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Sammanfattning 
Den huvudsakliga uppgiften för reningsverk har alltid varit att rena avloppsvatten. 
Under denna process avskiljs slam, vilket under en lång tid betraktats som en 
oönskad biprodukt. Under många år använde man slam som gödselmedel inom 
jordbruk samt att man använda slammet vid sluttäckning av deponi. Idag ser 
situationen annorlunda ut. Man har fått en ökad insikt i hållbarhetsfrågor och 
resurshantering, samt att det under 1990-talet kom ett deponeringsförbud. 
Slamhantering har under en lång tid varit ett kontroversiellt ämne och blivit föremål 
för debatt.  Detta har lett till att under de senaste 10-15 åren har blivit en viktig fråga 
att hitta alternativa vägar för en nyttig användning av slammet. Slammets kvalitet och 
dess innehåll av föroreningar speglas av de som är uppkopplade på ledningsnätet 
och för att minska miljöriskerna krävs det ett aktivt uppströmsarbete.  
Edsbyns reningsverk skickar i dagsläget iväg sitt slam för sluttäckning av deponi på 
BORAB:s avfallsanläggning i Sävstaås, Bollnäs. Den deponi som håller på att täckas 
idag är inom en snar framtid färdigtäckt vilket leder till att BORAB inte kan ta emot 
mer slam. Detta medför att alternativa metoder för slamhantering för Edsbyns 
reningsverk måste identifieras.  
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka och utvärdera fyra olika 
slamhanteringsmetoder för Edsbyns reningsverk utifrån rådande lagstiftning, 
kostnader, energiförbrukning samt miljörisker. Studien undersöker också åtgärder 
som kan göras uppströms för att förbättra slammets sammansättning och minska 
miljöriskerna.  
Resultaten visar bland annat att samtliga metoder ger upphov till ökad risk för 
läckage och upplagring av näringsämnen och tungmetaller, framför allt Koppar och 
Zink. Miljöriskerna kan dock minimeras med ett aktivt uppströmsarbete, exempelvis 
genom samarbete och genom att ställa krav på industrier och andra organisationer 
samt att förbättra informationen till hushåll, skolor etc. Studien visar också att den 
billigaste avsättningmetoden är gödsling av jordbruksmark och den dyraste är 
gödsling på skogsmark. Den senare är också mest energikrävande av alla 
avsättningsmetoder. I dagsläget uppfyller reningsverket de lagkrav som ställs på 
produkten gällande metallhalterna i slammet. Gränsvärdena uppfylls med god 
marginal, både de lagstadgade (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i 
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, men också 
kraven enligt certifieringssystemen REVAQ och SPCR 148. Utrustning för kalkning 
och slamlagring finns på plats vilket gör att man kan uppfylla produktkraven som 
ställs för användning på jordbruksmark.  Det bästa alternativet för Edsbyns 
reningsverk på längre sikt är att försöka återföra slammet till jordbruksmark för att 
uppnå ett fullständigt kretslopp av näringsämnen. I Ovanåkers kommun finns det 
stora arealer jordbruksmark vilket skapar goda förutsättningar för denna 
avsättningsmetod. På kort sikt är anläggningsjord ett bra alternativ utifrån kostnads- 
och energisynpunkt och kan vid samarbete med kommunen reducera kostnaderna 
och energiförbrukningen avsevärt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Summary 
The main purpose of treatment plants has always been to purify wastewater. During 
this process sludge is separated, which for a long time has been regarded as an 
unwanted byproduct. For many years sludge was used as a fertilizer in agriculture, 
and final cover of landfills. Today the situation is different. It has been an increased 
awareness of sustainability issues and resource management, as well since there 
came an landfill ban in 1990s. Sludge treatment has for a long time been a 
controversial topic and a subject of debate. This has led to that in the last 10-15 
years this has become an important issue, to find alternative ways for a beneficial 
use of sludge. Sludge quality and the amount of impurities are mirrored by those who 
are connected to the grid and to reduce environmental risks requires an active work 
upstreams. 
Edsbyns treatment plant sends their sludge for use as final cover of a landfill on 
BORAB's waste facility in Sävstaås, Bollnäs. The landfill that is currently being 
covered today will in the near future be finished which means that they will be unable 
to recieve any more sludge. This means that alternative methods of sludge treatment 
for Edsbyns treatment plant must be identified. 
The purpose of this study was to investigate and evaluate four different sludge 
management methods for Edsbyns treatment plant based on current laws, costs, 
energy consumption and environmental risks. The study also examines measures 
that can be done upstream to improve the composition of the sludge and reduce 
environmental impact. 
The results show that all methods give rise to increased risk of leakage and 
accumulation of nutrients and heavy metals, particularly copper and zinc. 
Environmental risks can be minimized with an active upstream work, for example 
through cooperation and by imposing requirements on industries and other 
organizations, as well as improve information for households, schools, etc. The study 
also shows that the cheapest deposition method is fertilization of agricultural land 
and the most expensive is fertilization of forest land. The latter is also the most 
energy intensive of all methods that were studied. Today the treatment plant meet 
the legal requirements for the product regarding metal content in the sludge. The 
limits are met by a good margin, both legislated (SFS 1998: 944) om förbud m.m. i 
vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, but 
also the requirements of the certification systems REVAQ and SPCR 148. Equipment 
for liming and storage is in place which allows the treatment plant to meet the product 
requirements set for use on agricultural land. The best option for Edsbyns treatment 
plants in long term is to use the sludge on agricultural land in order to achieve a 
complete nutrient cycling. In Ovanåker municipality there are large areas of farmland 
which creates good conditions for this deposition method. In the short term, soil 
production is a good option based on cost and energy and may reduce costs and 
energy consumption significantly if cooperation with the municipality is established.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 10 veckor (15hp) och har ingått 
som avslutande moment i mina studier till ekotekniker vid Mittuniversitetet.  
 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till personalen på Helsingevatten AB, framförallt Pär 
Hisved och Johan Hamberg som varit till stor hjälp under arbetets gång. Jag skulle 
också vilja tacka personalen på BORAB, Johanna Weglin Nilsson på Sandviken 
Energi AB samt Ulf Kopparmalms på Hali Transport AB som har varit till stor hjälp i 
detta arbete. Slutligen vill jag rikta ett speciellt tack till min handledare Erik Grönlund 
på Mittuniversitetet för hans stöd och goda vägledning i detta examensarbete.  
 
Definitioner 
Aktivt slam - Aktivt slam består av mikroorganismer och bakterier men också en 
större eller mindre del av oorganiska partiklar. 
Hygienisering - Hygienisering av slam innebär att slammet har genomgått 
behandling för att inaktivera aktiva parasiter och patogener eller minska antalet av 
dem till en specifik nivå. En god hygienisering av slammet kan göras på olika sätt 
t.ex. genom pastörisering, termofil rötning, kalkning med kontrollerad uppehållstid 
och temperatur, torkning eller reaktorkompostering. 
Stabilisering - Stabiliserat slam erhålls efter aerob stabilisering, vilket kan ske 
genom exempelvis kompostering och slamluftning eller anaerob stabilisering, genom 
rötning. Stabilisering kan också ske genom kalkning. 
Recipient - Med recipient menas vattendrag, sjöar etc. som är mottagare av renat 
avloppsvatten samt dag- och dränvatten. 
TS – Torrsubstans, är mängden torrt material som kvarstår efter fullständig torkning 
av materialet (torrsubstansen anges ofta i %). 
BODx - Biokemisk syreförbrukning. Är ett mått på innehållet av organiska 
föroreningar i avloppsvattnet. “X” anger den tid i dagar som provet inkuberas. 
Pe - Personekvivalenter. Är ett sätt att beräkna hur många personer som i teorin är 
anslutna till reningsverket utifrån avloppsvattnets innehåll. Detta används även för att 
räkna om spillvatten från industrier till motsvarande mängd hushållsspillvatten. 
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1. Inledning	  
Kommunerna är enligt miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster skyldiga att 
samla upp och rena avloppsvatten, detta så att det kan släppas ut utan att ge någon 
negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Driften av hela 
avloppsanläggningen skall också skötas på samma sätt, där man alltid ska 
förebygga, hindra eller motverka olägenheter. Enligt lagen har man också skyldighet 
att använda bästa möjliga teknik (BAT) samt att man ska hushålla med material och 
energi (Svensk Vatten, 2010a). Huvudmålet för reningsverk har alltid varit att rena 
avloppsvatten. Under reningsprocessen av avloppsvatten avskiljs slam och denna 
har under lång tid betraktats som en oönskad biprodukt. Ursprungligen använde man 
i första hand vägar som exempelvis deponering och spridning på åkermark. Idag ser 
situationen annorlunda ut. Man har fått en ökad insikt i hållbarhetsfrågor och 
resurshantering och under 1990-talet kom ett deponeringsförbud. Detta har lett till att 
under de senaste 10-15 åren har det blivit en viktig fråga att hitta alternativa vägar för 
en nyttig användning av slammet (Svenskt Vatten, 2013b). 
På grund av de fysikalisk-kemiska processerna som ingår i behandlingen tenderar 
slammet att koncentrera tungmetaller, svårnedbrytbara organiska spårämnen samt 
potentiellt sjukdomsalstrande organismer, (virus och bakterier etc.) som kan finnas i 
avloppsvattnet. Slam är dock rikt på näringsämnen som fosfor, kväve och andra 
organiska ämnen vilket gör att det är användbart för att läggas på jordar som har blivit 
utarmade eller föremål för erosion. Det är dessa organiska ämnen och näringsämnen 
som finns i slammet som utgör de två viktigaste elementen, vilket gör att sprida 
denna typ av avfall som gödselmedel och jordförbättringsmaterial lämplig (European 
Commission, 2015). 
Edsbyns reningsverk skickar i dagsläget iväg sitt slam för sluttäckning av deponi på 
BORAB:s avfallsanläggning i Sävstaås, Bollnäs. Den deponi som håller på att täckas 
idag är inom en snar framtid klar vilket leder till att BORAB inte kan ta emot mer slam. 
Det kontrakt som Helsingevatten har med avfallsanläggningen är giltigt fram till 2017 
och upphör sedan (BORAB 2015).  

1.1	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att hjälpa reningsverket i Edsbyn att identifiera alternativa 
slamhanteringsmetoder. 

1.2	  Frågeställningar	  
- Vilken avsättningsmetod är bäst utifrån ett kostnads-, energi och miljömässigt 
perspektiv för Edsbyns reningsverk? 
- Kan åtgärder uppströms förbättra slammets sammansättning och minska negativa 
konsekvenser på miljön?  

1.3	  Avgränsningar	  
Studien har begränsat sig geografiskt till att bara omfatta Edsbyns reningsverk och 
dess slamhantering och exkluderar övriga reningsverk i Ovanåkers kommun. 
Litteraturstudien är avgränsad till fyra st olika avsättningsmetoder för slam; 
Slamgödsling på Jordbruks- och skogsmark, anläggningsjord och sluttäckning på 
deponi. 
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2. Metod	  
De ämnen som låg i fokus i studien var Fosfor, Bly, Kadmium, Koppar, Krom, 
Kvicksilver, Nickel och Zink.  
Litteraturstudier har genomförts inom området avloppsteknik samt slamhantering.  
För att få en bra grund till studien har kontakt etablerats med personer som är 
kunniga inom området, exempelvis driftstekniker, processingenjörer, personer 
ansvariga för utredningar, anslutningar m.m. Studiebesök har genomförts, både till 
BORAB och reningsverket för att få en bättre förståelse för hela processen. Analysen 
av slammet från Edsbyns reningsverk utvärderades utifrån gällande lagstiftning och 
produktkrav för de olika avsättningsmetoderna. Bedömningen av de olika 
slamhanteringmetoderna utgicks från nyckelfaktorer som; energianvändning, 
kostnad, miljörisker, samt uppfyllelse av riksdagens delmål för hållbar återföring av 
fosfor till produktiv mark. 
Kostnader för de olika slamhanteringsmetoderna har beräknats utifrån en enkätstudie 
från 2009 där ett medelpris för slamhantering i svenska kommuner framtagits. 
Kostnader och energiåtgång vid transport samt total energikonsumtion har beräknats 
och bedömts utifrån siffror från Hali Transport AB samt Svenskt Vatten.  
Bedömningen av miljöriskerna har baserats på en riskkvot gällande spridning av 
metaller till mark och vatten för de olika slamhanteringsmetoderna.   

