisk 
behandling i Sverige begränsar tillgången till avfallsbränsle för energiåtervinningen, och att 
vårt ”behov” av avfallsbränsle från andra håll därmed ökar (Avfall Sverige 2014b; 2015b). 
Inställningen till importen är att den är motiverad till dess att övriga EU-länder har ”kommit 
ikapp” den höga svenska standarden, och att vår fortsatta höjning i avfallshierarkin ytterligare 
ökar möjligheterna för – eller, som det alltså uttrycks i branschrapporter, behovet av – import 
av avfall för energiåtervinning (Avfall Sverige 2013a; 2014b). 

Materialåtervinning anses som nämnt vara en avfallsbehandlingsmetod med större miljö-
fördelar än energiåtervinning, särskilt för material som är effektiva att återvinna samt för 
sådant material som av ändå inte kan förbrännas (Avfallsutredningen 2012; Naturvårdsverket 
2012; Avfall Sverige 2013a; Avfall Sverige 2015a). Man såg redan i rapporten från RVF (2003) 
att en ökad materialåtervinning av plast (och därmed minskning av andelen plast i det avfall 
som går till energiåtervinning) skulle minska både de totala utsläppen från avfallshanteringen 
och andelen fossilt i växthusgasutsläppen från energiåtervinningen. Energiåtervinning är 
istället en motiverad metod för sammansatta material (där man exempelvis kan avskilja 
metaller för materialåtervinning efter förbränningen), förorenade material samt material med 
för låg kvalitet för materialåtervinning (Avfall Sverige 2013a). Med detta i åtanke finns en 
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viss plats för energiåtervinningen i ett modernt avfallshanteringssystem, men frågan som 
ställs i denna studie är om den stora och ännu växande position den har idag är motiverad. 

Trots att avfallshierarkin sakta men säkert appliceras i allt större utsträckning i svensk 
avfallsplanering, främst när det gäller hushållsavfall, och den svenska el- och fjärrvärme-
produktionen till största del utgörs av biobränslen, finns en inställning från avfallsbranschen 
att vi bör fortsätta att utnyttja allt mer energiåtervinning av avfall och fortsätta bygga ut 
kapaciteten med fler avfallsförbränningsanläggningar (Avfall Sverige 2015b). Man är med-
veten om de större miljöfördelarna med materialåtervinning, men menar att en kombinerad 
utbyggnad av material- och energiåtervinning är önskvärd så länge vi kan importera avfall 
som annars riskerar att deponeras i andra europeiska länder, och att frågan om att undvika 
deponi är viktigare än frågan om vi ska satsa på material- eller energiåtervinning (Avfall 
Sverige 2013a). 

Som nämnt har den svenska avfallshanteringen enligt branschorganisationen Avfall Sverige 
(2015a) ännu en trend uppåt i avfallshierarkin. Med tanke på att deponeringen i landet sedan 
flera år har minimerats och energiåtervinningen fortsatt ökar är det inte säkert att detta 
verkligen stämmer. En fortsatt trend uppåt i avfallshierarkin sätter ju energiåtervinningen 
som en ny lägstanivå – ”den nya deponin” – och kräver att energiåtervinningen överges till 
förmån för än mer miljövänliga alternativ. Denna anda finns redan idag uttryckt genom EU-
målsättningar om att på sikt begränsa energiåtervinning till sådant avfall som inte kan 
materialåtervinnas (Avfall Sverige 2015b) samt nationella mål om att öka omfattningen av 
biologisk behandling av avfall i Sverige (Naturvårdsverket 2016b). Länder som Tjeckien, 
Frankrike och Skottland har redan idag policys för att begränsa avfallsförbränningen till 
förmån för åtgärder som ligger högre i avfallshierarkin (Avfall Sverige 2008). 

Det verkar enligt föreliggande studie som att energiåtervinning inte är det mest miljövänliga 
alternativet som finns för varken avfallsbehandling eller energiproduktion. Material-
återvinning är högre prioriterat i avfallshierarkin då det har större miljöfördelar än energi-
återvinning, och biobränslen är både mer effektiva att förbränna och genererar mindre fossila 
växthusgasutsläpp än avfallsbränsle. Biologisk behandling av organiskt avfall verkar vara ett 
komplement till materialåtervinning som även det har större miljöfördelar än energi-
återvinning. Energiåtervinningens plats i avfallshanteringssystemet begränsas då till 
behandlingen av sådant avfall som inte kan eller bör behandlas genom materialåtervinning 
eller biologisk behandling, vilket det alltså redan finns visst incitament för i lagstiftning och 
nationella målsättningar. 

