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The high level of food waste is a problem that arises along the production of food and
is a contribution to climate change. Tons of food is unneccessary produced and in
supermarkets large amounts of food that is perfectly edible is thrown away, because
they are
considered not salable. A lot of the food waste is still of good quality and possible to
re-use.
The gain of recycling food waste to its intended purpose as food has risen the interest
of this
project.
A life cycle analysis has been made to evaluate the environmental impact of dumpster
diving of food waste instead of process it with anarobic digestion, composting or
incineration.
Three scenarios of dumpster diving has been studied based on three variations of
food consumption. The study clearly shows how the food production has a high
impact on
our environment and that by replacing the consumpsion of food by food waste from
dumpster diving gives a very positive effect on the environment. Anarobic digestion
and
incineration are equally good as recycling options, but can not even nearly
compensate for the
enviromental impact caused by the food production. Composting is the worst option
of the
studied scenarios because the product from the process can't´t compensate for the
emissions
from the production.
Keywords: Food waste, Waste mangement, Dumpster diving, Anarobic digestion,
Incineraton,
Composting.
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Sammanfattning
Den höga andel matsvinn är ett problem som uppkommer längs hela
produktionskedjan och har en hög påverkan på klimatet. Massvis med mat
produceras helt i onödan och i livsmedelsbutikerna slängs det stora mängder
med mat som är fullt ätbar men som av olika anledningar inte anses säljbar eller
värdig att behålla sin plats på butikshyllan. Att maten som slängs fortfarande är
ätbar ger möjlighet till att återanvända livsmedlet. I detta projekt studeras
vinsten av att återvinna matavfallet till sitt tänkta syfte genom att det dumpstras.
I studien har en livscykelanalys gjort för att beräkna utsläppen av växthusgaser
av att matavfallet blir dumpstrat istället för att det går till avfallshantering så som
rötning, kompostering eller förbränning. Tre scenarier för dumpstring studeras
baserat på tre variationer av livsmedelskonsumtion där alla utgår från en
medelålders man med en medel aktivitetsnivå men med olika
matspecifikationer. I studien framgår det tydligt hur matproduktionen har en hög
påverkan på vår miljö och genom att dumpstra maten så behöver mindre mat
behöver produceras. Det blir även tydligt hur klimatpåverkan varierar beroende
på vilken typ av livsmedel som konsumeras och att en person med hög
köttkonsumtion får en högre klimatvinst av att börja dumpstra än en person som
är vegan.
Rötning och förbränning är likvärdiga som återvinningsalternativ men kan inte
på långa vägar kompensera för den miljöpåverkan som orsakas av att
producera maten. Kompostering är det sämsta alternativet av de studerade
metoderna eftersom produkten från processen inte kan täcka upp för utsläppen
i och med produktionen.
Nyckelord: Matsvinn, Avfallshantering, Dumpstra, Rötning, förbränning,
kompostering, livsmedelsbutiker.
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Terminologi
Här förklaras några förkortningar och begrepp som återfinns i rapporttexten.
Dumpstra: Att leta igenom containrar/soprum efter fortfarande
förbrukningsbara produkter.
Matavfall: Avser all mat som produceras men av olika anledningar kastas.
Matsvinn: Avser andelen av matavfallet som anses ätbart innan det kastades.
Oundvikligt Matavfall: Den andel av matavfallet som anses som oätbart, tex
bananskal och kaffesump. Oundvikligt matavfall = Matavfall – Matsvinn.
Fackling: Avsiktligt utan nyttiggörande, elda upp gasformiga
överskottsbränslen.
Komprimering: Sammanpressning av avfall innan de transporteras till
förbränning.
CO2e: Koldioxidekvivalenter. Mått på utsläpp av växthusgaser som anges i hur
mycket koldioxid som skulle behövas för att åstadkomma samma
klimatpåverkan.
CH4: Metan
NH3: Ammoniak
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Allt som produceras och konsumeras av människan leder till förbrukning av
Jordens resurser och har stor påverkan på planet och ekosystem. En person i
Sverige förbrukar i genomsnitt Jordens resurser i en takt som är 3,7 gånger
snabbare än vad som nyproduceras.1 Konsekvenser av människans agerande
visar sig i klimatförändringar, föroreningar, större markanvändning samt
minskning och obalans av den biologiska mångfalden vilket leder till förstörelse
och degeneration av naturtillgångar och befintligt ekosystem.2
Livsmedelskonsumtionen står för ca (25%) av människans klimatpåverkan.3
I och med den snabbt växande befolkningen så uppstår oro kring hur man ska
klara av att försörja befolkningen med mat då det i nuläget redan är brist på
resurser, samtidigt kastas det enorma mängder med mat som är fullt ätbar.4 I
Sverige kastas det omkring 2 miljoner ton mat varav minst en tredjedel räknas
till matsvinn och återvinning av matavfall kan inte på långa vägar täcka upp för
den höga miljökostnaden för att producera maten.5 Det bästa ur miljösynpunkt
som konsument är att konsumera mindre mängd mat så att mindre mängd mat
behöver produceras.
Dumpstring från engelskans ”dumpster diving” är något som idag allt fler känner
till och sysslar med. Då det är oklart huruvida det är lagligt eller inte så finns det
ingen statistik på hur stor omfattningen är av personer som dumpstrar i Sverige
eller i Uppsala, men att döma från intervjuer med erfarna dumpstrare från
Uppsala så råder det inga tvivel om att dumpstrandet i en studentstad som
Uppsala står för en relativt stor andel av matavfallshanteringen från områdets
livsmedelsbutiker.

1.2 Syfte och Mål
Syftet med studien är att utvärdera klimatpåverkan för dumpstring och andra
avfallshanteringsalternativ för matavfall från livsmedelsbutiker. Målet är att ge
en ökad förståelse om matavfallets utsläpp av växthusgaser samt ge ett
kunskapsunderlag för bättre hanteringen av matavfall från livsmedelsbutiker.
Målet med studien är att beräkna miljöpåverkan i form av utsläpp i växthusgaser
av att matavfallet från livsmedelsbutiker i centrala Uppsala blir dumpstrad
istället för att den behandlas i form av rötning, kompostering eller förbränning.
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Jax, K. (2010). Ecosystem functioning. New York: Cambridge University Press
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Naturvårdsverket, Matavfallsmängder i Sverige. Naturvårvsverket 2014, s. 3.
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1.3 Delfrågor
De frågor att besvaras i projektet är grunden för de sex scenarier som kommer
att analyseras för studien.
•

Vad är miljövinsten av att dumpstra 1 kg mat för en person som innan
den började dumpstra hade en livskonsumtion motsvarande
Jordbruksverkets statistik för genomsnittlig konsumtion per person och år
i Sverige.

•

Vad är miljövinsten av att dumpstra 1 kg mat för en person som innan
den började dumpstra hade en livskonsumtion med högt köttintag och åt
i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer för dagligt
näringsintag.