2.1	  Platsbeskrivning	  Edsbyns	  reningsverk	  
Edsbyns reningsverk ligger i Ovanåkers kommun i Hälsingland och drivs av det 
kommunalt ägda bolaget Helsingevatten AB som ägs gemensamt av Bollnäs och 
Ovanåkers kommuner. Helsingevatten AB sköter driften och underhållet för båda 
kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Reningsverket har varit i drift sedan 
1965 och är i dagsläget byggd för mekanisk, biologisk samt kemisk rening från 
tätorten Edsbyn, men också byarna Knåda, Kyrkbyn, Ämnebo och Östanå 
(Helsingevatten, 2013).  
Mekanisk rening innebär att man med fysikaliska medel som exempelvis galler, silar 
och sandfång tar bort grova partiklar i det inkommande vattnet. (Svenskt Vatten, 
2010b). Vid den biologiska reningen använder Edsbyns reningsverk en process 
kallad aktiv slam processen (Norell & Hamberg, 2015). I denna process omvandlas 
och koncentreras föroreningar i avloppsvattnet med hjälp av levande organismer och 
bakterier.  En grundförutsättning för aktiv slam processen är bakteriernas egenskaper 
att klumpa ihop sig till större flockar vilket sedan kan avskiljas genom sedimentering 
(Svenskt Vatten, 2010b). 
Efter den biologiska reningen med hjälp av aktiv slam processen och 
mellansedimenteringen går avloppsvattnet genom den kemiska reningen. Den 
kemiska fällningen har många olika syften, bland annat att reducera mängden fosfor i 
det utgående vattnet samt att reducera mängden syreförbrukande material (BOD7) 
(Norell & Hamberg, 2015). 

2.2	  Slamhanteringen	  
Syftet till att rena avloppsvatten är för att avlägsna föroreningar som ackumulerar i 
avloppsvattnet innan det släpps ut till recipienten. De föroreningar som sedan har 
avskiljts under reningen förs vidare till slambehandlingen, som ofta brukar kallas 
råslam i gemensam benämning (Svenskt vatten, 2010a). De större fasta föremål som 
avlägsnats med hjälp av rensgaller och sandfång transporteras av en 
skruvtransportör till en soptunna som hämtas av Hali transport AB för att sedan 
skickas till BORAB:s anläggning i Bollnäs (ca 30 km bort) för förbränning. Det 
biologiska- och kemiska slammet genomgår de olika stegen för slambehandling, 
förtjockning samt mekanisk avvattning med hjälp av centrifug. En centrifug av modell 
Alfa Laval NX 4000 används för att avvattna slammet. Under centrifugeringen 
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tillsätter man SUPERFLOC C-490 vilket är en polymer som är jonaktiv och binder 
samman slampartiklarna till större aggregat och bildar en slamkaka. Detta hamnar 
sedan i två stycken containrar med hjälp av en skruvtransportör som töms ca 1 gång i 
veckan av HALI transport AB och skickas sedan till BORAB. Utrustning för kalkning 
samt en rötkammare finns på plats men är i dagsläget inaktiva. En slamlagringsplatta 
finns på reningsverket vilket skapar möjligheter för mellanlagring av slammet, men 
används inte idag (Norell & Hamberg, 2015). 

3.	  Litteraturöversikt	  

3.1	  Källor	  till	  metaller	  och	  deras	  påverkan	  

3.1.1	  Var	  kommer	  metallerna	  ifrån?	  
En stor del av de kemikalier som finns i samhället återfinns i slam och utgående 
vatten. Den större delen av metallerna hamnar i slammet vilket innebär att 
metallhalterna ofta är relativt låga i det utgående vattnet (Naturvårdsverket, 2014a). 
Kvaliteten på avloppsslammet speglas av dem som använder ledningsnätet. 
Föroreningar som exempelvis, mediciner, rengöringsmedel, färger etc. spolas ned i 
toaletten där en stor del metaller, organiska miljögifter hamnar i avloppsslammet. 
Vattnet som når reningsverket kommer från både hushåll, industrier och gator 
(Rönnlund, 2003). Studier i både Uppsala, Stockholm och Malmö visar att hushållen 
står för mer än 50 % av utsläppen av vissa metaller till avloppsreningsverken. En 
annan stor källa till oönskade ämnen i slammet kommer från vägar, tätorter och 
industritomter. Dessa ämnen rinner sedan ned i dagvattnet (Levlin, E et al 2001). 
En studie genomförd av Boller (1997) i Sankt Gallien, Schweiz som visar olika källors 
bidrag av metaller till avloppsslam. Tabell 3.1 visar att en stor del av metallerna 
kommer från dagvattnet från vägar och tak. När det kommer till bly och kadmium 
kommer den största andelen från vägdagvattnet, medan koppar kommer till största 
del från takdagvatten.   
 
Tabell 3.1 Tungmetallbelastning [g/invånare & år] fördelat på olika källor samt fördelning på 
slam (Levlin et al 2001; Boller, 1997)  
Belastning [g/inv, år] Kadmium, Cd Koppar, Cu Bly, Pb Zink, Zn 
Hushållsavloppsvatten 0,015 (11 %) 4,0 (24 %) 2,5 (17 %) 20,0 (28 %) 
Industriavloppsvatten 0,025 (19 %) 3,1 (18 %) 1,3 (9 %) 20,7 (29 %) 
Vägdagvatten 0,071 (53 %) 3,7 (22 %) 7,2 (48 %) 16,7 (24 %) 
Takdagvatten 0,020 (15 %) 6,1 (36 %) 3,9 (26 %) 12,5 (18 %) 
Övrigt vatten 0,003 (2 %) 0,1 (<1 %) 0,1 (<1 %) 0,6 (<1 %) 

Totalt 0,134 17,0 15,0 70,5 

3.1.2	  Källor	  i	  Ovanåkers	  kommun	  
I en liknande studie av Weglin (1999) mättes utsläpp från hushåll och industri i 
Ovanåkers kommun (se Bilaga A). Studien visade att vid riklig nederbörd stod 
dagvattnet för över 50 % av det inkommande flödet till reningsverket. Utsläpp från 
hushåll som var anslutna till pumpstationen Bäck samt industrierna kopplade till 
Edsbyverken pumpstation var lika stora. Generellt stod hushållen för en stor del av 
fosfor-, bly-, kadmium-, koppar-, nickel-, samt zinkflödena i det inkommande avloppet 
till reningsverket. 1995 stod hushållen (kopplade till Bäck) för en stor del av krom, och 
kvicksilver i det inkommande avloppet, samma år var tillförseln av kvicksilver höga 
från Edsbyverken pumpstation. 1998 var utsläppen (bly, kadmium, nickel och zink) 
från industrierna kopplade till Edsbyverken pumpstation större än hushållen kopplade 
till Bäck. G-man Tools stod för en viss del av kadmiumutsläppen och Statoil för en 
betydande del av utsläppen av bly-, kadmium-, krom-, nickel- och zink.  
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3.2	  Miljörisker	  med	  metaller	  –	  Påverkan	  på	  djur	  &	  natur	  
Metaller finns naturligt i vår matjord och halten varierar beroende på hur berggrunden 
ser ut. Den konsumtion vi har i samhället idag bidrar till en ökad mängd metaller i 
jorden. Beroende på vilken gröda man odlar och den biologiska tillgängligheten, 
varierar den toxikologiska effekten på organismer. Har man en sandig jord där 
biotillgängligheten är liten, ökar risken för urlakning vilken kan ge stora skador på 
vattenlevande organismer (Månsson, 2014). 
Läckage av fosfor och kväve från reningsverket och enskilda brunnar bidrar med en 
stor del till övergödningen som sker i våra vattendrag. Hur mycket fosfor som släpps 
ut från åkermarker beror på många faktorer, bland annat mängd, tidpunkt, jordart och 
mängden regn. Det finns en stark koppling mellan tillförseln av fosfor och spridningen 
av oönskade ämnen. Om det inte sker någon utlakning eller utan fastläggning kan 
föroreningarna i stort sätt i bli irreversibla där halterna även ökar i ett 
tusenårsperspektiv. Att sanera mark från metaller är väldigt svårt, men de kan 
bortföras genom att de upptas i grödor. Detta gör dock att människor och djur får en 
ökad exponering vilken kan ge negativa hälsoeffekter. (Hansson & Johansson, 2012). 

3.2.1	  Kadmium	  
En tungmetall som man ser som speciellt miljöfarligt är kadmium. Denna tungmetall 
kan bland annat orsaka benskörhet och leverskador. Med denna metall kan man 
också se ett klart samband mellan mängden kadmium i åkermark och halten i grödan 
(Hansson & Johansson, 2012). Utsläpp av kadmium ger bestående förorening i 
marken och sediment och har långvarig effekt. Dessa effekter kan sträcka sig från 
årtionden till årtusenden. Kadmiums rörlighet ökar markant vid en ökad försurning 
och giftigheten är medelhög till väldigt hög för vattenlevande organismer beroende på 
vilken form kadmiumet förekommer (Svenskt vatten, 2012). 

3.2.2	  Koppar	  
Koppar är ett makronäringsämne som är livsnödvändigt för alla levande organismer. 
Höga halter av koppar kan ge upphov till kopparförgiftning, vilket hos kärlväxter kan 
ge klorofyllbrist som konsekvens. Många bakterier och svampar är känsliga för höga 
halter och då halterna ökar kan ge upphov till en avstannad mikrobiell nedbrytning av 
växt- och djurrester i skogsjord (Ljung, 2003) Koppar anses vara potentiellt 
bioackumulerbart och nitrifikationshämmande. Beroende på hur mycket som tas upp 
av växter och djur samt hur giftig den är beroende på vilken form ämnet förekommer 
(Svenskt vatten, 2012).  

3.2.3	  Bly	  
Bly är en tungmetall som är giftig och kan ha skadliga effekter på människor och 
andra organismer, där det bland annat kan ge skador på nervsystemet. Även låga 
doser kan ge symptom som blodbrist, nedsatt hörsel, skador på njurar m.m. Bly har 
också visat att ha en hämmande effekt på den mikrobiella nedbrytningen. Den 
förekommer naturligt men kan också uppkomma från luftföroreningar eller punktkällor 
som exempelvis industriellt avfall (Naturvårdsverket, 2014b; Svenskt vatten, 2012).   

3.2.4	  Krom	  
Krom förekommer inte naturligt i metallisk form utan är i form av antingen en trevärd 
katjon eller sexvärd anjon. Den förra är vanligast i avloppsvatten och bildar 
svårlösliga föreningar medan den senare är lättlöslig (Svenskt vatten, 2012) 
Krom är en metall som i små doser är väsentligt för allt liv, men som i högre doser 
och i olika föreningar kan vara giftigt. I marken är detta giftigt för växter och djur och 
för vattenlevande organismer har krom en hög toxicitet. För människor kan denna 
tungmetall ge upphov till allergier, den kan också vid inandning eller direkt kontakt ge 
cancer (Månsson, 2014).  
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3.2.5	  Kvicksilver	  
Kvicksilver är i alla former giftigt för människor och djur. När denna metall hamnar i 
naturen omvandlas en del till metylkvicksilver vilket är extremt giftigt för levande 
organismer då det upptas och långsamt ackumulerar i vävnaden. Exponering sker via 
födan eller i vissa industriella miljöer samt inom exempelvis tandvården där denna 
miljögift då kan ge skador på hjärnan och det centrala nervsystemet 
(Naturvårdsverket, 2014c). 