Ur ett miljöperspektiv är ersättandet av energiåtervinning med materialåtervinning och 
biologisk behandling som avfallsbehandlingsmetoder samt biobränslen för energiproduktion 
enligt föreliggande studie högst önskvärt. För att detta ska kunna ske krävs dock en sådan 
utveckling av avfallshanteringssystemet som möjliggör en ökning av materialåtervinningen, 
vilket bland annat innebär att marknaden för det återvunna materialet måste förstoras (Avfall 
Sverige 2013a), och en ökning av den biologiska behandlingen av organiskt avfall, vilket 
bland annat ställer krav på en förbättrad insamling av sådant (Naturvårdsverket 2016b), samt 
att biobränslen på ett hållbart sätt kan produceras i tillräcklig mängd för att ersätta avfalls-
bränslet som används i energiåtervinningen idag. 
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FÖR FRAMTIDA STUDIER 

Denna studie har ett antal begränsningar som kan påverka dess relevans för beslutsfattande 
och andra handlingar, och som kan indikera behoven av ytterligare studier i ämnet. Ett antal 
sådana begränsningar beskrivs kortfattat nedan. 

Endast de alternativ till energiåtervinning, för både avfallsbehandling och el- och fjärrvärme-
produktion, som används i Sverige idag har jämförts, och det saknas alltså jämförelser med 
eventuella ytterligare metoder. Ingen djupare granskning av alternativens miljöpåverkan i 
praktiken har heller gjorts, och det kan antas att metoderna och deras användning ger upphov 
till än fler frågor som måste tas ställning till. 

Det har heller inte gjorts några större åtskillnader av olika sorters avfall och hur de kan 
hanteras i praktiken. Det kan antas att fler möjligheter än energiåtervinning, material-
återvinning och biologisk behandling finns och att sådana möjligheter kan ha olika för- och 
nackdelar för olika sorters avfall. Dessutom har frågorna kring askhanteringen och dess 
utsläpp från deponier endast nämnts i förbifarten och är till stor del obesvarade. 

Ekonomiska faktorer har inte undersökts i närmare detalj. Diskussionen i denna studie har 
gjorts främst utifrån ett miljöperspektiv, och har endast stundvis och då mycket kortfattat 
berört ekonomisk gångbarhet gällande vissa detaljfrågor. För att kunna besluta om den 
svenska avfallsplaneringen bör metodvalens miljöpåverkan ha en central roll, men med visst 
förbehåll för den ekonomiska realiteten kring avfallssystemet. Med det sagt kan – och enligt 
föreliggande studie bör – studier som denna ändå vara vägledande för sådant beslutfattande. 

SLUTSATSER 

Energiåtervinningen i Sverige bidrar med en betydande andel av landets el- och fjärrvärme-
produktion, där avfallsbränsle är det näst mest använda bränslet efter biobränslen. Medan 
förbränningen av avfall kan anses vara en hygienisk avfallsbehandlingsmetod sett till 
utsläppen av miljögifter medför den dock betydande utsläpp av fossila växthusgaser, och 
totalt sett har endast en liten minskning av den svenska avfallshanteringens utsläpp skett 
sedan övergången från deponi till energiåtervinning. Materialåtervinning är en avfalls-
behandlingsmetod med större miljöfördelar än energiåtervinning, och med komplement i 
form av biologisk behandling av organiskt avfall kan en fortsatt trend uppåt i avfallshierarkin 
hållas i det svenska avfallshanteringssystemet genom att ersätta energiåtervinningen med 
dessa metoder. Den el- och fjärrvärmeproduktion som idag utgörs av energiåtervinningen 
skulle med fördel för miljön ersättas av biobränslen, som redan är det mest använda bränslet 
för sådan energiproduktion. Att ersätta energiåtervinningen med dessa metoder är i linje med 
redan existerande incitament. Energiåtervinning har dock fortfarande en viktig roll i avfalls-
hanteringen, genom att fungera som behandlingsmetod för sådant avfall som inte kan eller 
bör återvinnas på annat sätt. Så länge avfall deponeras i andra europeiska länder finns också 
en viss miljöfördel med fortsatt import av avfall för energiåtervinning. 
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TACK 

Stort tack till Ingegerd Svantesson och Avfall Sverige för tillgången till rapporter och statistik, 
och tack till Ida Adolfsson på Naturvårdsverket för hjälpen med att finna statistik. Ett tack 
riktas även till Maricela de la Torre Castro för handledningen under arbetets gång. 
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BILAGA 1 

BERÄKNINGAR AV VÄXTHUSGASUTSLÄPP 

I denna bilaga presenteras de beräkningar vars resultat används på s. 19. 

 

Naturvårdsverket (2016d) anger emissionsfaktorer – det vill säga mängder utsläpp per 
utvunnen mängd energi – av koldioxid, metan och lustgas för de olika bränslena avfalls-
bränsle, naturgas, biogas (i källmaterialet kallat deponi-/rötgas) och eldningsolja enligt Tabell 
1, nedan. 

Tabell 1. Emissionsfaktorer av koldioxid (biogen och fossil), metan och lustgas för avfallsbränsle, 
naturgas, biogas (deponi-/rötgas) och eldningsolja (medelvärden av de olika klassernas värden), 
angivna i kg/MWh. 