•

Vad är miljövinsten av att dumpstra 1 kg mat för en person som innan
den började dumpstra hade en livskonsumtion med vegansk kosthållning
och åt i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer för dagligt
näringsintag.

•

Vad är miljövinsten av att röta 1 kg matavfall från livsmedelsbutiker i
Uppsala.

•

Vad är miljövinsten av att förbränna 1 kg matavfall från livsmedelsbutiker
i Uppsala.

•

Vad är miljövinsten av att kompostera 1 kg matavfall från
livsmedelsbutiker i Uppsala.

1.4 Matsvinn
I dagens samhälle slängs stora mängder mat och mycket av det som kastas är
fullt ätbart. Runt 400 000 ton mat per år som producerats på jordbruken i
Sverige hinner inte ens lämna gården.6
Från att en vara producerats till att den konsumeras så uppstår det matavfall vid
varje steg i processen vilket innebär att för att en viss mängd varor ska ta sig till
butiken så har det producerats betydligt fler och att miljöbelastningen blir högre
ju längre fram i produktionskedjan ett livsmedel tar sig.
Matsvinnet beror på olika faktorer. Det är mycket av svinnet som är oundvikligt.
I primärproduktionen kan det bero på att det blir bortfall på grund av sjukdomar,
problem med vädret, mögel mm. 7 Men det slängs även stora mängder
grönsaker på grund av kvalitetskrav som att grönsaker ska ha “rätt form” osv.
6
7

Jordbruksverket, Matsvinn, 2016-02-16
Jordbruksverket, Matsvinnet - Ett slöseri med resurser, 2012:20, s.12.

Mycket av svinnet uppkommer på grund av hanteringen vid transporter och fel i
förvaring. 8 I senare led så beror svinnet ofta på att varan inte uppfyller
kvalitetskraven eller anses som icke säljbar på grund av att maten inte når upp
till den kvalitet och efterfrågan som finns hos konsumenten. En stor
anledningen till matsvinnet i butiker beror på att det är svårt att beställa rätt
mängd mat som överensstämmer med kundens efterfrågan vilket innebär att
maten hinner gå ut i datum innan den hinner säljas.9
En inbjudande matbutik innebär oftast överfulla frukt- och grönsaksdiskar samt
ett varierat utbud. Det innebär att det är mycket som hinner bli dåligt och får
kastas innan varan konsumeras. Många gånger kastas varan för att bäst-före
datumet hinner passera även fast det många gånger inte är något fel på varan
på grund av den säkerhetsmarginal som sätts för att garantera att produkten
inte ska kunna hinna bli dålig.10 I hushållen är en stor del av svinnet oundvikligt
matsvinn, det vill säga sådant som inte anses ätbart som ben och skal.

1.5 Hantering av matsvinn
Den mat som inte konsumeras i livsmedelsbutikerna blir till matavfall. Det
varierar bland butikerna hur matavfallet hanteras samt vad som gäller i olika
kommuner. Det finns dessutom inte någon enhetlig klassificering för
hanteringen av livsmedelsbutikernas matavfall. I vissa kommuner faller de
under det kommunala renhållningsansvaret och betraktas då som hushållsavfall
medan det i vissa kommuner klassas som verksamhetsavfall och hanteras på
den fria marknaden. Även om kommunen erbjuder avfallshantering för butikerna
så är det relativt vanligt att förpackat matavfall ändå sorteras som brännbart
eftersom det blir för komplicerat att hantera det på något annat sätt. En del
kommuner har olika metoder för att avemballera förpackat avfall när det går till
rötning men någon sådan infrastruktur finns inte i Uppsala.11
Regeringen har förslagit ett etappmål för ökad resurshållning i livsmedelskedjan
som innebär att senast 2018 ska minst (50%) av matavfallet från restauranger,
butiker, hushåll och storkök behandlas biologiskt samt att även (40 %) ska
behandlas så att energi tas tillvara på.12 Matavfallet behandlas i nuläget till
störst del genom förbränning, rötning eller kompostering.13 Svenska
befolkningen blir allt bättre på att avfallssortera och den biologiska
avfallshanteringen ökar, men att producera mat är en mycket miljökrävande
process och varken rötning eller förbränning kan på långa vägar kompenserar
8

Naturvårdsverket, Vad görs åt matsvinnet?, Oktober 2012 s. 124.
Naturvårdsverket, Vad görs åt matsvinnet?, Oktober 2012 s. 49-51.
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Andreas Jakobsson, Svinnlandet: Min resa genom en värld av slöseri -och hur den gav mig
ett liv i överflöd s. 45
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Uppsala Vatten, Miljörapport Biogas, (2015),
9
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Miljömål, Avfall, 2012-06-05
Erik Andrée & Andreas Shutte, Matavfall från livsmedelsbutiker, Examensarbete 30 hp vid
miljö- och hälsoskydds programmet på Umeå Universitet, 2010:1 (Umeå universitet 2010), s.
25.
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för den miljöpåverkan onödig matproduktion bidragit till.15 Enligt en norsk
rapport från 2011 är det ur ett klimatperspektiv ungefär tio gånger mer effektivt
att förebygga matavfall än att använda det för biogasproduktion (då biogasen
ersätter diesel).16

Figur 1: Avfallshierarki för svensk avfallshantering

2008 presenterades EUs ramdirektiv för avfallshantering där hantering av avfall
ska följa en viss prioriteringsordning.18 Enligt avfallshierarkin ska
man i första hand ska förebygga/minimera avfallet, alltså inte producera mer än
vad som behövs, om inte det går så ska man återanvända matavfallet på det
mest lönsamma sättet ur miljösynpunkt. Eftersom det är mycket resurskrävande
att producera mat så är det bättre att matavfall ersätter mat än att det används
till rötning eller förbränning för produktion av värme, el eller biogas.
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Avfallsverige, Biologisk återvinning ger näring och energi, 2015-12-07
Ole Jørgen Hanssen, Food Waste in Norway in a value chain perspective, 2011
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Europeiska unionens officiella tidning, Europaparlamentet och Rådets direktiv, 2008-11-22
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1.6 Dumpstring
I alla tider så har människor återbrukat och tagit till vara på sådant som andra
människor har kastat för att höja sin levnadsstandard eller klara vardagen.
Dumpster diving är en rörelse som tog form på 90-talet i USA i samband med
att boken The Art and Sience of Dumpster Diving skriven av dumpstraren John
Hoffman kom ut. Sökandet bland sopor fick då ett namn och blev klassat som
en aktivisthandling i protest mot slöseri av Jordens resurser. 19
Ordet dumpstring härstammar från engelskans dumpster diving, containerdykande och kommer från dumpstrarens sätt att lägga kroppen på kanten av en
sopbehållare och luta sig in i den.20 Dumpstring innebär att man letar igenom
soprum eller containrar efter saker, möbler, prylar som är fullt funktionella eller,
som fokuseras på i den här rapporten, matavfall som fortfarande är ätbart.
Dumpstra är än idag ett okänt begrepp för många. Den enda svenska litteratur
som finns om dumpstring är boken “Svinnlandet” där författaren beskriver sin
resa och vardag som dumpstrare. Som dumpstrare så letar du igenom soprum
och sopcontainrar efter den mat som kastas men fortfarande är ätbar och det
går utan större svårigheter att leva på en dumpstrad kost idag. De flesta butiker
i Uppsala och runt om i Sverige komprimerar matavfallet för att skicka det
vidare till förbränning och det går därför inte att dumpstra detta.21
Det är en gråzon huruvida dumpstring är lagligt eller inte. En del personer
hävdar att om soprummen inte är låsta eller inhägnade och inget inbrott sker så
är det inte en olaglig handling. Andra anser att det är ett brott då man tar saker
på någon annans egendom. De är vanligast att dumpstrandet sker på natten
efter butikernas stängningstider. Detta för att respektera personalen i
livsmedelsbutikerna som kan uppleva det otäckt att gå ut i ett skumt soprum är
fullt med folk, eftersom man inte vill riskera att butiken börjar låsa in eller
komprimera sina sopor.23 Att åka fast är ingen större risk då poliser vanligtvis
upplevs ha en relativt likgiltig inställning till dumpstring och därför inte prioriterar
att om detta är ett brott.24