3.2.6	  Nickel	  &	  Zink	  
Nickel utgör ett viktigt mikronäringsämne för vissa högre levande organismer. Vid 
förgiftning av nickel kan detta visa sig genom hämmad cellsträckning samt 
rotutveckling hos kärlväxter och gällande människor kan det påverka omsättningen 
och absorptionen av andra spårelement som finns i kroppen (Ljung, 2003). Denna 
metall upptas relativt lätt av växter då dessa förväxlar den med zink. De olika 
föreningarna av nickel har visat olika grader och toxicitet för vattenlevande 
organismer som exempelvis fiskar och kräftdjur (Svenskt vatten, 2012). 
Zink är precis som nickel ett viktigt mikronäringsämne för levande organismer. Denna 
metall kan återfinnas i flera enzymer och proteiner vilket bidrar till 
ämnesomsättningen och andra kroppsliga funktioner. Vid halter 3-4 gånger större än 
bakgrundsnivån har det visat sig att zink ger negativa effekter på nedbrytningen av 
organiskt material och mineraliseringen av fosfor och kväve (Ljung, 2003). Vid höga 
halter av zink har det visat sig att denna metall kan konkurrera ut andra essentiella 
metaller. Zinkpyrition är en aktiv substans som exempelvis kan finnas i mjällschampo 
och olika färger, vilket har visat har en negativ effekt på tillväxten av organismer. 
Zinkpyrition är giftig för vattenlevande organismer som exempelvis fiskar och andra 
kräftdjur (Svenskt vatten, 2012). 

3.3	  En	  historisk	  tillbakablick	  på	  slamproblematiken	  
Synen på att slam skall återföras till produktiv mark är en kontroversiell fråga och har 
under många år varit föremål för diskussion. Allt sedan 1960- och 70-talet då 
reningsverk började byggas har detta varit i fokus. Redan på 1940-talet gjorde 
lantbrukshögskolan olika fältförsök som hade som syfte att återföra växtnäring till 
jordbruket. Man uppmärksammade då hygienfrågan vilket visade sig vara väldigt 
svårt att lösa. Under 1970-talet kom Socialstyrelsen ut med anvisningar om hur man 
på ett hygieniskt sätt skulle hantera slammet. Det var också under denna period som 
debatten gällande tungmetaller och andra föroreningar började. 1987 gav 
Naturvårdsverket ut allmänna råd om hur man skulle hantera och använda slammet. 
Under år 1988 rekommenderade sedan lantbrukarnas riksförbund (LRF) jordbrukarna 
att inte använda slammet på åkermarken. Detta var det första slamstoppet som ägde 
rum. Det skedde under hösten 1999 ytterligare ett slamstopp, vilket infördes av LRF. 
Grunden till denna var ett uttalande av Naturvårdsverket i radion angående halterna 
av oönskade ämnen i slammet. Under årens gång har också nya rapporter kommit ut, 
där man har larmat om farliga ämnen som förekommit i slammet, bland annat 
bromerade flamskyddsmedel, smittämnen, läkemedel m.fl (Naturvårdsverket, 2003). 
Under 1990-talet var spridning av slam på jordbruket den avsättningsmetod som 
användes av Edsbyns reningsverk. Detta fick ett snabbt slut på grund av slamstoppet 
som ägde rum 1999 (Nilsson, 2015). Debatten fortsätter än idag där det är skilda 
åsikter kring ämnet. Enligt Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen är 
användandet av slam till jord- och skogsbruk inte förenligt med försiktighetsprincipen 
som är stadgat i svensk lag samt i EU-fördraget. Baserad på detta vill 
Naturskyddsföreningen att spridning av slam på jord- och skogsmark samt i form av 
anläggningsjord i bebyggd miljö skall stoppas. (Naturskyddsföreningen, 2012). 
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3.4	  Miljömålen	  –	  Återförandet	  av	  fosfor	  
I ett hållbart samhälle ska den näring som finns i avloppet och som slutligen hamnar i 
slammet återföras till naturen. Inom jordbruket idag finns det ett stort behov av 
råfosfat eftersom jordbrukarna inte är självförsörjande på växtnäringsämnen. Ett 
kretslopp bildas vid återförandet av näringsämnena till jordbruket vilket sparar både 
pengar och miljö (Naturvårdsverket, 2014a). 
Under 2012 fick Naturvårdsverket ett uppdrag från regeringen angående hållbart 
återförande av fosfor. Syftet med studien var att ge regeringen underlag för beslut om 
insatser i frågan. Utgångspunkten var generationsmålet och en av dess fokuspunkter 
om resurseffektiva kretslopp som så långt som möjligt är fria från oönskade ämnen. 
Naturvårdsverket föreslog ett etappmål som har som syfte att öka resurshållningen 
samt återföringen av växtnäring som är fri (Se figur 3.1) från oönskade ämnen 
(Naturvårdsverket, 2013). 

Figur 3.1 Förslag till etappmål (Naturvårdsverket, 2013, s127) 
 
Inom EU finns det en avfallshierarki som lyder att man i första hand skall undvika att 
avfall uppstår. I andra hand skall detta avfall återanvändas och i tredje hand skall det 
återvinnas. Om den senare inte går att uppfylla skall då avfallet tas hand om på ett 
säkert sätt. Naturvårdsverket har formulerat principer för svensk del gällande 
hierarkin. Denna lyder att man i första hand skall jobba förebyggande med att försöka 
minimera mängden avfall och dess farlighet. Man skall avgifta kretsloppet och sedan 
användas som resurs med högsta möjliga effektivitet, detta för att minimera 
miljöpåverkan vid avfallshanteringen (Svenskt Vatten, 2013b). 

3.5	  Uppströmsarbete	  
För att minska de kemikalier som ackumuleras i slammet och uppnå ett hållbart 
kretslopp av näringsämnen krävs det ett aktivt arbete uppströms. Uppströmsarbete 
innebär att man attackerar problemet vid utsläppskällan. Detta arbete bidrar till att 
göra reningsverkens slam renare och gör att man kan återföra näringsämnena 
tillbaka till marken. För att kunna uppnå detta behövs det exempelvis skärpta lagar, 
ändrade konsumtionsvanor i hushållen men också att man byter ut kemikalier i 
produkterna både i hushåll och industri (Andersson, 2012). 

3.5.1	  Åtgärder	  
Ansträngningar krävs från både konsumenter, politiker och reningsverken för att 
reducera mängden föroreningar. Svenskt vatten har sammanställt 21 åtgärder som 
kan göras för att uppnå detta. Som konsument kan man exempelvis köpa varor som 
är miljömärkta, Svanen, Bra miljöval, EU-blomman m.fl. Som konsument kan man 
också undvika att hälla ut färgrester, kemikalier etc. i avloppet och lämna elektronik 
och annat avfall som klassas som miljöfarligt på återvinning. Politiker kan på nationell 
nivå och inom EU skärpa lagarna vid kommande revidering av EU:s kemikalielag, 

Senast 2018 kommer: 

·     - Minst 40 % av fosforn i avlopp tas tillvara och återföras som växtnäring till åkermarken utan att detta medför en 
exponering för föroreningar som riskerar att vara skadlig för människor eller miljö 

·     - Minst 10 % av kvävet i avlopp ska tas tillvara och återföras som växtnäring till åkermark utan att detta medför en 
exponering för föroreningar som riskerar att vara skadlig för människor eller miljö 

·     - Stallgödsel tas tillvara på jordbruksmark så att tillförsel av växtnäringsämnen balanserar bortförsel 

      - Minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiken och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara där minst 40 % behandlas, så att även energi tas tillvara (redan beslutat av regeringen) 
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REACH samt intensivt arbeta för att få med flera miljögifter på kandidatlistan för 
kemikalier. Politiker på kommunal nivå kan skärpa kraven gällande giftfria produkter 
och varor vid upphandling samt bidra med resurser men också ställa krav på att 
kommunens reningsverk REVAQ-certifieras (se del 3.5.2 REVAQ certifiering). För 
reningsverk finns det många olika åtgärder som kan göras exempelvis att samarbeta 
med industrier och andra organisationer gällande information och utbildning kring 
uppströmsarbete, samt ställa krav på industrierna enligt publikation P95 (Svenskt 
Vatten, 2013c). Publikation P95 är framtagen av Svenskt vatten som ett stöd i arbetet 
med uppströmsarbetet och reduktionen av miljöstörande ämnen i kommunalt 
avloppsvatten. Här redogörs bland annat för allmänna krav på provtagning och 
gränsvärden för anslutna verksamheter, men också specifika krav för olika 
verksamheter (Svenskt vatten, 2012). Andra åtgärder som kan göras av 
reningsverken är att förbättra informationen till skolor och hushåll samt industrier 
angående miljögifter. Delta i forskning om hur kemikalier påverkar miljö och 
människa, men också medverka i forskning om energisnåla och mer effektiva 
reningstekniker (Svenskt Vatten, 2013c). 

3.5.2	  REVAQ	  certifiering	  
REVAQ står för Ren Växtnäring från avlopp och är ett certifieringssystem som jobbar 
med att minska flöden av farliga ämnen till reningsverk. REVAQ vill skapa en hållbar 
återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen dit. (Svenskt vatten, 2015) 
Det startades år 2008 och bakom detta låg Svenskt Vatten, LRF, 
Livsmedelsföretagen, Svensk dagligvaruhandel i samarbete med Naturvårdsverket. 
Syftet med REVAQ och certifieringen av reningsverken är att kvalitetssäkra deras 
arbete uppströms och återföringen av näringsämnen som finns i slammet till 
jordbruket. REVAQ:s regelverk går längre än både gällande och föreslagen 
lagstiftning om slam. Kraven är hårda och man har sammantaget Europas tuffaste 
krav, där man kräver ett aktivt uppströmsarbete, systematiskt arbetssätt, ständiga 
förbättringar, systematiserade egenkontroller, mätningar av ett 60-tal ämnen samt 
spårbarheten av varje enskilt slamparti (Svenskt Vatten, 2013a). 

3.5.3	  REACH	  
En lagstiftning som finns idag är REACH, som översatt till svenska betyder 
Registrering, Utvärdering, Godkännande och begränsning av kemikalier. Denna 
kemikalielagstiftning har ersatt många av de regler gällande kemikalier som fanns 
innan 1 juni 2007, både i EU och Sverige. Dessa regler finns i en förordning vilket 
innebär att den tillämpas direkt av svenska företag utan att översättas i svensk 
lagstiftning. Grundprinciperna för REACH är att tillverkare, importörer och användare 
som bär ansvaret för att det inte uppstår några negativa hälso- och miljöeffekter. 
REACH gäller främst för kemiska produkter, vilket innebär ämnen och 
beredningar/preparat. Det gäller bland annat registreringskrav vid tillverkning, import 
av kemiska ämnen och beredningar. Man har också nya krav gällande dem 
(tillverkare, importörer och användare) som hanterar kemikalier, då de är skyldiga att 
ta fram data på kemikaliernas egenskaper och bedöma riskerna (Svenskt vatten, 
2012). 
 



8 

4.	  Resultat	  

4.1	  Avsättningsmöjligheter	  –	  Kostnad,	  energi	  &	  miljörisker	  
Slam har många användningsområden, det kan användas som organiskt 
gödselmedel inom jord- och skogsbruk, tätskikt/skyddsskikt för gruvor och-/eller 
deponier, tillverkning av anläggningsjord eller som bränsle (Henriksson et al, 2012). 
Produktionen av slam från reningsverken i Sverige uppskattas till ca 207 500 ton TS, 
slutproducerat vid 436 reningsverk. Spridning på jordbruksmark är den största 
användningskategorin, med ca 24 % av den totala nettoproduktionen och det 
uppskattas uppgå till ca 48 300 ton. Deponitäckning är den näst största 
användningskategorin med ungefär 47 500 ton och är tätt följd av anläggningsjord på 
ca 41 000 ton, detta innefattar anläggningsjord med en fosforhalt över 0,08 % (SCB, 
2012). 