 Koldioxid (biogen) Koldioxid (fossil) Metan Lustgas 

Avfallsbränsle 217,332 122,22 0,018 0,0216 

Naturgas - 204,984 0,0036 0,00036 

Deponi-/rötgas 203,4 - 0,0036 0,00036 

Eldningsolja - 270,828 0,0054 0,0126 
 

De totala emissionsfaktorerna uttryckta i kg koldioxidekvivalenter/MWh för de olika 
bränslena beräknas genom att summera produkterna av de olika bränslenas emissions-
faktorer av de olika växthusgaserna (se Tabell 1, ovan) och växthusgasernas respektive 
uppvärmningspotentialer som angivna enligt Naturvårdsverket (2016e), nämligen 1 för 
koldioxid, 25 för metan och 298 för lustgas, enligt Tabell 2, nedan. På så vis fås en siffra som 
representerar den totala växthuseffekten av utsläppen från varje bränsle per utvunnen 
energimängd. 

Tabell 2. Beräkningar av totala emissionsfaktorer för avfallsbränsle, naturgas, biogas 
(deponi-/rötgas) och eldningsolja uttryckt i kg koldioxid-ekvivalenter/MWh. 

 Koldioxid 
(biogen) 

Koldioxid 
(fossil) Metan Lustgas Total 

emissionsfaktor 

Avfallsbränsle 217,332 ∙ 1 
= 217,332 

122,22 ∙ 1 
= 122,22 

0,018 ∙ 25 
= 0,45 

0,0216 ∙ 298 
= 6,4368 346,4388 

Naturgas - 204,984 ∙ 1 
= 204,984 

0,0036 ∙ 25 
= 0,09 

0,00036 ∙ 298 
= 0,10728 205,18128 

Deponi-/rötgas 203,4 ∙ 1 
= 203,4 - 0,0036 ∙ 25 

=0,09 
0,00036 ∙ 298 

= 0,10728 203,59728 

Eldningsolja - 270,828 ∙ 1 
=270,828 

0,0054 ∙ 25 
= 0,135 

0,0126 ∙ 298 
= 3,7548 274,7178 
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Då 16,6 TWh (det vill säga 16 600 000 MWh) energi utvanns genom energiåtervinning år 
2014 (Avfall Sverige 2015a) beräknas de totala växthusgasutsläppen detta år, utifrån den ovan 
beräknade totala emissionsfaktorn för avfallsbränsle – se Tabell 2 – till 5 750 884 080 kg 
koldioxidekvivalenter enligt följande multiplikation: 

16 600 000 ∙ 346,4388 = 5 750 884 080 

Av dessa utsläpp beräknas den fossila andelen detta år, utifrån den fossila koldioxids-
emissionsfaktorn för avfallsbränsle – se Tabell 2 – till 2 028 852 000 kg koldioxidekvivalenter 
enligt följande: 

16 600 000 ∙ 122,22 = 2 028 852 000 

Då 240 GWh (det vill säga 240 000 MWh) av energin som utvanns genom energiåtervinning 
år 2014 genererades av förbränningen av stödbränsle i form av eldningsolja (Avfall Sverige 
2015a) kan den totala emissionsfaktorn för avfallsbränslet i svensk energiutvinning detta år 
justeras för att ta hänsyn till den förbrända eldningsoljan. Den totala emissionsfaktorn för 
energiåtervinningen i Sverige år 2014 beräknas då genom att summera produkten av 
avfallsbränslets emissionsfaktor (346,4388) och den mängd energi som utvanns från 
avfallsbränsle (vilket är den totala mängden utvunnen energi, 16 600 000 MWh, minus den 
från stödbränslet, 240 000 MWh) och produkten av eldningsoljans emissionsfaktor 
(274,7178) och den mängd energi som utvanns från eldningsolja (240 000 MWh) och sedan 
dividera denna summa med den totala mängden utvunnen energi (16 600 000 MWh), till 
345,4019 kg koldioxidekvivalenter per MWh utvunnen energi enligt följande: 

346,4388 ∙ (16 600 000− 240 000) + 274,7178 ∙ 240 000
16 600 000 =  345,4019 

Den fossila emissionsfaktorn för energiåtervinningen i Sverige år 2014 beräknas på samma 
sätt, men med de fossila koldioxidsemissionsfaktorerna för avfallsbränsle (122,22) och 
eldningsolja (270,828), till 124,3685 enligt följande: 

122,22 ∙ (16 600 000− 240 000) + 270,828 ∙ 240 000
16 600 000 = 124,3685 

De totala växthusgasutsläppen från energiåtervinningen år 2014 beräknas, med hänsyn till 
den förbrända eldningsoljan, därmed genom att multiplicera mängden utvunnen energi 
(16 600 000 MWh) med den totala emissionsfaktorn för energiåtervinningen i Sverige år 2014 
(345,4019, se beräkning ovan), till 5 733 671 540 kg koldioxidekvivalenter enligt följande: 

16 600 000 ∙ 345,4019 = 5 733 671 540 

Av dessa utsläpp beräknas den fossila andelen detta år på samma sätt, men med den fossila 
koldioxidemissionsfaktorn (124,3685, se beräkning ovan), till 2 064 517 100 kg koldioxid-
ekvivalenter enligt följande: 

16 600 000 ∙ 124,3685 = 2 064 517 100 

 