1.7 Avgränsningar
Studien utgår från butiker i centrala Uppsala och personer som dumpstrar i
dessa butikers soprum för möjlighet till att kunna utföra en mer specifik studie.
Resultaten kan dock antas vara liknande på andra orter. På grund av arbetets
tidsbegränsning tas endast miljöpåverkan i form av växthusgasutsläpp med.

19

Andreas Jakobsson, Svinnlandet: Min resa genom en värld av slöseri -och hur den gav mig
ett liv i överflöd s. 16
20
Ibid.
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Andreas Jakobsson, Svinnlandet: Min resa genom en värld av slöseri -och hur den gav mig
ett liv i överflöd s. 45
23
Ibid
24
Ibid

2 Teori
2.1 Rötning
Rötning innebär att organiskt material bryts ner till mikroorganismer i en syrefri
miljö. Rötning är något som sker som en naturlig process i bland annat
sumpmarker där det finns organiska ämnen utan tillgång till syre. 25
I den här studien syftar rötning på en biologisk behandlingsmetod, dvs
kontrollerad nedbrytning av organiska ämnen i en sluten kammare. I och med
rötningsprocessen bildas biogas som i huvudsak består av CH4 (60-70%) och
CO2 samt små mängder av H2S och H2O.26
Biogas produceras på biogasanläggningar men bildas även på soptippar.
Biogasen bildas genom att man förvarar organiska material i en rötkammare
som är en helt syrefri och isolerad samt försedd med system för att röra om
samt värma upp avfallet. 27 När biogas bildas så samlas den upp och för vidare
användning. Biogasen från rötkammare används till stor del som fordonsbränsle
vilket kräver att gasen uppgraderas genom att man renar biogasen ytterligare
för högre metanhalt. Andra användningsområden för biogas är värme,
elproduktion samt industriell användning. En del av biogasen avfacklas28

2.2 Förbränning
Vid förbränning av avfall så utvinns kemiskt bunden energi i form av värme. I
processen bildas CO2, stoft samt en mängd kemiska föreningar som varierar
beroende på substratets karaktär.29 Rester vid förbränningen uppkommer i form
av bottenaska och rester vid rökgasrensning som är resterna i rökgasen som
filtreras bort innan röken lämnar skorstenen efter förbränningen, så kallad
flygaska.30 Nästan hälften av den totala mängden hushållsavfall används för
energiåtervinning. 31 Det finns ett trettiotal anläggningar i Sverige idag som
förbränner hushållsavfall och annat avfall.32 Produkten som fås vid förbränning
är värme och el som förs vidare ut på el- och fjärrvärmenät om det inte används
för interna behov. 33 Askan som blir en restprodukt från förbränningen kan inte
återanvändas då den är beblandad med material som i vissa fall består av
föroreningar och farliga ämnen. Askan består till största del av CaO, SIO2 och
Al2O3.34 Utsläppen till luft från förbränningsanläggningar är idag mycket låga
25

Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester 2014, ES 2015.03,
s.10.
26
Idib.
27
Idib.
28
Idib.
29
Avfallsverige, Bränslet, 2012-08-03
30
Avfallsverige, Rester, 2011-03-15
31
Avfallsverige, Energiåtervinning, 2015-07-22
32
Avfallsverige, Energiåtervinning -Anläggningarna, 2012-08-03
33
Avfallsverige, Avfall blir värme och El. En rapport om avfallsförbränning, 2005:02 (Malmö:
RVF, 2005), s. 32.
34
Charlotta Tiberg, Miljöriskvärdering av askor – kursutveckling av SIG och SLU i samarbete.
(diss Uppsala: Värmeforsk, SLU, 2008)

tack vare den omfattande filtreringen i rökgasreningen. Föroreningarna hamnar
istället på deponi.35

2.3 Kompostering
Kompostering innebär nedbrytning av organiskt material under aeroba
förhållanden.36 Nedbrytningen sker med hjälp av syre och mikroorganismer till
största del bestående av bakterier och svampar.37 Vid kompostering bildas CO2
och H2O.38 Processen sker i fyra steg: förbehandling, förkompostering,
efterkompostering och efterbehandling.39 I efterbehandlingsstadiet så siktas
substansen och görs klar för antingen lagring eller användning genom att
exempelvis blanda in annat material.40 Näringsinnehållet i kompostsubstansen
är för lågt för att kunna användas som gödningsmedel inom jordbruk, utan
används istället som jordförbättring och till anläggningsarbete i t.ex. parker.41
I och med komposteringen finns det risk för att mellanprodukter som NH3, N2O
och CH4 kan läcka ut under processen innan en fullständig nedbrytning hunnit
ske. Stora mängder med CO2 bildas vid kompostering men även NH3, CH4, N2O
och luktframkallade ämnen. Om lufttillförseln inte är tillräcklig så stiger
mängderna med CH4.42 Toxiska ämnen antas hamna i slutprodukten vid
kompostering och sprids i och med användning av produkten.43 Det finns ca 15
anläggningar i Sverige som behandlar källsorterat matavfall genom
kompostering.44
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Maria Thomten, Miljöbedömning för olika behandlingsmetoder för organiskt hushållsavfall,
slakteriavfall och flytgödsel, Examensarbete 30 hp vid civilingenjörsprogrammet i energisystem
på SLU i Uppsala, 2011:02 (Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, 2011), s. 20.
36
Avfallsverige, Kompostering, 2015-01-09
37
Ibid.
38
Maria Thomten, Miljöbedömning för olika behandlingsmetoder för organiskt hushållsavfall,
slakteriavfall och flytgödsel, Examensarbete 30 hp vid civilingenjörsprogrammet i energisystem
på SLU i Uppsala, 2011:02 (Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, 2011), s. 23.
39
Maria Thomten, Miljöbedömning för olika behandlingsmetoder för organiskt hushållsavfall,
slakteriavfall och flytgödsel, (Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, 2011), s. 23-24; se
Lagerkvist, A. Dahlén, L. Grov, R. Lomeland, A-K. 2005. Behandling av Organiskt Avfall (BOA) Inventering och litteraturstudie avseende Norrbotten och Nord-Norge. (Avdelning för
avfallsteknik, Luleå Tekniska Universitet.)
40
Ibid
41
Avfall Sverige (2005), RVF rapport 2005:06, bilaga 1c
42
Maria Thomten, Miljöbedömning för olika behandlingsmetoder för organiskt hushållsavfall,
slakteriavfall och flytgödsel, (Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, 2011), s. 23-24; se Cecilia
Sundberg, Food waste composting- effects of heat, acids and size, (Uppsala: Sveriges
lantbruksuniversitet, 2003)
43
Ibid.
44
Avfallsverige, Kompostering, 2015-01-09