4.1.1	  Sluttäckning	  av	  deponi	  
Edsbyns reningsverk skickar i dagsläget sitt slam till BORAB för sluttäckning av 
deponi. Vid BORAB lagras slammet och sedan blandas det med exempelvis 
hästgödsel och-/eller flis. Denna blandning är ca 40 % slam och 60 % annat material. 
Det sker också till viss del kompostering men behandlingstiden är under en kortare 
period. Detta läggs sedan som ytskikt vid deponin (BORAB, 2015).  
Sluttäckning på deponier görs för att förhindra infiltration av vatten. Slam produceras i 
enorma mängder från reningsverken och behovet av sluttäckning och 
täckningsmaterial till deponierna är stort, speciellt i städerna. Detta gör att det finns 
ett samhälleligt samt ekonomiskt intresse för denna vara. Miljömålen som har satts av 
riksdagen gällande återföring av fosfor uppnås inte då recirkulationen inte är 
tillräckligt stor (Andersson, 2012). 
Vid sluttäckning av deponi krävs det att produkten är väl avvattnad och stabiliserad. 
Om slammet skall användas som växtetableringsskikt är det också möjligt att krav 
kan ställas på hygienisering (Svenskt vatten, 2013b).  

4.1.1.1	  Lagstiftning	  
För att få använda slam vid sluttäckning av deponi krävs det tillstånd (Svenskt vatten, 
2013b). Att lägga organiskt avfall på deponi är sedan 2005 förbjudet enligt förordning 
(SFS 2001:512) om deponering av avfall. Det finns dock några undantag i 
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och 
organiskt avfall, där bland annat komposterat slam från avloppsvatten samt 
grönlutslam från återvinning av koksvätska ingår. Grunden för användning av slam på 
deponi kommer från ett EG-direktiv från (99/31/EG) deponering av avfall. EG-
direktivet integrerades i svensk lagstiftning via förordning (SFS 2001:512) om 
deponering av avfall. I korta drag är de krav som ställs i förordningen att deponin skall 
vara tät. Att deponin skall vara tät under längre period är omöjligt, därför sätter man 
krav på genomsläppligheten (Henriksson et al, 2012). Man brukar dela in materialet i 
olika klassificeringar, farligt avfall, icke-farligt avfall och inert avfall. Klassificeringen av 
avfallet som skall deponeras bestämmer kraven på deponins utformning samt 
konstruktionsmaterialets egenskaper. Kraven som måste uppfyllas för att få använda 
slam på deponi är att mängden lakvatten som genomströmmar täckningen inte får 
överskrida 5 L/m2, år för farligt avfall samt 50 L/m2, år för icke-farligt och inert avfall 
(Henriksson et al, 2012). Det krävs också att man uppfyller kraven som finns i 
förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall, angående genomsläppligheten 
av vatten, där kraven är att bottenskiktet samt sidorna av deponin skall uppnå en 
permeabilitet på 1x10-9 m/s för farligt avfall, 1x10-7 m/s för icke-farligt och inert avfall 
(Rönnlund, 2003).  
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4.1.1.2	  Miljörisker	  
Miljöriskerna involverade vid sluttäckning av deponi är i första hand läckage av kväve 
till mark i form av nitrat och ammoniak (Rönnlund, 2003). När regn passerar genom 
dräneringsskiktet och når tätskiktet som består av slam sker det en utlakning av 
eventuell förorening samt näringsämnen. Fosfor är ett bristämne i sötvatten och 
bidrar därför till en ökad tillväxt. Studier pekar dock på att läckaget av kväve och 
fosfor kan vara betydande i början men avtar över tid. Hur stora konsekvenser 
utlakningen har för miljön är beroende på omgivningens förmåga att hantera dessa 
ämnen och därför spelar lokaliseringen av deponin stor roll i bedömningen av 
miljöriskerna. En bedömning är att läckagen kan bli betydande lokalt och under ett 
kort tidsperspektiv, men att läckaget av näringsämnen inte utgör något problem under 
ett längre tidsperspektiv. Läckaget från deponin är också obetydlig i jämförelse med 
vad som släpps ut från slamanvändningen inom jordbruket (Sundberg et al, 2003). 
Deponin som täcks med slamblandningen vid BORABs anläggning är fri från 
växtlighet. Alla buskar etc. som finns runt om tas bort för att föroreningar inte skall tas 
upp av växterna (BORAB, 2015) 

4.1.1.3	  Kostnad	  &	  energi	  
De kostnader som i dagsläget omfattar Edsbyns reningsverk vid deponering av 
slammet är drift av reningsverket, transport till anläggningen och deponeringsavgift. 
Slammet hämtas av Hali Transport AB. Helsingevatten betalar 809kr/container för 
transporten samt en deponeringsavgift till BORAB på 363kr/ton. I den totala 
kostnaden inkluderas slamhanteringskostnader från hela Ovanåkers kommun där två 
containrar körs från Edsbyn och en container från Alftas reningsverk. Sammanlagt 
transporteras ca 1 500 ton (varav ca 1 000 ton kommer från Edsbyns reningsverk) 
avvattnat slam vilket ger en total kostnad på ca 800 000 kr/år (Hisved, 2015b). 
 
Hur mycket det kostar är beroende på hur hanteringen sköts på avfallsanläggningen. 
Blir det problematiskt att hantera slammet ökar kostnaderna för avfallsföretaget och 
måste därmed öka avgifterna till reningsverket. Idag sker behandlingen, d.v.s. 
blandning, kompostering samt spridning av slammet med enkla metoder, där det 
bland annat används traktorer. Detta medför en låg energikonsumtion och relativt 
låga kostnader (BORAB, 2015).  

4.1.2	  Gödsling	  av	  jordbruks-‐	  och	  skogsmark	  
När man skördar odlingsmark försvinner en stor del av växtnäringsämnena från 
jordbruket. Detta behöver därför kompenseras genom att man tillsätter mineralgödsel 
eller att man återför växtnäringsämnen via organiskt gödselmedel som exempelvis 
slam från avloppsreningsverk, stallgödsel eller biogödsel. Fosfor är en ändlig resurs 
och kan inte ersättas som växtnäringsämne, vilket gör att återföring inom jordbruket 
är särskilt intressant. Detta stärks också av att de fåtal länder som har denna brytbara 
resurs betraktas som politiskt instabila samt att med dagens teknik beräknas 
tillgångarna vara förbrukade inom ett 100-års perspektiv (Henriksson et al 2012). 
Under 2010 fanns det i Sverige 3.1 miljoner hektar jordbruksmark, 2,6 miljoner hektar 
åkermark och 3.7 miljoner hektar skogsmark (se tabell 4.1). I Gävleborgs län 
återfinns ca 2.3 % av den totala jordbruksmarken, 2.6 % av åkermarken och 5.2 % av 
skogsmarken (SCB, 2012b). 
 
Tabell 4.1 Mängd jordbruksmark, åkermark och skogsmark i Sverige och Gävleborgs län 
(SCB, 2012b) 
 Totalt i Sverige 

(miljoner ha) 
Andel i Gävleborgs 
län (ha) 

Procentuell andel 

Jordbruksmark 3.1 73 719 2.3 % 
Åkermark 2.6 67 921 2.6 % 
Skogsmark 3.7 192 974 5.2 % 
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För att få använda slam på jordbruk krävs det att slammet är väl hygieniserat, 
avvattnat, att den passar till spridningsutrustningen, måttlig lukt samt att 
reningsverket och slampartiet uppfyller kraven enligt REVAQ. Reningsverket behöver 
också ha ett nära samarbete med lokal LRF vilket underlättar kunskapen om lokala 
förutsättningar, exempelvis struktur, intresse, växtföljder m.m. Slamanvändning på 
jordbruks- och åkermark kan användas av reningsverk i alla storlekar, men problem 
med lagring och transporter kan uppkomma då avståndet till åkerareal ökar. (Svenskt 
Vatten, 2013b). 
Slamanvändning inom skogsbruk ställer krav på att produkten skall ha en TS-halt på 
minst 90 %. SLU och Sveaskog har föreslagit att slammet skall får användas på 
skogsmark endast om det är torkat, hygieniserat och pelleterat/granulerat. 
Torkningen är en teknik som ofta används av verk som har 10-20 000 p ansluta eller 
fler. Behovet av investeringar i utrustning och personal är ganska hög, vilket gör detta 
alternativ inte lika passande för verk i mindre storlekar. Användningen av slam på 
jordbruksmark uppfyller etappmålet gällande hållbar återföring av fosfor. 
Skogsgödsling uppfyller inte målet för utnyttjande av fosfor, då det är främst kväve 
som utnyttjas. I de svenska skogarna är det framförallt kväve som är det 
tillväxtbegränsande ämnet (Svenskt Vatten, 2013b; Rönnlund, 2003). 

4.1.2.1	  Lagstiftning	  
Användningen av avloppsslam inom jordbruket är i dagsläget det enda 
användningsområde som har lagstadgade gränsvärden i Sverige. När ett reningsverk 
vill sälja eller ge bort sitt slam till någon som har som syfte att använda det inom 
jordbruket måste slammet uppfylla de gränsvärden (se tabell 4.2) för de sju metaller 
som finns i förordning (SFS 1998:944) förbud m.m. i vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. 
.  
Tabell 4.2 Gällande kvalitetskrav på slam för användning i jord- och skogsbruk, REVAQ samt 
riksgenomsnitt (Svenskt Vatten, 2010a, s12; Henriksson et al 2012, s41; SCB 2012a) 

Ämne 

Användningsområde Slamkvalitet 
2012 

Jordbruk 
Högsta tillåtna 
halter i 
avloppsslam 
mg/kg TS 

Skogsbruk 
Högsta tillåtna 
halter i 
avloppsslam 
mg/kg TS 

REVAQ 
Högsta tillåtna 
halter i 
avloppsslam 
mg/kg TS 
(2011-2025) 

Riksgenomsnitt 
mg/kg TS 

Bly 100 300 31 - 31 21 
Kadmium 2 30 0,94 – 0,46 1 
Koppar 600 400 375 - 375 352,8 
Krom 100 100 50 - 50 28 
Kvicksilver 2.5 3 1,4 – 0,29 0.6 
Nickel 50 70 31,2 – 31,2 17.4 
Zink 800 7000 750 - 750 601,4 
 
Vilka typer av slam som får användas inom jordbruket, vilka kontroller som ska göras 
samt hur spridningen skall gå till regleras i Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS, 
1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam 
används I jordbruket. Denna innehåller krav på registerhållning, egen kontroll, 
spridningsbegränsningar, högsta tillåtna tillförsel av fosfor, kväve, tungmetaller m.m. 
Föreskrifter och bestämmelser om hantering av slam och andra organiska 
gödselmedel i jordbruket anges i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2004:62) om 
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Här finns det bland annat 
bestämmelser om begränsning av den fosformängd som får tillföras jordbruksmark 
med organiska gödselmedel (22kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år under 
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en 5årsperiod), vilken areal/mark som får räknas in i spridningsarealen och 
anteckningsskyldighet när man för bort eller tar emot stallgödsel eller andra organiska 
gödselmedel (Tideström, 2008). 
När det gäller gödsling inom skogsbruk kan man återfinna vissa regler i Miljöbalken 
och skogsvårdslagstiftningen. Vid användning av slam i skogsbruk måste man alltid 
följa de allmänna hänsynsregler som finns i kap 2. Miljöbalken. Dessa regler ska 
iakttas när en verksamhet eller åtgärd som kan ha en negativ påverkan och skada 
miljön. Reglerna i Miljöbalken skall följas och gälla parallellt med hänsynsreglerna i 
skogsvårdslagen (Henriksson et al 2012). Vid spridning av slam i skogsbruk saknas 
det regelverk, men när det gäller spridning av aska har Skogsvårdsstyrelsen lämnat 
rekommendationer om kvalitetskrav kring högsta metallhalter (Se tabell 3.3). 
Riktvärdena är inte avsedda för att tillämpas på andra restprodukter än askor. 
(Svenskt vatten, 2010a).  

