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i RAPPoRTEN HAR ENERgiUTTAgET genom för-
bränning och utnyttjande av biogas och 
deponigas i 19 länder i Europa kartlagts.

Totalt genererades 49 TWh el, 44 
TWh värme och 0,1 TWh fordonsgas 
från avfall i de 19 länderna under 2005. 
I Skandinavien har man i första hand 
fokuserat på att generera värme, medan 
förhållandevis mer el producerades i öv-
riga Europa.

– Förbränningsanläggningarna i 
Sverige och Danmark är i en särklass, 
sett till energiutvinningen. På många 
anläggningar ute i Europa är det låga 
verkningsgrader. Det visar på att det inte 
är energiproduktion som är huvudsyftet 
utan destruktion av avfallet, säger Mår-
ten Haraldsson vid Profu, projektledare 
för studien.

Ett varmare klimat gör det naturligt 
att södra Europa satsar mer på el. Men 
svårigheter att konkurrera med spill-
värme från kolkraftverk är också en bi-
dragande faktor. Utbyggda fjärrvärmenät 
finns dock i flera europeiska länder.

Svenska gasbussar styr utvecklingen
En förvånansvärt stor andel av energin, 
55 TWh, kommer från biogas och depo-

Sverige duktiga på att  
ta vara på energin i avfall
Räknat per ton avfall utvinner de svenska förbrännings
anläggningarna mest energi i Europa. Och vi ligger klart 
i topp när det gäller att producera fordonsbränsle av 
 biogas. Det visar en färsk rapport från Avfall Sverige.

nigas. Tyskland och Storbritannien är 
jättarna på det här området med 18 TWh 
vardera. Storbritannien genererade hälf-
ten av all deponigas som producerades i 
de studerade länderna, medan Tyskland 
genererade 75 procent av all biogas från 
avfall och jordbruk.

– Det förvånade mig att Sverige är så 
pass ledande när det gäller att uppgrade-
ra biogasen till fordonsgas. Vi ligger ljus-
år framför tvåan Schweiz. Kommunerna 
har drivit på det för att få biogas till sina 
bussar och Klimpbidragen har pushat på, 
säger Mårten Haraldsson.

I Tyskland ges bidrag framför allt för 
elproduktion, vilket styrt utvecklingen åt 
ett annat håll.

Utbyggnad ger mindre deponering
Bakom utbyggnaden av såväl förbrän-
ning som rötning finns framför allt en 
vilja att undvika deponering. Länder 
med en låg andel deponering har både en 
hög andel avfall till förbränning och en 
hög andel avfall till materialåtervinning 
och biologisk behandling. I vissa länder, 
däribland Sverige och Danmark, tog 
utbyggnaden av avfallsförbränning fart 
i samband med oljekrisen på 1970-talet. 

Produktion av nyttiggjord biogas från deponier 
samt från rötningsanläggningar som utnyttjar 
avloppsslam, avfall och restprodukter från  
jordbruket år 2005. Storleken på cirklarna  
motsvarar den totala produktionen av nyttig
gjord gas i landet.

Man insåg att oljeberoendet var en svag-
het och att inhemska bränslen behövdes. 

– Att producera förnybar energi bör 
bli en allt starkare drivkraft för att bygga 
ut avfallsförbränning och rötning, bland 
annat för att uppfylla EUs mål. Den 
biologiskt nedbrytbara delen av avfallet 
kommer troligen att klassas som förny-
bart. I länder som Storbritannien, där 
tillgången på biobränsle är begränsad, 
bör man därför se avfall som en viktig 
resurs, säger Mårten Haraldsson.

TExT: KARIn JÖnSSOn, AVFALL SVERIGE

Generering av el och nyttiggjord värme per ton hushållsavfall som förbrändes år 2005.

DE 19 LäNDER som inkluderas i rapporten är 
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, 
Italien, Lettland, nederländerna, norge, Polen, 
Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sve
rige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
LäS MER i RAPPoRT NR 2008:13 från Avfall 
Sverige Utveckling: Energi från avfall ur ett 
internationellt perspektiv.
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