3 Metod
3.1 Livscykelanalys
Livscykelanalys har använts som metod eftersom det ger en tydlig helhetsbild
av miljöpåverkan och gör det lätt att jämföra de studerade scenarierna med
varandra. Studien följer metodiken för en förenklad livscykelanalys enligt
standarden ISO 14040:2006, som är en internationell standard för miljöledning,
livscykelanalys, princip och struktur.
En livscykelanalys är en metod som används för att analysera miljöpåverkan för
en produkt eller en tjänst i alla dess faser i hela livscykeln “Från vaggan till
graven”.45 En livscykelanalys ger en bra uppfattning om vart i produktens
livscykel som störst miljöpåverkan sker och är en metod som kan används för
att jämföra olika produkter och tjänster. En LCA omfattar fyra olika faser: Mål
och omfattning, inventering, miljöpåverkansbedömning samt tolkning och
resultat som visas i figur 2.46

Figur 2: De fyra huvudstegen i en LCA, (ISO 14040)

Under första delen av livscykelanalysen, Mål och omfattning, så bestämdes
projektets syfte och mål samt hur omfattande projektet skulle vara, vilket
innebar att de scenarier som skulle studeras bestämdes samt systemgränser
för respektive scenario som ansågs rimliga till den tidsram som projektet
angivits.
När mål och omfattning för projektet definierats så skedde inventeringen av
data för de studerade scenerierna. Insamlingen av information och
sekundärdata skedde med hjälp av intervjuer och studerande av tidigare
rapporter och studier kring matsvinn samt miljörapporter från kommunens
45
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återvinningsstationer. Med hjälp av insamlad data kunde miljöpåverkan för
scenarierna beräknas. I tredje steget så redovisas totala miljöpåverkan för
scenarierna samt miljöpåverkan för de ingående processerna för att redogöra
och jämföra vilka faktorer som har störst miljöpåverkan och vilka av scenarierna
som har störst respektive minst miljöpåverkan. Slutligen i tolkningssteget så har
de resultat som givits och de val av metod och tillvägagångssätt analyserats
och diskuterats.

3.2 Mål och omfattning
3.2.1 Funktionell enhet
För att kunna få en tydlig uppfattning om miljöpåverkan jämfört med alternativa
metoder samt vilken del i processen som är mest miljökritisk så är det viktigt att
normalisera allt mot en gemensam nämnare, dvs en funktionell enhet (FE). För
en rättvis jämförelse krävs det att den funktionella enheten är väl definierad,
mätbar och avspeglar produktens nytta. Den funktionella enheten som valts för
denna studie är: omhändertagande av ett kg matavfall från en livsmedelsbutik.
Ett kg livsmedel antas ha samma fördelning av livsmedel som den
genomsnittliga livsmedelskonsumtionen hade i Sverige under 2014.
3.2.2 Scenarier
Sex olika scenarier för avfallshantering har analyserats. För respektive scenario
så beräknas miljöpåverkan, normaliserat mot den funktionella enheten där
resultaten sedan jämförs mot varandra.
3.2.3 Systemgränser
Denna studie kommer att beräkna klimatavtrycket på sex olika scenarier för
avfallshantering av matavfall från livsmedelsbutiker, där tre är olika scenarier för
dumpstring.

Figur 3: Processkarta av den studerade produkten där det analyserade systemet är inringat.

Rötningscenariot innefattar transport för upphämtning och avlämning av
matavfallet från butiken till anläggning, energiförbrukning för driften av
anläggning samt den biogas som utvinns i processen. I scenariot för
förbränning innefattas transport i och med upphämtning av avfall i butik till plats
för mellanlagring samt från mellanlagringstation till förbränningsanläggning,
samt den torv som matavfallet ersätter i och med förbränningen. Scenariot med
kompostering inkluderar transport för upphämtning och avlämning av
matavfallet från butiken till anläggning och drivande av maskiner för
komposteringen. Utsläppen av växthusgaser från komposteringen är inte
medräknat eftersom den studerade kompostanläggningen inte hade några
konkreta siffror för de utsläppen. I scenarierna för dumpstring inkluderas körd
transportsträcka för varje dumpstringstillfälle samt den andel livsmedel som
matavfallet ersätter. Extra energiförbrukning i form av ökat förrådsutrymme för
livsmedel inkluderas ej. Hantering av restprodukter inkluderas inte i något av
scenarierna. Hur matavfallet påverkar energiutvinningen beroende på
egenskaper som vattenhalt tas inte hänsyn till utan allt matavfall beräknas som
ett genomsnitt utifrån ett medelvärde av energiinnehåll från den totala
livsmedelskonsumtionen i Sverige.

4 Inventering
Alla scenarier utgår ifrån att en person konsumerar 773 kg mat per år vilket
motsvarar genomsnittsförbrukningen i Sverige enligt Jordbruksverkets statistik
.47

4.1 Intervjuer
Tre intervjuer med olika personer i Uppsala som dumpstrade runt (90%) av sin
totala kost, utfördes i början av studien för ökad kunskap och förståelse kring
dumpstring som livsstil och handlande. Intervjustudien hade i huvudsyfte att ge
en bild av hur livsmedelskonsumtionen kunde se ut för en person som
dumpstrar samt hur den förändrades i och med dumpstringen. Intervjuerna gav
även en inblick i hur omfattningen och fördelningen av matavfallet såg ut i
soprum/containrar. Den gav även en bild av hur dumpstring kan gå till, hur
vinsten från ett dumpstringstillfälle normalt kan se ut, vad som kan behövas
kompletteras med butiksköpta livsmedel samt allmänt vad som förändrades i
livsstil och standard i och med ett liv som dumpstrare.
4.1.1 Resultat från intervjuer
Här presenteras en del slutsatser som kunde dras utifrån intervjuerna.
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är fullt möjligt att dumpstra sin kost till 100%
Det varierar från butiker hur fördelningen av matavfallet ser ut men
uppskattningsvis är det normalt ca 50% frukt och grönt, 15-30% kött, ca
15-30% mejerivaror och ost och runt 10-20 % övrigt.
De varor som oftast behövs kompletteras med är basvaror som , linser,
bönor, pasta, ris och kryddor.
Man kan med 90% säkerhet hitta paprika, bananer, äpplen och morötter.
Svårt att dumpstra kött under sommaren då det snabbt hinner bli dåligt,
speciellt fisk och kyckling.
Dumpstringen sker med bil i snitt 1 gång i veckan och på en sträcka på
ca 40km, med tre personer i bilen.
Ett dumpstringstillfälle ger ca 200 kg livsmedel.
Man äter samma mängd mat när man dumpstrar som när man inte
dumpstrar.