4.1.2.2	  Miljörisker	  
De negativa miljöeffekter som kan uppstå vid slamgödsling är i princip samma som 
uppstår vid användning av andra gödselmedel, vilket innebär ett ökat näringsläckage 
till luft och vatten, ökad ackumulation av metaller i marken, markpackning och 
spridning av smittoämnen samt organiska ämnen som är svårnedbrytbara. Studier av 
både kort -och långsiktiga effekter av slamgödsling genomförda av SLU, Institutet för 
Miljömedicin, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, jordbrukstekniska institutet m.fl. 
visade att några negativa effekter inte kunde påvisas varken på livsmedelskvalitet, 
människor och djurs hälsa. Man kunde inte heller hitta några bevis för ökat upptag av 
hälsofarliga ämnen på grund av slamgödslingen (Levlin et al, 2001).  
En liknande studie genomförd av Sternbeck et al (2013) i samråd med 
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket använde 
modellberäkningar för att utvärdera riskerna för långsiktig förorening vid jordbruks- 
och skogsmark. I denna studie där 9 metaller och 18 organiska ämnen var i fokus 
gjordes också bedömningar på toxiska effekter på hälsa och miljö som eventuellt 
skulle kunna uppstå. Studien visar att flera metaller tenderar att ackumuleras i 
åkermark, där upplagringen på lång sikt är stor för koppar och kvicksilver. Zink hade 
en intermediär upplagring och för kadmium var den relativt låg. Man beräknade 
lågrisknivåer för marklevande organismer, hälsa samt ytvattnet. Riskerna har 
karaktäriserats i huvudsak genom en jämförelse mellan rådande metallhalter i 
svenskt slam. Man anger riskerna i form av en riskkvot, där en riskkvot över 1 
indikerar en högre förväntad koncentration i miljön än vad anses vara säkert för mark- 
och vattenlevande djur och växter (se tabell 4.3). 
 
Tabell 4.3 Beräknade riskkvoter för metaller avseende åkermark, beräknat utifrån halter i 
svenskt slam (Sternbeck et al, 2013) 
Metaller Riskkvot Markmiljö Riskkvot Ytvatten 
Bly 0,01 5,5xE-4 
Kadmium 0,02 0,08 
Koppar 0,60 0,37 
Krom 0,083 3,9xE-3 
Kvicksilver 0,035 6,0xE-3 
Nickel 0,043 3,4xE-3 
Zink 0,29 1,4 
 
Enligt studien visar att ingen förorening en riskkvot över 1 gällande marklevande 
organismer. Koppar och zink visar däremot en kvot högre än 0.1, där koppar visar 
den högsta kvoten på 0,6. Tidigare studier har visat att denna halt av koppar inte 
borde ge några negativa mikrobiologiska effekter, men marginalen är inte stor. En 
skärpning i lagen gällande koppar kan därför vara nödvändigt. Det saknas mer exakta 
modeller för att beräkna spridningen av föroreningar till ytvatten. Beräkningarna av 
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metallerna i denna studie visar att bara en metall visar en riskkvot över 1 och detta är 
zink. Man uppskattar att spridningen troligen är överskattad i de flesta situationer, då 
fältstudier av denna karaktär saknas. För att ha en säkerhetsmarginal gällande 
föroreningarna till ytvattnet bör man därför reglera zinkhalten i fosforgivor (Sternbeck 
et al, 2013). 
Riskerna vid gödsling av skogsmark och långsiktig ackumulation av metaller i marken 
anses generellt vara lägre än för åkermark, då spridningen inte upprepas lika ofta. 
Eftersom det inte finns något standardiserad metod för spridningen, frekvensen och 
storleken är det väldigt svårt att göra en riskkaraktärisering. Studien visar att tillförd 
mängd metaller inte skulle ge oacceptabla effekter på marklevande organismer i 
skogsmiljön, förutom koppar som visar en riskkvot på 1.3 (se tabell 4.4). Riskerna för 
vattenlevande organismer visar en liknande bild som för marklevande organismer 
förutom att kopparhalterna ligger under risknivån jämfört med de medelhalter som 
råder (Sternbeck et al, 2013). 
 
Tabell 4.4 Beräknade riskkvoter för metaller avseende skogsmark, beräknat utifrån halter i 
svenskt slam (Sternbeck et al, 2013) 
Metaller Riskkvot Markmiljö Riskkvot Ytvatten 
Bly 0,02 0,01 
Kadmium 0,05 0,06 
Koppar 1,3 0,54 
Krom 0,17 0,04 
Kvicksilver 0,07 0,23 
Nickel 0,10 0,01 
Zink 0,67 0,88 
 
Svenskt vatten bedömer att miljöriskerna vid användning av slam i jord- och 
skogsbruk är minimala om hanteringen sköts enligt de regelverk som finns (Svenskt 
Vatten, 2013b).  

4.1.2.3	  Kostnad	  &	  energi	  
Kostnaderna vid användning av slam på skogsmark omfattas av driften av 
reningsverket, investeringar av torkningsutrustning, drift av utrustningen, lagring av 
pellets, transport till skogsmark och spridning (Ovanåkers kommun, 2000).  
Vid gödsling av åkermark omfattar kostnaderna drift av reningsverk, lagring, transport 
till åkermark samt spridning. Hur mycket det kostar att använda slam inom de olika 
avsättningsmetoderna är mycket beroende på hur slammet behandlas samt hur långa 
transporter som krävs för att nå platsen där produkten skall avsättas. Kostnader 
utöver detta kommer också från själva spridningen av slammet (Rönnlund, 2003). 
Kostnaderna för spridning av slam brukar normalt ligga på 20-28 kr/ton. Detta brukar 
oftast ske med traktor och gödseltunna eller via ett matarslangsystem för att minska 
eventuella markpackningsskador (Berglund, 2010). 
För transport och spridning till åkermark räknar man med att det åtgår ca 0,5-2 
kWh/pe, år beroende på hur långa transportsträckorna är. Transporternas 
marginalkostnader är i stora drag 1 kr per tonkm, vilket är ca 0,1 kr/pe, km. Allmänna 
siffror visar att energianvändningen vid en transport på 40 km av avvattnat slam blir 
ca 1 kWh/pe, år, vilket är en dieselanvändning motsvarande 1.2 MJ/tonkm. 
Kostnaderna för drift kommer i största del från uppströmsarbetet, dokumentation, 
avgifter till REVAQ och certifieringsorgan, transport och spridning av slammet. Den 
största delen av belastningen av kostnaderna hamnar på reningsverket. Denna 
avsättningsmetod kräver normalt inga investeringar förutom i hygieniseringsutrustning 
och slamlagringplattor, vilket är starkt beroende av lokala förhållanden (Svenskt 
vatten, 2013b). 
Den årliga avgiften (2012) för REVAQ är ca 70 öre per fysiskt ansluten person till ett 
reningsverk. Under 2012 var den maximala avgiften för ett reningsverk som var 
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ansluten till REVAQ 170 000 kr där det tillkommer certifierings- och revisionsavgifter 
på ca 35 - 50 000 kr årligen från certifieringsorganet (Svenskt vatten, 2013a) 
Gödsling på skogsmark är dyrare än på jordbruksmark då det ställer högre 
behandlingskrav på produkten samt att spridningen försvåras i och med terrängen 
(Rönnlund, 2003). Behandlingskraven innebär också att reningsverket måste 
införskaffa torkningsutrustning vilket ger upphov till en väldigt hög 
investeringskostnad. Mängden energi som går åt vid torkning för att uppnå 
produktkraven gällande användning på skogsmark är betydande, där det uppskattas 
en teoretisk mängd på 0,7 kWh/kg avdrivet vatten och man får räkna med en 
energiförbrukning på minst 40-60 kWh/pe, år. Detta innebär att energi är stor del av 
kostnaderna (Svenskt Vatten, 2013b). 

4.1.3	  Slam	  som	  komponent	  i	  anläggningsjord	  
Anläggningsjord används bland annat när man anlägger bullervallar, golfbanor och 
planteringar (Andersson, 2012). Slam är en produkt som gärna används som en 
beståndsdel i jordtillverkning. Det höga innehållet av organiska och näringsrika 
ämnen är någonting som eftersträvas när man tillverkar jordprodukter (Henriksson et 
al, 2012). 

4.1.3.1	  Lagstiftning	  &	  certifiering	  
Vid tillverkning av anläggningsjord där slammet används som en ingående 
komponent gäller de lagar och rekommendationer som återges i (SFS 1998:808) 
Miljöbalken. Anmälan enligt Miljöbalken krävs vid kompostering av mängder över 10 
ton/år och tillstånd vid mängder över 500 ton/år (Svenskt vatten, 2013b).  
Det finns ingen direkt lagstiftning vid reglering av slamtillförseln av anläggningsjord 
utöver de hänsynsregler som finns i miljöbalken. De regler och rekommendationer 
som är relevanta för tillverkning av anläggningsjord är förordning (1998:808), om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt föreskrift (SNFS 1994:2) Kungörelse med 
föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används I 
jordbruket (Henriksson et al, 2012).  
Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP) utvecklade under 2004 ett 
certifieringreglemente för anläggningsjord (Anläggnings-AMA) inför det kommande 
deponeringsförbudet 2005. Detta blev ingen succé då reglerna krävde att 
anläggnings-AMA skulle följas utifrån näringsinnehållet. Kravet som anläggnings-
AMA ställde var att näringsinnehållet skulle hållas på en låg nivå. Detta innebar att 
om man skulle använda avloppsslam och samtidigt följa certifieringens regler fick 
man högst fick blanda in 5 % slam i jordprodukten. Detta har förmodligen lett till att 
många jordtillverkare inte har certifierat sig för att kunna hantera större mängder 
slam, men detta har också lett till en jordprodukt med onödigt mycket näring i form av 
fosfor (Henriksson et al, 2012).  
Ett annat frivilligt certifieringssystem som finns för anläggningjord är SPCR 148, P-
märkning av anläggningsjord, som utvecklades av SP tillsammans med 
Naturvårdsverket. Detta är en frivillig certifiering som bland annat ställer krav på 
organiska och oorganiska föreningar som skall underskridas i den färdiga 
jordprodukten samt krav på råvarorna för jordtillverkning. För metaller ställs samma 
krav (Se tabell 3.3, Jordbruk) som för användning av slam på jordbruksmark (SP, 
2006). Om produkten skall vara certifierad enligt SPCR 148 krävs det att den är väl 
hygieniserad, stabiliserad samt att den har en måttlig lukt. I denna certifiering är ett av 
kraven också att högst 3 % slam TS som får blandas in i jordprodukten och innehålla 
maximalt 0,08 % totalfosfor. Detta innebär att näringen nyttiggörs och 
avsättningsmetoden uppfyller delmålet för hållbar återföring av fosfor (Svenskt vatten, 
2013b). 
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4.1.3.2	  Miljörisker	  
Vid användning av slam i anläggningsjord kan luktproblem uppstå vid kompostering 
och därför är lokaliseringen av komposteringsytan viktig (Svenskt vatten 2013b). 
De största riskerna med denna användningsmetod är läckage och ackumulation av 
metaller, näringsämnen samt organiska föreningar men detta är beroende på hur 
produkten blandas och används (Rönnlund, 2003). 
Likt riskbedömningen av skogsmark är det svårt att göra en riskkaraktärisering av 
återföring av avfall till växtetablieringsskikt eftersom det inte finns någon 
standardiserad teknik. Studien visar att för marklevande organismer är riskkvoten 
över 1 för ett flertal organiska ämnen men också koppar (se tabell 4.5). Detta är 
baserat på ett etableringskikt med 50 % inblandning av slam. Man kan därför inte 
utesluta försämrade förutsättningar för marklevande organismer i ett sådant skikt. 
Utifrån detta finns motiv för att reglera inblandningen av avfall (Sternbeck et al, 2013).  
 
