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Matavfallskvarnar i Sverige
Matavfallskvarnens vara eller icke 

vara i svenska kommuner har varit en 
omdebatterad fråga på senare år. Före-
språkare brukar framhålla en minskad 
mängd solitt avfall som måste trans-
porteras på hjul samt ett större uttag 
av biogas från reningsverkens röt-
ningsanläggare, medan kritiker å an-
dra sidan menar att den extra andelen 
organiskt avfall exempelvis kan skapa 
fler avlagringar i ledningsnätet. Med 
hänvisning till bland annat det senare 
argumentet mot matavfallskvarnar 
har de flesta svenska kommuner in-
tagit en negativ hållning till kvarnar 
och tillåter i dagens läge ej påkopp-
ling för enskilda hushåll. Ett undantag 
utgörs av Stockholms kommun som, 
efter en utredning av kvarnars påver-
kan för det större VA-systemet, kom 
fram till att det generella förbudet 
skulle upphävas. Ett annat exempel på 
införandet av kvarnar är Bo01 om-
rådet i Malmö där bland annat hus-
hållen i Turning Torso utrustats med 
apparaten och där malda matrester tas 

om hand i ett tanksystem. Två kom-
muner som infört matavfallskvarnar i 
större skala är Smedjebacken i södra 
Dalarna samt Surahammar strax norr 
om Västerås. Här har man, genom att 
erbjuda packetlösningar till sina VA-
kunder, erhållit en anslutningsgrad 
om 50% för kvarnen hos hushållen. 
Hushållen i Surahammar installerade 
största delen av sina i slutet av 90-ta-
let, medan Smedjebacken installerade 
största delen i början av 2000-talet. 
Eftersom ett huvudargument mot 
matavfallskvarnen är hur en påkopp-
ling kan leda till negativa långtidsef-
fekter på ledningsnät i form av fler 
avlagringar väcktes ett intresse att un-
dersöka till vilken grad detta kunde 
observeras i Smedjebacken och Sura-
hammar.

Inspektion av ledningsnät
Syftet med studien var följaktligen 

att med beprövade graderings- och 
klassificeringssystem av avlagringar 
för ledningsnät besvara frågan vilka 
långtidseffekter ett införande av kvar-

nar haft. Ledningsnät belastade med 
kvarnar i villaområden valdes ut för 
TV-inspektion i Smedjebacken och 
Surahammar. Som referens valdes 
liknande områden ut i Hallstaham-
mar som helt saknade belastning från 
kvarnar då kommunen har ett gene-
rellt förbud mot dessa. TV-inspek-
tionen gick till på sådant sätt att en 
vagn utrustad med kamera (se Figur 
1) placerades ut i avloppsbrunnar som 
sedan fjärrstyrdes genom de berörda 
ledningsnäten. Alla observerade av-
lagringar i avloppen dokumenterades 
med avseende på längd och djup på 
en skala från 1 till 4. De minsta av-
lagringarna, som täckte mindre än 5% 
av ledningens krossektion, gavs en 1:a 
och de största som täckte mer än 30% 
en 4:a på skalan. Totalt inspekterades 
knappt 9 km ledning där ungefär halva 
sträckningen belastades med kvar-
nar. Graden av anslutning av kvarnar 
jämfördes sedan i en statistisk analys 
mot förekomsten av avlagringar för 
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platser dokumenterades att äggskal 
och annat finmaterial byggt på kring 
större hinder såsom sanitärt avfall. 

Kvarnar observerades vidare ej ge 
upphov till en ökad vattenkonsum-
tion för de enskilda hushållen. Av de 
utvalda 12 hushållen som utvärdera-
des fanns det visserligen sådana som 
uppvisade en ökning av vattenför-
brukningen efter ett införande av 
MAK, men samtidigt fanns det fler 
som visade på en minskning. Under 
den utvärderade perioden har en ge-
nerell minskning av hushållens vat-
tenförbrukning skett i Sverige genom 
vattenbesparande åtgärder, exempel-
vis nya munstycken och tvättmaski-
ner. När vattenförbrukningsdata från 
de 12 hushållen kompenserades för 
detta kunde sju hushåll konstateras ha 
en minskad vattenförbrukning efter 
införandet av MAK medan tre hus-
håll påvisade en högre vattenförbruk-
ning under perioden. Under somma-
ren mättes svavelhalten i en punkt på 
en ledningssträcka med svag lutning, 
ett flertal svackor med organiska se-
diment samt hög stillastående vatten-
nivå. Trots dessa förhållanden kunde 
inte svavelvätebildning påvisas.