4.2 Dumpstring
Scenarierna för dumpstring baseras på teorin om att en person som dumpstrar
ersätter köpta livsmedel motsvarande sin totala livsmedelsförbrukning med den
dumpstrade maten och där vart och ett av scenarierna för dumpstring
representerar tre olika alternativ på livsmedelsförbrukning.
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Scenarierna kommer att beräknas med antagandet att personen i fråga
dumpstrar till 100%, då de livsmedel som oftast behövs kompletteras med är
basvaror som linser, bönor och övriga torrvaror vars totala klimatavtryck per
viktenhet, är mycket låg i förhållande till färska varor som grönsaker,
mejerivaror och kött.48
Scenarierna för dumpstring bygger på antaganden och uppskattningar utifrån
från intervjustudien. Dumpstringen för samtliga scenarier sker 1 gång i veckan
med bil där det är i snitt tre personer per gång i bilen som åker en runda på runt
40 km. Mängden mat varierar från gång till gång men ligger i genomsnitt på runt
200 kg. Klimatavtrycket fås genom att beräkna klimatpåverkan för att producera
den motsvarande mängd livsmedel för en livsmedelsförbrukning enligt
respektive scenario reducerat för utsläpp i och med transport.

4.2.1 Dumpstring scenario 1: Medelkonsumtion
Livsmedelskonsumtionen för dumpstringsscenario 1 baseras på antagandet att
en person som dumpstrar åt mat enligt Jordbruksverkets statistik för
genomsnittlig konsumtion per person och år i Sverige under 2014 innan hen
började att dumpstra. Statistiken baseras på de livsmedel kom köpts av
konsumenter vilket innebär att hushållssvinn redan är inräknat.49
Statistiken ger ett totalt utsläpp på 1532 kg CO2e/person och år.50
4.2.2 Dumpstring scenario 2: Hög köttkonsumtion
Dumpstringsscenario 2 baseras på antagande om livsmedelskonsumtion för en
medelålders man med medelhög i aktivitetsnivå51 som innan han började
dumpstra åt enligt livsmedelsverkets näringsrekommendationer för dagligt
näringsintag och har en hög köttkonsumtion. Utifrån antaganden och
information från intervjustudien och livsmedelsverkets
näringsrekommendationer52 har ett exempel över livsmedelskonsumtion för en
dag tagits fram för scenariot som används för att beräkna utsläpp av CO2e för
personen under ett års tid. Utsläppen för hushållsavfall som är ca 80 kg per
person och år53 adderas till den totala utsläppen för livsmedelskonsumtionen för
scenariot.
4.2.3 Dumpstring scenario 3:Vegansk livsmedelskonsumtion.
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Dumpstringsscenario 3 baseras på antagande om livsmedelskonsumtion för en
medelålders man med medel i aktivitetsnivå som innan han började dumpstra åt
enligt livsmedelsverkets näringsrekommendationer för dagligt näringsintag och
har en vegansk kosthållning. Resultaten för utsläpp av CO2e beräknas på
samma sätt som för scenario 2 med enda skillnaden att exemplet är framtaget
för en person med vegansk kosthållning.

4.3 Rötning
De matavfall i Uppsala som går till rötning kommer till Uppsala vattens
biogasanläggning vid Kungsängens gård som är placerad 2,5 km från Uppsalas
centrum. Avfallet blir upphämtat av en lätt lastbil en gång i veckan och körs till
biogasanläggningen. Där förbehandlas matavfallet som ligger i plastpåsar
genom att påsarna rivs sönder och sorteras ut tillsammans med felsorterat
avfall. Matavfallet omvandlas under förbehandlingsstadiet till en slurry, som är
en flytande massa bestående av matavfallet, så att det kan pumpas vidare till
rötkammaren. Under 2015 så behandlades 30 400 ton matavfall på
biogasanläggningen vid Kungsängens gård och 4,84 miljoner Nm3 biogas
producerades motsvarande 29 900 MWh. Av den producerade biogasen gick ca
92% till användning som fordonsbränsle, ca 4% till intern uppvärmning och ca
4% avfacklades.55 Biogasanläggningen har ett metanläckage på 0,01%.56
Under 2015 hade anläggningen en total energiförbrukning på 44 kWh
elström/ton mottaget mängd avfall, diesel motsvarande12MWh, pellets som
motsvararar 1608 MWh och 1359 MWh biogas som antas motsvara de ca 4%
av den producerade biogasen som gick till intern uppvärmning.58
Tabell 1: Energianvändning för rötningsanläggning

Energislag/råvara

Total
energimängd

Elström
Pellets
Biogas
Diesel
Totalt

1332 MWh
1608 MWh
1359 MWh
12 MWh (1220 l)

Energimängd/ton
mottagen mängd
avfall
44kWh
53 kWh
45 kWh
0,4 kWh

Utsläpp CO2e/ton
mottagen mängd
avfall
59
0,88 kg
60
1,007 kg
61
0,114
2,001

Andelen biogas som används som fordonsbränsle antas ersätta diesel för den
lokala busstrafiken i Uppsala. Beräkningarna för scenariot inkluderar den
ersatta mängden diesel, anläggningens totala energiförbrukning samt transport
mellan anläggning och livsmedelsbutik tur och retur. Den mängd biogas som
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produceras baseras på ett medelvärde av den totala mängd producerad biogas
för anläggningen.