Tabell 4.5 Beräknade riskkvoter för metaller avseende växtetableringsskikt utifrån halter i 
svenskt slam (Sternbeck et al, 2013) 
Metaller Riskkvot Markmiljö Riskkvot Ytvatten 
Bly 5,5xE-2 3,7xE-4 
Kadmium 0,11 8,0xE-3 
Koppar 2.2 4,4xE-2 
Krom 0.18 1,5xE-3 
Kvicksilver 3,9xE-2 2,4xE-3 
Nickel 0,12 2,8xE-3 
Zink 1,1 2,0xE-2 
 
Studier har också genomförts av VA-Verket Malmö, VA-Teknik, Vattenvård AB och 
Edafos AB där man under några års tid tog prover på ytor som hade blandats med 
matjord och som sedan besåddes med gröda. Analyserna från studien visade att 
föroreningar som hade tillförts till marken via slammet stannade i matjordsskiktet. I 
det underliggande skiktet (alven) kunde man dock tydligt se förhöjda halter av koppar. 
Förhöjda halter av zink, kväve och klorid kunde påvisas i grundvattnet. Ca 20-60% av 
det kväve som fanns i slammet beräknades ha överförts till atmosfären och då 
slammet tillförts påvisade grödor förhöjda halter av zink och nickel (Olsson et al, 
1997) 

4.1.3.3	  Kostnad	  &	  energi	  
För att använda slam vid tillverkning av anläggningsjord krävs det normalt sett inga 
investeringar. Hur mycket det kostar för denna metod beror på hur avtalet ser ut med 
entreprenören. Vid anbud kan entreprenören utgå ifrån vilka alternativ som 
reningsverket har och därefter sätta pris. Detta ger också möjlighet för konkurrens 
mellan olika entreprenörer vilken kan ge pressade priser (Svenskt vatten, 2013b).  
De kostnader som omfattas av detta användningsområde är driften av reningsverket, 
transporten till behandlingsområdet, arbetet med vändning och blandning vid 
kompostering, transport till användningsområdet samt spridning av komposten 
(Ovanåkers kommun, 2000). Normalt sett brukar entreprenören ha utrustningen som 
krävs för inblandning och siktning eftersom det är entreprenören som tar hand om 
slammet. Vid blandning och kompostering med enkla medel krävs väldigt lite energi 
där exempelvis kompostering i rankor har en energikonsumtionen på ca 1 kWh/pe, 
år. (Svenskt vatten, 2013b).  

4.2	  Analyser	  av	  slam	  
Under 2013 skickades 1095 ton slam från Edsbyns reningsverk till BORAB:s 
avfallsanläggning i Sävstaås, Bollnäs för sluttäckning på deponi. Slammet håller en 
TS-halt på ca 24-25% vilken ger det en vikt på ca 269 ton, räknat som torrsubstans. 
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Proverna på slammet från reningsverket tas per kvartal där de sedan analyseras (se 
tabell 4.6) av Alcontrol (Hisved, 2015a). 
 
Tabell 4.6 Slamanalys under 2014 [mg/kg TS] (Hisved, 2015a) 
 
 

Fosfor 
(P) 

Bly 
(Pb) 

Kadmium 
(Cd) 

Koppar 
(Cu) 

Krom 
(Cr) 

Kvicksilver 
(Hg) 

Nickel 
(Ni) 

Zink 
(Zn) 

17/12 2014 14000 16,0 0,50 130,0 28,0 0,36 8,50 470,0 
24/9 2014 16000 15,0 0,59 150,0 37,0 0,38 6,70 390,0 
24/6 2014 14000 11,0 0,49 120,0 32,0 0,25 5,80 330,0 
26/3 2014 15000 9,7 0,42 110,0 36,0 0,20 5,80 320,0 
Medelvärde 14750 12,9 0,50 127,5 33,3 0,30 6,7 377,5 
*För en mer fullständig rapportering av analysdata, tungmetaller och prioriterade element, se Bilaga A 
 
I dagsläget uppfyller Edsbyns reningsverk de gränsvärden som finns för metaller, 
både gränsvärdena för jordbruk som regleras i svensk lagstiftning (SFS 1998:944) 
Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och 
utförsel av kemiska produkter, men också certifieringsorganet REVAQ för år 2011 (se 
tabell 4.7 nedan). Någon form av hygienisering sker inte idag på reningsverket men 
det finns utrustning för kalkning, samt att det finns kapacitet för en viss mellanlagring 
av slammet.  För användning av slam som gödselmedel i skogen uppfylls också de 
gränsvärden som har satts av Skogsvårdsstyrelsen. De produktkrav som finns, där 
slammet ska ha en TS-halt på 90 % och vara pelleterat/granulerat kan inte uppfyllas 
med den utrustning som finns på reningsverket idag. 
  
Tabell 4.7 Jämförelse mellan metallhalter i slam och gränsvärden (Hisved, 2015a; Svenskt 
Vatten, 2010a; Henriksson et al 2012; SCB 2012a) 

Ämne 

Användningsområde  
Jordbruk 
Högsta tillåtna 
halter i 
avloppsslam 
mg/kg TS 

Skogsbruk 
Högsta tillåtna 
halter i 
avloppsslam 
mg/kg TS 

REVAQ 
Högsta tillåtna 
halter i 
avloppsslam 
mg/kg TS 
(2011-2025) 

Edsbyns 
reningsverk 
mg/kg TS 
(Medelvärde 
2014) 

Bly 100 300 31 - 31 12,9 
Kadmium 2 30 0,94 – 0,46 0,50 
Koppar 600 400 375 - 375 127,5 
Krom 100 100 50 - 50 33,3 
Kvicksilver 2.5 3 1,4 – 0,29 0,30 
Nickel 50 70 31,2 – 31,2 6,7 
Zink 800 7000 750 - 750 377,5 
 
Slammet uppfyller kraven för tillverkning av anläggningsjord då det idag inte finns 
någon direkt lagstiftning för detta förutom de allmänna hänsynsreglerna i (SFS 
1998:808) Miljöbalken. Slammet uppfyller också kraven för SPCR 148 certifierad 
anläggningsjord då gränsvärdena är samma som för tillförsel på jordbruksmark.   

4.3	  Miljörisker	  
Tabell 4.8 visar en sammanställning av de beräknade riskkvoterna för 
slamanvändning på jordbruks- och skogsmark samt anläggningsjord. Från tabellen 
kan det urskiljas att för majoriteten av de undersökta metallerna ligger riskkvoten <1 
med undantag för koppar och zink. Dessa metaller visar en kvot >1 för vattenlevande 
djur och växter vid jordbruksanvändning, marklevande vid användning på skogsmark 
och marklevande vid användning av anläggningsjord. I den senare antas dock en 
inblandning av 50 % slam i jordprodukten (se del 4.1.3.2 Miljörisker). 
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Deponering representeras inte i denna tabell men miljöriskerna vid sluttäckning av 
deponi anses vara betydligt lägre än för användning av slam på jordbruks- och 
skogsmark (se del 4.1.1.2 Miljörisker). 
 
Tabell 4.8 Sammanställning av beräknade riskkvoter för slamanvändning på Jordbruks- och 
åkermark samt anläggningsjord (Sternbeck et al, 2013) 
 Användningsområde 

Jordbruk Skogsbruk Anläggningsjord 
Mark Vatten Mark Vatten Mark Vatten 

Bly 0,01 5,5xE-4 0,02 0,01 5,5xE-2 3,7xE-4 
Kadmium 0,02 0,08 0,05 0,06 0,11 8,0xE-3 
Koppar 0,60 0,37 1,3 0,54 2.2 4,4xE-2 
Krom 0,083 3,9xE-3 0,17 0,04 0.18 1,5xE-3 
Kvicksilver 0,035 6,0xE-3 0,07 0,23 3,9xE-2 2,4xE-3 
Nickel 0,043 3,4xE-3 0,10 0,01 0,12 2,8xE-3 
Zink 0,29 1,4 0,67 0,88 1,1 2,0xE-2 
* En riskkvot >1 indikerar en högre förväntad koncentration i miljön än vad anses vara säkert för mark- och 
vattenlevande djur och växter  

4.4	  Kostnad,	  energi	  &	  lokala	  förutsättningar	  
I en enkätundersökning av Weglin (2009) undersöktes kostnaderna för 
avsättningsmetoder vid slamanvändning inom jordbruks- och skogsmark, samt 
anläggningsjord. I undersökningen deltog 105 av Sveriges 290 kommuner. En 
kostnadsberäkning (se figur 4.1) genomfördes genom att ta fram ett medelpris för de 
olika avsättningsmetoderna. detta genom att dela de faktiska totalkostnaderna med 
det totala antalet ton avvattnat slam (transporter exkluderades). 86 kommuner 
använde slammet som anläggningsjord vid sluttäckning av deponi, gruvåterställning, 
grönytor m.m. Medelkostnaden för denna avsättningsmetod var 272 kr/ton, där 
variationen låg mellan 39-780 kr/ton. 44 kommuner använde hela eller delar av sitt 
slam på jordbruksmark där medelkostnaden var 297 kr/ton, med en variation på 68-
660 kr/ton. 3 kommuner använde slammet som gödselmedel på skogsmark med ett 
medelpris på ca 362 kr/ton och en prisvariation på 310-394kr/ton. 

 
Figur 4.1 Medelpris för avsättningsmetoder och antalet kommuner som deltog (Weglin, 2009) 
 
Transportkostnaderna för slammet är baserade på uppgifter från Hali Transport AB, 
som i dagsläget hämtar och transporterar slammet till BORAB:s anläggning för 
deponering (Se tabell 4.9). 
 
Tabell 4.9 Transportkostnader för att transportera 1095 ton slam (Kopparmalms, 2015) 
Transportsträcka (mil) Kostnad (Kr/container) Total kostnad (kr/år) 
3 809 84136 
5 1000 104 000 
10 1350 140 000 
13 1500 156 000 

0	  

100	  

200	  

300	  

400	  

Anläggningsjord	   Jordbruk	   Skogsbruk	  

Medelpris	  (kr/ton)	   Antal	  kommuner	  



17 

*Kostnad/år beräknades utifrån att Hali Transport AB hämtar 2 containrar/per vecka. För 
beräkningar se bilaga B Kostnads -och energiberäkningar 
 
I kommunen samt Gävleborgs län finns stora arealer åker- och jordbruksmark vilket 
skapar goda förutsättningar för denna metod. Platserna för avsättning ligger inom 
rimliga distanser (Se del 4.1.2 Gödsling av jordbruks- och skogsmark & Bilaga C) där 
transportsträckan är mellan 3-5 mil, detta innebär att kostnaden för att transportera 2 
containrar är ca 1 600 - 2 000 kr, vilket skulle ge en årlig kostnad på ca 84 000 - 104 
000 kr. Beräknat utifrån 1095 ton/år varierar det mellan 75 000 – 720 000 kr/år, med 
ett medelpris på ca 325 000 kr/år. Totalkostnaden beräknat utifrån medelpriset 
inklusive transportkostnader skulle innebära ett pris mellan 400 000 och 430 000 
kr/år. (se del 4.1.2 Gödsling av jordbruks- och skogsmark & Bilaga C). 
Bonden brukar ofta vara den som står för kostnaderna när det gäller utrustning för 
spridningen av slammet (Hisved, 2015b).  
Detta innebär att det inte krävs några större investeringar för reningsverket i 
hygieniseringsutrustning etc. Eftersom transportsträckorna är korta medför detta 
också att energianvändningen blir relativt låg. För transporten räknas med en 
energiförbrukning mellan 11 000 – 18 000 kWh/år.  
Stora arealer av skog återfinns också inom länet vilket innebär goda förutsättningar 
för gödsling av skogsmark. Kostnaderna som omfattar metoden bortsett från torkning 
av slammet är samma som för jordbruk. Det krävs också här transporter och 
spridning av det pelleterade/granulerade slammet. Avsättningsområden finnas inom 
rimliga distanser (3-5 mil) vilket innebär att kostnaderna för transport blir låga, där de 
totala transportkostnaderna blir ca 84 000 – 104 000 kr/år. Detta medför att 
energianvändningen för transport är samma som för transporterna inom jordbruk (se 
del 4.1.2 Gödsling av jordbruks- och skogsmark). 
Gödsling på skogsmark ställer högre produktkrav då slammet skall torkas till minst 90 
% och pelleteras vilket kräver betydande investeringar i torkningsutrustning. 
Energianvändningen vid torkning av slammet är beräknat utifrån 0.7 kWh/kg avdrivet 
vatten och står för en stor del av den totala energikonsumtionen samt kostnaderna 
(se del 4.1.2 Gödsling av jordbruks- och skogsmark). 
Under 2013 var den totala energiförbrukningen vid reningsverket ca 470 000 kWh 
(Helsingevatten, 2013). Den totala årliga energianvändningen vid torkning är ca 580 
000 kWh/år vilket är mer än vad reningsverkets totala energiförbrukning är idag. 
I dag betalar reningsverket ett elpris på 1.04 kr/kWh + moms (Hisved, 2015b). Den 
totala kostnaden för energianvändningen vid torkning av slammet blir då ca 600 000 
kr/år exklusive moms vilket står för en stor del av de totala kostnaderna. Den totala 
driftskostnaden för slamgödsling på skogsmark är minst 700 000 kr/år för transport 
och torkning. Detta avsättningsalternativ kräver dock inte certifiering enligt REVAQ 
vilket ger betydande kostnadsbesparingar. 
 