Att undvika uppbyggnad av 
matrester i ledningsnät 
Traditionellt avgörs om en ledning 

har kapaciteten att spola sig själv ren 
från avlagringar genom att undersöka 
lutningen och dimensionen i förhål-
lande till hur många som är påkopp-
lade. Dock antyder resultaten från 
denna studie att ledningens fysiska 
status också är viktigit att beakta, och 
då framförallt förekomsten av svackor. 
Därför utarbetades en metod som 
klassade funktionsdugligheten för en 
ledning baserat på ledningens utsatt-
het för svackor tillsammans med om 
ledningen uppfyllde allmänna krite-
rier för att spola rent sig själv från av-
lagringar. Denna metod skulle kunna 
ge en indikation på om en ledning 
kan belastas med en avfallsfraktion 

samtliga ledningar. För att kunna er-
hålla en mer komplett bild av förhål-
landena i ledningsnäten ingick också 
att dokumentera utbredningen av 
svackor samt lutning för ledningarna 
i analysen. Andra delfrågor som också 
berördes i studien var om den årliga 
vattenförbrukningen för hushåll som 
valt att installera kvarnar hade ökat 
efter införandet samt en utvärdering 
av generering av den giftiga och kor-
rosiva gasen svavelväte från lednings-
sediment innehållande kvarnrester.

Dokumenterade avlagringar
Resultaten från TV-inspektionerna 

visade att kvarnarna har haft en på-
verkan, men denna får anses vara av 
mindre art. Vidare observerades att 

förekomsten av avlagringar synes öka 
när en stor mängd kvarnar belastade 
en ledning. De flesta avlagringar som 
påträffades i ledningar med många 
kvarnar påkopplade var relativt små 
och klassificerades som Grad 1 (se 
Figur 2). Dessa avlagringar kan antas 
påverka ledningarnas funktion i min-
dre grad. Den mest konkreta påver-
kan som kunde fastställas var en stor 
utbreddhet av äggskal som ackumu-
lerat företrädelsevis i ledningssvackor 
då kvarnarna inte har klarat av att 
finfördela dessa till adekvat storlek (se 
Figur 3). Sammantaget indikerar dock 
resultaten från studien att kvarnar bör 
undvikas i ledningsområden som ti-
digare erfarit problem med avlagring-
ar och igensättningar, då det på flera 

Figur 2:  Graderade avlagringar från ledningsnät för villaområden där 
matavfallskvarnar (MAK) fanns påkopplade och från områden där de 
helt saknades. 

Figur 1: Kameravagn som användes för TV-inspektionen av ledningsnäten 
i Surahammar, Smedjebacken samt Hallstahammar.



från kvarnar utan att problem med 
avlagringar uppkommer. Preliminära 
resultat från denna studie presente-
rades på en ledningsnätskonferens i 
Sheffield (Mattsson et al. 2013). 

Som komplement till att undersöka 
en lednings fysiska status krävs att 
användare informeras om vilka mat-
rester som går att processa i kvarnar 
samt vilka som bör undvikas för att 
säkerställa att partiklar med hög rela-
tiv densitet hålls borta från lednings-
nätet. Om en framtida introduktion 
av kvarnar utgår ifrån ett sådant tillvä-
gagångssätt kommer troligen en stor 
andel av de observerade problemen i 
denna studie undvikas.

Summering
Surahammar och Smedjebacken är 

några av de få kommuner som valt att 
införa matavfallskvarnar i stor skala. 
Anledningen till detta är en förmo-
dad minskning av avfallstransporter 
på hjul samt ett ökat uttag av biogas 
från reningsverket. Men vilken effekt 
har de nermalda matresterna verk-

ligen haft på 
ledningsnätet? 
För att svara 
på den frågan 
inspekterades 
ledningsnät där 
kvarnar hade 
brukats under 
en 15 års peri-
od och jämför-
des senare mot 
l e d n i n g s n ä t 
som helt sak-
nade kvarnar. 
Vad som mer i 
detalj jämför-
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des var förekomsten av olika typer av 
avlagringar som exempelvis fett och 
sediment. Totalt inspekterades en led-
ningslängd som översteg 1 mil. Re-
sultaten från inspektionerna gav vid 
handen att matavfallskvarnar tycks ha 
haft en marginell inverkan då endast 
ett fåtal större avlagringar av fett och 
sediment noterades. Dock upptäck-
tes stora ansamlingar av äggskal och 
andra matrester som kvarnarna inte 
klarat av att finfördela i ledningsnätet. 
I ledningar som hade dålig lutning i 
kombination med stora svackor hade 
äggskal byggt på kring andra hinder 
som exempelvis trasor och grus och 
på sätt varit delorsak till större stopp. 
Slutsatsen från studien blir således att 
matavfallskvarnar bör undvikas på 
sektioner av ledningsnät som tidigare 
erfarit problem med igensättningar. 
För att ytterligare minimera risken 
för framtida problem bör information 
om vilka matrester som inte är för-
enliga med en matavfallskvarn distri-
bueras till hushåll som ska installera 
apparaten.

Figur 3. Matavfallskvarnar klarade ej av att finfördela äggskal till 
samma grad som andra matrester. Äggskalsbitar observerades 
på ett stort antal platser i ledningsnätet som exempelvis svackor 
och brunnar.
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