4.4 Kompostering
Livsmedelsbutikerna tror i många fall att deras matavfall går till rötning när de i
själva verket går till kompostering, då man inte har tid, ork eller anser det
lönsamt att avskilja det förpackade livsmedlet från emballaget.62 Livsmedlet i
Uppsala komposteras på Hovgården som är en återvinningscentral belägen 12
km från centrala Uppsala.
Utsläppen för produktionen och processen i och med komposteringen gav ett
utsläpp på 28 g CO2e/ kg komposterat avfall.63 Då är produktion av
kompoststrängar, komposteringsprocess, produktion av jordförbättring och
maskinanvändning inkluderat men inte utsläpp från komposten. Emissioner av
gaser som CO2 och CH4 sker i och med komposteringen men för anläggningen i
Uppsala finns det inga uppmätta värden på utsläppen och inkluderas därför inte
i studien. Ca 2250 ton verksamhets- och hushållsavfall komposterades under
2015 på Hovgården. 12,8% av den totala mängden komposterat avfall blev
kompostjord, den största andelen används på anläggningen till konstruktionsoch täckningsmaterial. Det som lämnar anläggningen används vid tillverkning
av anläggningsjord. 64

4.5 Förbränning
Det avfall som förbränns i Uppsala mellanlagras först på Hovgården och
transporteras sedan vidare till Vattenfalls förbränningsanläggning som ligger
någon kilometer utanför centrala Uppsala. Totala sträckan beräknas bli 22km
för upphämtning av matavfall till Hovgården tur och retur plus 22 km från
Hovgården till förbränningsanläggning och tillbaka igen. Transporten för
förbränning antas bli desamma som för kompostering då båda scenarierna sker
på Hovgårdens återvinningscentral och livsmedelsmängderna är desamma.
Avfallet utgör 61% av det tillförda bränslet i förbränningsanläggningen
motsvarande 1089 GWh, och den utlevererade energin består av 83%
fjärrvärme, 7% el, 7% processånga och 3% fjärrkyla.
Förbränningen av matavfallet antas ersätta torv motsvarande samma mängd
energi som har en utsläppsfaktor på 118 g CO2e/ kWh.65 Matavfallet beräknas
ha ett energiinnehåll på 1,77 kWh/ kg. (enligt jordbruksverkets statistik har en

62

Mattias Eriksson
Nilsson, H., 2012. Integrating Sustainability in the Food Supply Chain - Two Measures to
Reduce the Food Wastage in a Swedish Retail Store. Uppsala University and the Swedish
University of Agricultural Science, Uppsala. Master thesis in Sustainable Development Nr. 94.
64
UppsalaVatten, Miljörapport Hovgården, (2015) , s. 12.
65
Miljöfaktaboken 2011,Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter,
s. 105.
63

person i snitt ett energiintag på 13,5 MJ/person och förbrukat totalt 773 kg
mat/år)

4.6.Beräkning av inventeringsdata
4.6.1 Dumpstring
Bilen som används i samtliga scenarier för dumpstring antas vara en
bensindriven personbil med ett CO2-utsläpp på 132,48 g/km.66 Den totalt körda
sträckan, 40km per dumpstringstillfälle divideras med antal personer i bilen och
multipliceras med utsläppen för bilen.
40 km ∗ 132,48[

𝑔
] ≈ 5300 [𝑔 𝐶𝑂5 ]
𝑘𝑚

5,3 [𝑘𝑔 𝐶𝑂5 ]
= 0,0265 𝑘𝑔 [𝐶𝑂5 /𝑘𝑔 𝑑𝑢𝑚𝑝𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡]
200[𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡]
Utsläppen från transporten för samtliga scenarier för dumpstring har ett utsläpp
på 0,0265 kg CO2/ kg livsmedel.

4.6.1.1 Dumpstring scenario 1:

Utsläppen, 1532 kg CO2e, för en persons livsmedelsförbrukning under ett år
divideras med den mängden livsmedel, 773kg, en person förbrukar under ett år
och utsläppen för transport adderas.
−

1532 [𝑘𝑔 𝐶𝑂5 𝑒]
+ 0,0265 [𝑘𝑔 𝐶𝑂5 𝑒] = −1,955 [𝑘𝑔 𝐶𝑂5 𝑒/𝑘𝑔 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙]
773 [𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡]

4.6.1.2 Dumpstring scenario 2:

Personen som konsumerar enligt det framtagna exemplet får ett utsläpp på 6,1
g CO2e/dag.67 Utsläppen för ett år divideras med mängden livsmedel som en
person förbrukar under ett år och utsläpp för transporten adderas.
−

66
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6,1[ 𝑘𝑔 𝐶𝑂5 ] ∗ 365[𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟]
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773 [𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡]
= −2,836 [𝑘𝑔 𝐶𝑂5 𝑒/𝑘𝑔 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙]

Transportstyrelsen, Statistik över koldioxidutsläpp, 2013
Bilaga 2

4.6.1.3 Dumpstring scenario 3:

Personen som konsumerar enligt det framtagna exemplet får ett utsläpp på 2,6
g CO2e/dag.68 Utsläppen för ett år divideras med mängden livsmedel som en
person förbrukar under ett år och utsläpp för transporten adderas.
−

2,6[ 𝑘𝑔 𝐶𝑂5 ] ∗ 365[𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟]
+ 0,0265 [𝑘𝑔 𝐶𝑂5 𝑒]
773 [𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡]
= −1,201 [𝑘𝑔 𝐶𝑂5 𝑒/𝑘𝑔 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙]

4.6.2 Rötning
Matavfallet antas bli upphämtat i en dieseldriven lätt lastbil med ett CO2-utsläpp
på 169,24 g/km69 och antas lasta 1,5 ton livsmedel per omgång och köra en
sträcka på totalt 5 km.
169,24 [𝑔 𝐶𝑂5 /𝑘𝑚] ∗ 5[𝑘𝑚] ≈ 850 𝑔 𝐶𝑂5 /𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
0,85[𝑘𝑔 𝐶𝑂5 ]
= 0,00057𝑘𝑔 𝐶𝑂5 /𝑘𝑔 𝑑𝑢𝑚𝑝𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡
1500[𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡]
Utsläppen från transporten för rötning har ett utsläpp på 0,00057 kg CO2/ kg
livsmedel. Förbrukningen av råvaror och energi för rötningsproceccen och
anläggningen blir totalt 0,002 kg CO2e/ kg mottagen mängd matavfall.70
Mängden biogas som gick till fordonsbränsle under 2015 ersätter 4,84 miljoner
liter diesel som motsvarar ett utsläpp på totalt 13,75 miljoner kg CO2e samt
0,452 kg CO2/ kg livsmedel.
−0,452 + 0,002 + 0,00057 ≈ −0,450[𝑘𝑔 𝐶𝑂5 𝑒/𝑘𝑔 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙]
Totala utsläppen från komposteringen blir -0,45 kg CO2/ kg livsmedel.
4.6.3 Kompostering
Matavfallet antas bli upphämtad i en dieseldriven, lätt lastbil med ett CO2utsläpp på 169,24 g/km och antas lasta 1,5 ton livsmedel och köra en sträcka
på totalt 24 km per omgång.
169,24 [𝑔 𝐶𝑂5 /𝑘𝑚] ∗ 24[𝑘𝑚] ≈ 4060 𝑔 𝐶𝑂5 /𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
4,06[𝑘𝑔 𝐶𝑂5 ]
= 0,0027𝑘𝑔 𝐶𝑂5 /𝑘𝑔 𝑑𝑢𝑚𝑝𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡
1500[𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡]
Utsläppen från transporten för kompostering har ett utsläpp på 0,0027 kg CO2/
kg livsmedel. Utsläppen från komposteringsprocessen är 0,028 kg CO2/ kg
komposterat avfall och adderas med utsläppen för transport.
68
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0,028[𝑘𝑔 𝐶𝑂5 ] + 0,0027[𝑘𝑔 𝐶𝑂5 ] = 0,0307 [𝑘𝑔 𝐶𝑂5 𝑒/𝑘𝑔 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙]
Totala utsläppen från komposteringen blir 0,0307 kg CO2/ kg livsmedel.
4.6.4 Förbränning
Matavfallet antas bli upphämtad i en dieseldriven, lätt lastbil med ett CO2utsläpp på 169,24 g/km och antas lasta 1,5 ton livsmedel och köra en sträcka
på totalt 44 km per omgång.
169,24 [𝑔 𝐶𝑂5 /𝑘𝑚] ∗ 44[𝑘𝑚] ≈ 7450 𝑔 𝐶𝑂5 /𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
7,45[𝑘𝑔 𝐶𝑂5 ]
= 0,0050𝑘𝑔 𝐶𝑂5 /𝑘𝑔 𝑑𝑢𝑚𝑝𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡
1500[𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡]
Utsläppen från transporten för förbränning har ett utsläpp på 0,0050 kg CO2/ kg
livsmedel. Torven har ett utsläpp på 0,18 kg CO2/ kWh och multipliceras med
matavfallets energiinnehåll, 1,77 kWh per kg livsmedel.
− 0,18 𝑘𝑔