Anläggningsjord är en avsättningsmetod som Helsingevatten har diskuterat och 
använt tidigare, där man bland annat skickade slammet till Gävle (Hisved, 2015b). 
Hur stora kostnaderna är vid tillverkning av anläggningsjord varierar beroende på 
avtal med entreprenören och är därför svår att kvantifiera (se del 4.1.3 Slam som 
komponent i anläggningsjord). 
Priset för tillverkning av anläggningsjord har ett medelpris på 272 kr/ton samt ett 
högsta pris på 780kr/ton. Eftersom anläggningsjord inte kräver avgifter som vid 
deponering är kostnaden för denna metod under 780 kr/ton (se del 4.1.3.3 Kostnad & 
energi). Den totala kostnaden för tillverkning av anläggningsjord är därför ca 440 000- 
460 000 kr/år. Eftersom entreprenören ofta har den utrustning som krävs för 
blandning och spridning etc. behövs det i många fall inte några investeringar, vilket 
innebär att de initiala investeringarna är låga. Kostnaderna för att transportera 
slammet till avsättningsplatsen beror på vem som tar hand om det och avståndet till 
avsättningsplatsen. Avsättning inom Ovanåkers eller Bollnäs kommun skulle innebära 
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korta transportsträckor omkring 3-5 mil, där transportkostnaderna skulle vara ca 84 
000-104 000 kr/år. Längre transportsträckor som till Gävle vilket är ca 10-13 mil bort 
skulle generera en transportkostnad på ca 140 000 - 156 000 kr/år. I beräkningarna 
antas att slammet skickas till Gävle för tillverkning av anläggningsjord (se tabell 4.9). 
Energikonsumtionen för transporterna beräknas vara ca 36 000 - 47 000 kWh/år. Här 
sker också inblandningen av slammet med enkla metoder vilket leder till en låg 
energianvändning vid den totala driften (se del 4.1.3.3 Kostnad & energi). 
Sluttäckning av deponi är den metod som i dagsläget används av reningsverket där 
två containrar hämtas en gång i veckan från Edsbyns reningsverk och transporteras 
till BORAB för sluttäckning. I dagsläget körs slammet ca 3 mil vilket ger en 
transportkostnad på ca 84 000kr/år. Eftersom transportsträckan är kort innebär detta 
också en låg energiförbrukning, vilket uppskattas till ca 11 000 kWh/år. Kostnaderna 
vid användning av denna metod kommer till största del från deponiavgiften, som 
uppgår till ca 400 000 kr/år plus transportkostnader. Detta ger en total kostnad på 
minst 480 000 kr/år för att deponera 1095 ton slam. Hanteringen (blandning och 
kompostering) av slammet på BORAB:s anläggning sker med enkla metoder och 
kräver därför väldigt lite energi.  
 
Tabell 5 Sammanställande tabell över miljömålsuppfyllnad, kostnader och energianvändning 
för de olika avsättningsalternativen, beräknat utifrån avsättning av 1095ton slam.  
Kategori Användningsområde 

Slamgödsling 
jordbruksmark 

Slamgödsling 
Skogsmark 

Tillverkning av 
anläggningsjord 

Sluttäckning 
av deponi 

Miljömålsuppfyllelse Ja Delvis Ja Nej 
Kostnader 
Initial investering LÅG HÖG LÅG LÅG 
Transport (Kr/år) 84 000 – 104 

000 
84 000 – 104 
000 

140 400 – 156 
000 

84 000 

Medelpris (Kr/år) 325 000 - 300 000 400 000 
Total drift (Kr/år) 400 000–430 

000 
700 000+ 440 000-460 000 480 000+ 

Energi 
Reningsverket 2013 
(kWh/år) 

470 000 470 000 470 000 470 000 

Transport (kWh/år) 11 000 – 18 
000 

11 000 – 18 
000 

36 000 – 47 000 11 000 

Total drift LÅG HÖG MEDEL LÅG 
* För fullständiga beräkningar se Bilaga B Kostnads -och energiberäkningar 

5.	  Diskussion	  

5.1	  Bedömning	  av	  miljöriskerna	  
Resultaten visar att miljöriskerna mellan de olika avsättningsmetoderna varierar. Vid 
användning av slam som gödsel på jordbruks- och skogsmark, men också tillverkning 
av anläggningsjord finns det potentiella risker för ackumulation av metaller i marken. 
Det finns också en risk för urlakning av näringsämnen och oönskade ämnen. Detta 
kan leda till övergödande effekter samt skador på växter och djur. Kadmium är 
speciellt farligt i detta fall då denna metall kan ge bestående föroreningar i marken 
och har långvariga effekter. Studierna visar att det finns ett samband mellan 
mängden kadmium i marken och halten i grödan, men upplagringen är relativt låg för 
kadmium på lång sikt. Upplagringen för koppar och kvicksilver är hög och för zink 
intermediär. Koppar visar en potentiell risk gällande marklevande organismer (se 4.1 
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Avsättningsmöjligheter – Kostnad, energi & miljörisker) men bör inte ge några 
negativa mikrobiologiska effekter, men marginalen är inte stor. För vattenlevande 
organismer låg riskkvoten för zink över 1, här uppskattas spridningen antagligen vara 
överskattad i de flesta situationer. För att ha säkerhetsmarginal bör zinkhalterna i 
fosforgivorna regleras. Studierna visar att koppar kan ge en potentiell negativ 
påverkan på marklevande organismer vid gödsling av skogsmark, med en riskkvot på 
1,3. Liknande resultat visas för vattenlevande organismer men här ligger riskkvoten 
för koppar under 1. Riskerna anses vara mindre för skogsbruk då givorna inte sker 
lika ofta. Vid användning av anläggningsjord ligger riskkvoten gällande koppar över 1 
för marklevande organismer och man kan därför inte utesluta en negativ påverkan på 
marklevande organismer. Liknande studier har också påvisat förhöjda halter av zink i 
grundvattnet.  
Risker vid användning av slam för tillverkning av anläggningsjord varierar beroende 
på hur den blandas och används. Eftersom detta är en produkt som återförs till 
marken finns det potentiella risker för läckage och upplagring av näringsämnen och 
metaller. I bedömningen av miljöriskerna vid användning av anläggningsjord antas 
det att inblandningen av slam är 50 %. Vid certifiering, exempelvis enligt SPCR 148 
är den högsta blandningen med slam 3 %, och riskerna för urlakning av metaller till 
mark och vatten bör då bli minimala. 
Miljöriskerna kopplade till sluttäckning av deponi är framför allt läckage av kväve till 
luft och mark. Det finns också risk för ackumulation av oönskade ämnen i marken 
vilket kan ge negativa effekter på miljön vid urlakning. Urlakningen av oönskade 
ämnen till marken anses dock i jämförelse med slamanvändning inom jordbruk vara 
minimal. Att skicka slammet för deponering uppfyller dock inte delmålet för hållbar 
återföring av fosfor och är därför inte passande ur ett miljö- och kretsloppsperspektiv. 
De största miljöriskerna för samtliga avsättningsmetoder är Koppar och Zink. Dessa 
metaller visar enligt studierna en potentiell risk för marklevande och vattenlevande 
organismer. Detta kan leda till avstannad mikrobiell nedbrytning i skogsjord, negativ 
påverkan på nedbrytningen av organiskt material, mineraliseringen av fosfor och 
kväve samt negativ påverkan på tillväxten hos organismer. 

5.1.1	  Miljöriskerna	  –	  en	  pågående	  debatt	  
Återföring av fosfor till produktiv mark har under en lång tid varit ett debatterat ämne. 
Att göra en uppskattning kring miljökonsekvenserna och bilda sig en uppfattning om 
hur både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna blir med återföringen av slammet är 
problematiskt. Denna fråga handlar till stor del om avvägningar angående de 
potentiella riskerna och slammets nyttovärde och målet att uppnå ett kretslopp. 
Naturvårdsverket hävdar att risken är minimal, men denna åsikt delas inte av 
Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen som poängterar att riskerna är 
alldeles för stora för att det skall vara lämpligt för användning inom jordbruket. Här 
pekar man bland annat på tungmetallen kadmium vilket man anser vara en av de 
skadligaste metallerna. I studierna som presenteras ovan (se del 4.1 
Avsättningsmöjligheter – Kostnad, energi & miljörisker) anges raka motsatsen. 
Studierna visar att upplagringen och miljöriskerna med kadmium, i alla fall under ett 
kort tidsperiod inte utgör några risker för varken mark- och/eller vattenlevande 
organismer. Fler studier inriktade på långsiktiga effekter av slamanvändning på 
produktiv mark bör göras för att få ett bättre underlag. Vidare studier bör också göras 
inom kommunen angående jordbrukarnas samt allmänhetens åsikter är gällande 
återföring av slam till jordbruket. Enkät eller opinionsundersökningar borde därför 
genomföras för att få en bra överblick över åsikterna samt möjligheterna. Eftersom 
slammets kvalitet speglas av dem som använder ledningsnätet är uppströmsarbetet 
en viktig faktor för att reducera mängden oönskade ämnen. Studierna visar ett en stor 
del av utsläppen kommer från hushåll och industrier. För att minimera utsläppen 
krävs det ansträngningar både från reningsverket, allmänheten samt politiker, 
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kommunalt såväl som nationellt. Många varor som exempelvis, schampo, 
rengöringsmedel, smink etc. som återfinns i många hushåll innehåller i många fall 
kemikalier som kan vara skadliga för både människor och djur. För att minska 
mängden oönskade ämnen i slammet är det nödvändigt med en förändring i 
konsumtionsmönster. Detta kan uppnås genom en ökad förståelse hos allmänheten 
för problematiken kring uppströmsarbete och slamhantering. Information på skolor, 
arbetsplatser, enkätundersökningar m.m. kan vara ett sätt att nå fram till allmänheten 
och få ut informationen på ett effektivt sätt. Gällande industrier och andra 
verksamheter gäller samma sak, där information angående slamproblematiken är av 
yttersta vikt. Här är det också viktigt att reningsverket samarbetar med industrierna, 
samt att man ställer krav (se del 3.5 Uppströmsarbete) enligt publikation P95. I denna 
publikation regleras kraven på mätningar, halter etc. vilket kan ge positiva effekter på 
slammets sammansättning. 