𝐶𝑂5
∗ 1,77 𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ

+ 0,005 = −0,324[𝑘𝑔 𝐶𝑂5 𝑒/𝑘𝑔 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙]

Totala utsläppen från komposteringen blir -0,324 kg CO2/ kg livsmedel.

5 Resultat
5.1 Jämförelser för de olika scenarier
Här presenteras resultaten av klimatpåverkan per funktionell enhet för de
studerade scenarierna jämte varandra i figur 4. Från resultaten ser man att
dumpstring undviker betydligt större mängd med utsläpp av CO2e vilket beror
på att produktionen av livsmedel ger upphov till mycket stora växthusutsläpp
och att genom att undvika att producera dessa livsmedel ges ett resultat av
negativ klimatpåverkan.
Dumpstringscenario 2 har mer än dubbelt så stor klimatpåverkan som scenario
3 vilket har att göra med att köttkonsumtionen bidrar till stora utsläpp av
växthusgaser. Kompostering är det enda scenariot som får ett positivt värde
eftersom kompostjorden inte används som gödsel då näringsvärdena i
komposteringsjorden är för låga och innehållet av toxiner vanligtvis för högt.

Figur 4: Jämförelser av scenarier per funktionell enhet

5.2 Jämförelse av processer i respektive scenario
Figur 5 visar fördelningen av de påverkande faktorerna för respektive scenario.
Där framgår det tydligt att den bidragande faktorn för resultatet är vinsten från
den produkt som ersätts i och med slutprodukten från behandlingsmetoden och
att utsläpp i och med transporter är så gott som försumbar. Anledning till att
transporterna för alla scenarier är så små är till stor del för att
transportsträckorna är mycket korta då studiens omfattning är för centrala
butiker som har nära till stationerna för avfallshantering. Livsmedlen har under
dess livscykel från produktion till matavfall i butik hunnit fraktas betydligt längre
sträckor än de i samband med avfallshanteringen.

Figur 5: Jämförelse för ingående processer

5.3 Analys av resultat
5.3.1 Dumpstring
Scenarierna för dumpstring har betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med de
övriga behandlingsmetoderna. Det beror på att man ersätter produktion av mat,
inkluderande allt svinn, transport och utsläpp från industrier och fabriker som
uppkommer i matens livscykel. Klimatpåverkan skiljer sig också mycket mellan
scenarierna då olika livsmedel har olika påverkan. Kött är det livsmedel som har
högst påverkan, medan baljväxter och bönor, som utgör en stor andel av kosten
i sceneriet för de veganska exemplet har en mycket låg utsläppsfaktor.
Den enda negativa klimatpåverkan i och med dumpstring är utsläppen via
transport som är så pass liten i förhållande till de övriga utsläppen att den
nästan är försumbar. Klimatvinsten skulle kunna vara något lägre än den som
redovisas eftersom beräkningarna är gjorda med antagandet att dumpstrandet
ersätter kosten till 100% vilket är ett ganska unikt fall. Det är svårt att komma
undan att komplettering med vissa livsmedel sker emellanåt, exempelvis på
grund av faktorer som att man är på resande fot, äter ute, blir bjuden osv.
Eftersom det varor som det oftast kompletteras med är basvaror som har en
relativt låg utsläppsfaktor i förhållanden till andra livsmedel så blir troligtvis
skillnaden i resultatet mycket liten och att resultatet hade blivit ännu mera
missvisande om beräkningarna hade gjorts för 90% av utsläppen för den totala
kosten från respektive scenario.
5.3.2 Rötning
I scenariot för rötning är den påverkande faktorn den ersatta mängd diesel från
den producerade biogasen. Utsläppen av växthusgaser för att producera den
mängd matavfall som går åt för att producera biogasen kan inte täcka upp för
vinsten i och med den producerade biogasen. Klimatvinsten antas dock vara
något högre än den redovisade siffran då klimatvinsten från ersatt mängd
stallgödsel från rötresten inte är medräknad vilket berodde på att det inte fanns
några trovärdiga siffror tillgängliga och det inte fanns tid för att göra egna
beräkningar. Om man jämför resultatet med andra studier så får det ändå
liknande resultat vilket borde betyda att den ersatta fordonsgasen står för den
betydande delen av minskade utsläpp.
5.3.3 Kompostering
Kompostering är det klart sämsta alternativet ur klimatsynpunkt av de scenarier
som studerats i den här studien. Det beror på att de mesta av produkten från
komposteringen går åt internt till anläggningen och kan inte användas till gödsel
då den har för lågt näringsvärde samt innehåller toxiner som går ut i jorden vid
användning. Största bidragande utsläppsfaktorn är utsläpp i och med
komposteringen. Utsläppen av växthusgaser skulle få ett högre resultat om
utsläppen i och med processen skulle räknas med, dock finns det inga
uppmätta siffror för dessa utsläpp från den studerande anläggningen och därför
har de valts att inte medräknas.

5.3.4 Förbränning
Vinsten i och med förbränningen är likvärdig med rötning. Den påverkande
faktorn för klimatpåverkan är vinsten i form av undviken produktion av torv.
Genom att beräkna på minskade utsläpp med att räkna på att matavfallet
ersätter torv som bränsle så behövs inte hänsyn tas till utsläpp i och med
produktionen av fjärrvärme.

6 Diskussion
De metoder för avfallshantering som används idag kan inte uppväga de utsläpp
som genereras vid matproduktion. Kompostering var i denna studie det sämsta
alternativet i studien men är ändå ett mycket vanligt avfallshanteringsallternativ
för livsmedelsbutikernas matavfall, då man inte har något bra sätt att hantera
förpackat avfall i kommunens biogasanläggning. I miljömålet framgår det att
man vill öka den biologiska avfallshanteringen, men i den biologiska
avfallshanteringen inkluderas både rötning och kompostering vilken gör att det
lätt kan uppfattas som att det är ett bättre alternativ att kompostera avfallet än
att förbränna det eftersom man då bidrar till att uppfylla målet.
Det finns olika metoder för att behandling av förpackat matavfall som går till
rötning men ingen sådan förbehandling finns i Uppsala och därför går det
förpackade matavfallet istället till kompostering. De tre scenarierna för
dumpstring skiljer sig mycket åt och den redan miljömedvetne personen gör inte
alls miljön samma tjänst genom att dumpstra som den högt köttkonsumerande
personen.
Dumpstring är inget som en livsmedelsbutik kan välja att ha som
avfallshanteringsalternativ då långt ifrån all mat som kastas är ätbar och det
skulle vara en ganska oberäknelig metod. Men en butik kan välja om den vill
vara positivt eller negativt inställd till dumpstrandet. En positiv inställning som
underlättar dumpstrandet skulle leda till att butiken minskade sitt avfall markant
vilket skulle innebära minskade kostnader för avfallshantering samt att butiken
skulle göra klimatet en stor tjänst. Det skulle också kunna innebära att butiken
förlorade en del kunder om kunderna inser att de lika gärna kan gå och hämta
maten gratis i soprummen istället för att betala butiken vilket skulle leda till
minskade inkomster för butiken.
Att inte mer mat går till välgörenhet idag beror nog till stor del på att det blir för
omständligt för en butik att sortera ut den användbara maten och att det i
slutändan ofta blir dyrare än andra avfallsalternativ eftersom det kostar pengar
att förvara och transportera maten till välgörenhetsorganisationer. Eftersom det
sällan är någon som vill betala för detta så blir systemet ofta beroende av
volontärarbete. Enkelhet och ekonomi är de styrande faktorerna för val av
behandlingsmetod när de kommer till livsmedelsbutiker vilket är självklart då
butikernas syfte är att tjäna pengar.71
Enligt andra studier så visar det sig att klimatpåverkan varierar beroende
avfallshanteringsmetod beroende på vilken typ av avfall som behandlas, för
isbergssallad har tex. förbränning en betydligt högre utsläppsgrad än
kompostering medan förbränning för grillad kyckling är bättre än både rötning
och donation. Vilket har att göra med att det går åt mer energi att förbränna
blöta bränslen än torra 72 För ett mer trovärdigt resultat så skulle matavfallet för
scenarierna, rötning, kompostering och förbränning analyserats utifrån vilken
71
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typ av matavfall som återvanns. I fallen för kompostering och förbränning är
även emballage med i processen vilket inte har tagit hänsyn till eftersom det
fortfarande utgör en så pass liten del av den totala vikten att det troligtvis inte
skulle få någon större påverkan på slutresultatet.
De matavfall som kastas i livsmedelsbutikerna antas ha en relativt likartad
fördelning av livsmedel som den statistik som finns över konsumerade
livsmedel eftersom det återspeglar vad som det är störst efterfrågan på och
därmed finns störst utbud av i butikerna.
En svaghet som kan diskuteras är om det verkligen är möjligt att dumpstra den
mängden kött som ena scenariot för dumpstring utgår ifrån. Det enda som finns
att utgå ifrån är intervjuerna, där det påstås finnas stor tillgång på kött. Dock har
ingen av det intervjuade personerna en speciellt hög köttkonsumtion själva och
hade en relativt hög självhushållning av fisk. Det skulle möjligtvis gå att ha en
så pass hög köttkonsumtion som exemplet utgår ifrån förutsatt att man äter har
bra med frys och förvaringsutrymme, då det på sommaren är svårt att få tag på
kött eftersom det snabbt blir dåligt i värmen och det på vintern finns desto mer
kött av bra kvalitet. Äter man grillad kyckling som slängs så borde det inte vara
några problem med att få ihop tillräcklig köttkonsumtion då den endast få ligga i
värmeskåp i max fyra timmar innan den måste kylas ner vilket leder till att den i
de flesta fall då slängs då det inte finns någon efterfrågan på kall grillad
kyckling.73
För att dumpstra så måste man offra en hel del bekvämlighet. Dumpstring tar i
de flesta fall längre tid än att handla och det tar även tid att göra rent alla
matvaror efteråt. Det sker oftast på nattetid vilket innebär att man måste vara
rätt så anpassningsbar i hur man kan lägga upp sin sömn. Det luktar illa,
speciellt på sommaren när det är varmt och maten fort blir dålig. Sen så kan
man inte bestämma vad man ska äta och när utan man måste anpassa sig efter
vad man hittar och har hemma. Fördelar med dumpstring är att det är bra för
miljön och man sparar pengar.
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7 Slutsatser
Det är tydligt att återanvändning av matavfallet till dess syfte som det
producerades för är det bästa alternativet ur klimatsynpunkt eftersom undviken
matproduktion ger den högsta klimatvinsten för de studerade scenarierna.
Rötning och förbränning är likvärdiga ur miljösynpunkt och miljövinsten från
scenarierna beror på de produkter som kan ersättas med behandlingsmetodens
slutprodukt.
Kompostering är det sämsta alternativet ur klimatsynpunkt då de har hög andel
utsläpp i och med produktionen eftersom det släpps ut mycket koldioxid i och
med processen, samt en slutprodukt som inte har så högt värde ur
klimatsynpunkt.
Transport för respektive scenario är näst intill försumbar i förhållande till den
totala miljöpåverkan.
Beroende på vilken typ av livsmedel en person konsumerar blir miljövinsten av
att dumpstring olika stor eftersom olika livsmedel har olika påverkan på miljön,
vilket gör att en hög köttkonsumtion leder till en högre klimatvinst än i fall då kött
ej konsumeras.
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Bilaga 4:Utsläpp för drivande av förbränningsanläggning

Energislag/råvara

Total
energimängd

Elström
Pellets
Biogas
Diesel
Totalt

1332 MWh
1608 MWh
1359 MWh
12 MWh (1220 l)
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Energimängd/ton
mottagen mängd
avfall
44kWh
53 kWh
45 kWh
0,4 kWh

Svenskenergi, Klimatpåverkan och växthusgaser,(14-04-16)
Per Holm, SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet(2010)
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Miljöfordon, miljöpåverkan så räknar vi,(16-06-10)
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Utsläpp CO2e/ton
mottagen mängd
avfall
81
0,88 kg
82
1,007 kg
83
0,114
2,001