5.2	  Kostnadsbedömning	  
Utifrån resultaten kan det urskiljas att slamanvändning inom jordbruk och tillverkning 
av anläggningsjord är de billigaste avsättningsmetoderna. Slamanvändning på 
jordbruksmark kräver normalt inga investeringar och transportsträckorna är korta 
vilket gör att kostnaderna för denna metod är relativt låg. De största kostnaderna för 
användning på jordbruks- och åkermark är avgifterna till REVAQ samt att bedriva ett 
aktivt uppströmsarbete. Eftersom transportsträckorna är korta innebär detta en liten 
energikonsumtion för själva transporten. Detta innebär att den totala 
energikonsumtionen vid driften också är låg. Juridiskt uppfyller reningsverket idag 
kraven för de prioriterade metallerna som ställs av REVAQ. Slamanvändningen inom 
jordbruket uppfyller också delmålet som har satts upp gällande hållbar återföring av 
fosfor. Tillverkning av anläggningsjord är kostnadsmässigt lik användning inom 
jordbruket och kräver sällan några investeringar och har en relativt låg driftskostnad. 
Detta innebär att utifrån ett kostnadsperspektiv är denna ett bra alternativ. 
Transportkostnaderna är beräknade utifrån en sträcka på 10-13 mil, vilket ger något 
ökad energianvändning och kostnad. Om slammet skulle avsättas inom kommunen 
skulle kostnaderna bli betydligt mindre och skulle då innebära att denna blivit den 
billigaste avsättningsmetoden. Energianvändning vid andra moment i tillverkningen 
som blandning och kompostering är låga med enkla metoder som antagits i 
beräkningarna vilket gör att den totala energianvändningen under driften blir relativt 
låg. Att använda slammet som gödselmedel på skogsmark är utifrån driftskostnader 
den dyraste metoden då torkningen kräver stora mängder energi. Denna metod 
kräver också betydande investeringar vilket skiljer sig markant från de andra 
metoderna. Kostnaderna för transport är låga eftersom avsättningsplatsen ligger inom 
rimliga distanser, detta medför också att energianvändningen vid transport och 
spridning blir låg. Dock kan denna siffra potentiellt vara något högre då terrängen kan 
ge upphov till svårigheter vid spridningen och därmed öka energianvändningen. 
Gällade miljömålet går det inte att säga att denna metod uppfyller delmålet hållbart 
återförande av fosfor, men denna metod uppfyller dock målet för utnyttjande av 
växtnäring. Deponering av slam är en av de dyraste metoderna och en stor del av 
denna kostnad kommer från deponeringsavgiften, som i dagsläget ligger på 
363kr/ton. Denna förväntas att öka i framtiden, vilket kommer att göra detta 
avsättningsalternativ ännu dyrare. Transportsträckorna för denna metod är korta 
vilket innebär relativt låga kostnader och energianvändning vid transporten av 
slammet. Här antas också att blandning & kompostering sker med enkla medel vilket 
gör att den totala energianvändningen vid driften blir låg. 

5.3	  Osäkerhetsanalys	  –	  Beräkningar	  &	  källor	  
I beräkningarna användes siffror från en enkätstudie där kostnadsberäkningar har 
gjorts baserat på medelpris för avsättningsmetoderna slamgödsling på jordbruks- och 
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skogsmark samt anläggningsjord. Kostnaderna för slamhantering inom de olika 
kommunerna visade stora prisvariationer per ton. För exempelvis 
jordbruksanvändning varierade priset per ton mellan 68 – 660 kr/ton (se del 4.4 
Kostnad, energi & lokala förutsättningar ). Denna stora variation i pris och lokala 
förutsättningar gör det svårt att göra en rimlig uppskattning. De siffror för kostnaderna 
som presenterats i resultaten skall inte tas som en absolut sanning då variationerna i 
pris kan vara stora beroende på lokala förutsättningar, som påvisats i enkätstudien. 
Siffrorna i denna studie kan endast ge en indikation av prisvariationer för de olika 
avsättningsmetoderna.  
I studien har också beräkningar för transporter avgränsats till att bara gälla Edsbyns 
reningsverk och transport till avsättningsplatsen. Andra kostnader exkluderas som 
exempelvis tömning av enskilda brunnar, transport och deponeringsavgifter för andra 
reningsverk i kommunen. Detta innebär att beräkningarna inte visar den totala 
kostnaden för slamhanteringen som i dagsläget ligger på ca 800 000 kr/år. Det är 
många faktorer som kan påverka både priset och energianvändningen för de olika 
metoderna. En faktor som påverkar priset gällande gödsling på jordbruksmark är 
kostnaderna för avgifter som är associerat med certifiering enligt REVAQ. Denna 
kostnad står för en betydande del av driften och kan därför inte uteslutas, men har i 
denna studie blivit grovt förenklad. Kostnaden för certifieringen kan lokalt visa stora 
variationer då man troligen måste ha minst en person som jobbar heltid med detta 
arbete. Detta innebär ökade kostnader för personal vilket inte har behandlats i 
studien. Liknande förenklingar kan finnas angående tillverkning av anläggningsjord. 
För denna metod finns det ingen etablerad och enhetlig metod för hur blandning, 
spridning etc. skall gå till. Detta skapar osäkerhet och har i denna studie blivit 
förenklat. Utgångspunkten har varit blandning och kompostering med enkla medel 
vilket utifrån allmänna siffror ger en låg energiförbrukning. Detta kan vara 
missvisande då studien inte behandlar skalan på själva operationen. Storleken kan 
ge betydande förändringar i både energiförbrukning men också priset. 
Analysen av källor till metaller i Ovanåkers kommun är genomförda under sent 90-tal, 
sedan dess har mycket förändring skett gällande antalet verksamheter och hushåll 
etc. i bygden. Detta medför en osäkerhet angående flödena av metaller och dess 
källor i dagsläget.  
I denna studie undersöktes metallerna bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel 
och zink. Organiska miljögifter som exempelvis PCB och DDT exkluderade ur 
studien. Denna studie visar inte slammets kvalitet och dess innehåll av organiska 
miljögifter vilket är en viktig aspekt. Debatterna kring detta ämne har till stor del 
handlat om slammets innehåll av organiska miljögifter, som exempelvis förekomst av 
bromerade flamskyddsmedel m.m. Nya studier bör därför genomföras för att 
säkerställa kvaliteten på slammet från Edsbyns reningsverk.  

5.4	  Handlingsplan	  för	  framtiden	  
Den metod som används idag är inte hållbar på lång sikt eftersom det inte sker något 
kretslopp av näring. Målet för Edsbyns reningsverk bör därför på lång sikt vara att 
återföra slammet till produktiv mark, detta förutsätter att slammet har god kvalitet som 
inte ger negativ påverkan på miljö- och hälsa. Slammet från Edsbyns reningsverk har 
idag en god kvalitet men målet bör vara att uppnå så bra kvalitet som möjligt. Som 
beskrivet ovan är riskerna vid avsättning på produktiv mark minimala om de sköts 
enligt certifieringsreglerna REVAQ. Reningsverket är idag inte certifierat enligt 
REVAQ. Genom att certifiera reningsverket tar de på sig ansvaret med att aktivt 
jobba uppströms, vilket ger en positiv inverkan på slammets sammansättning 
gällande föroreningar. Några sätt att effektivt arbeta uppströms skulle kunna vara att 
följa Svenskt Vattens 21 åtgärder. Genom att samarbeta med och ställa krav på 
industrier och andra organisationer genom exempelvis publikation P95 (se del 3.5.1 
Åtgärder) kan man på ett effektivt sätt uppmärksamma problemen och reducera 



22 

utsläppen av oönskade ämnen. Eftersom hushållen står för en stor del av utsläppen 
krävs det också att information kommer ut till allmänheten. Detta kan genomföras 
exempelvis via informationskampanjer i skolor, arbetsplatser och andra 
organisationer.   
Anläggningsjord kan vara ett bra alternativ på kort sikt, eller som komplement till 
avsättning på jordbruksmark. Metoden innebär relativt låga miljörisker och är lämpligt 
ur ett kostnads- och energiperspektiv. Detta alternativ förutsätter en blandning av 
slam på mindre än 50 %. Många studier visar att en stor del av föroreningarna i 
slammet kommer från hushåll och industri. För att på ett säkert sätt kunna återföra 
produkten till produktiv mark utan risk krävs det ett kontinuerligt arbete uppströms för 
att minimera riskerna. I dagsläget är kvalitetskraven inte ett hinder eller att det saknas 
utrustning (förutom för gödsling på skogsmark) som kräver betydande investeringar. 
Man har idag utrustning för kalkning, samt slamlagringsplatta vilket innebär att det 
krävs väldigt få, eller inga betydande investeringar.  Problematiken ligger i den debatt 
kring slammet som har pågått under en längre tid. Detta har gett upphov till oro 
gällande de oönskade ämnena i slammet och dess potentiella negativa påverkan.  

6.	  Slutsats	  
- Med de parametrar som används i denna studie, är det för Edsbyns reningsverk 
bästa alternativet bland de fyra som undersökts att på längre sikt försöka återföra 
slammet till jordbruksmark. Detta för att uppnå ett fullständigt kretslopp av 
näringsämnen. I Ovanåkers kommun finns det stora arealer jordbruksmark vilket 
skapar goda förutsättningar för denna avsättningsmetod. Denna metod är en av de 
billigaste av de undersökta metoderna och har relativt låg energiförbrukning. På kort 
sikt är anläggningsjord ett bra alternativ utifrån kostnads- och energisynpunkt och kan 
vid avsättning inom kommunen reducera kostnaderna och energiförbrukningen 
avsevärt.  
- I dagsläget uppfyller reningsverket de lagkrav som ställs på slammet gällande 
metallhalterna. Gränsvärdena uppfylls med god marginal, både de lagstadgade (SFS 
1998:944) Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel 
och utförsel av kemiska produkter, men också kraven enligt certifieringssystemen 
REVAQ, SPCR 148. Utrustning för kalkning och slamlagring finns på plats vilket gör 
att man kan uppfylla produktkraven som ställs för användning på jordbruksmark.  
- Riskerna vid slamgödsling av jordbruksmark och tillverkning av anläggningsjord 
anses minimala om reningsverket aktivt jobbar uppströms och följer de lagstiftade 
gränsvärdena och kraven som ställs för certifiering av REVAQ.   
- Uppströmsarbetet kan ske genom samarbete och genom att ställa krav på industrier 
och andra organisationer, bland annat genom stöd från Svenskt Vattens publikation 
P95 samt information till allmänheten, för att uppmuntra förändrade 
konsumtionsmönster.  
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8.	  Bilagor	  

Bilaga	  A	  –	  Analyser	  &	  mätningar	  
 
Tabell 8.1 Rapportering av analysdata, tungmetaller och prioriterade element. (Hisved P, 
2015) 
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Figur 8.1 Fosfor- och tungmetallflöden per dygn (1995-1998) från Bäck och Edsbyverken 
pumpstation (Weglin 1999) 
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Bilaga	  B	  –	  Kostnads-‐	  och	  energiberäkningar	  

Bilaga	  B1	  -‐	  Anläggningsjord	  
272kr/ton, där variationen låg mellan 39-780kr/ton. 
1095ton/år x 39kr/ton = 42 705 kr/år 
1095ton/år x 780kr/ton = 854 000 kr/år 
1095ton/år x (780kr/ton - 363kr/ton) = 490 000kr/år 
1095ton/år x 272kr/ton = 297 840 kr/år (medelpris) 
Medelpris: 300 000kr/år 
 
Transportsträcka: 10-13 mil, Gävle 
Pris per container: 1350-1500kr 
Antal Containrar: 2 per vecka 
2700kr/vecka x 52v/år = 140 400kr/år 
3000kr/vecka x 52v/år = 156 000kr/år 
 
297 840 kr/år + 140 400kr/år = 438 240kr/år  
297 840 kr/år + 156 000kr/år = 453 840kr/år  
Totalt: 440 000 - 450 000kr/år 
 
Energi vid transport  
1.2 Mj/tonkm (0.33 kWh/tonkm) 
Antal ton: 1095ton/år 
100km transport: 1095ton/år x 0.33kWh/tonkm x 100 = 36 135 kWh/år  
130km transport: 1095ton/år x 0.33kWh/tonkm x 130 = 46 975,5  kWh/år 
Totalt: 36 000 - 47 000 kWh/år 

Bilaga B2 - Jordbruk 
297kr/ton, med en variation på 68-660kr/ton 
1095ton/år x 68kr/ton = 74 460kr/år 
1095ton/år x 660kr/ton = 722 700kr/år 
1095ton/år x 297kr/ton = 325 215kr/år (medelpris) 
Medelpris: 325 000kr/år 
 
Transportsträcka: 3-5 mil 
Pris per container: 809-1000kr 
Antal Containrar: 2 per vecka 
809kr/vecka x 52v = 84 136kr/år 
2000kr/vecka x 52v = 104 000kr/år  
 
325 215kr/år + 84 136kr/år = 409 351kr/år  
325 215kr/år + 104 000kr/år = 429 215kr/år  
Totalt: 400 000 - 430 000kr/år 
 
Energi transport och spridning 
1.2 Mj/tonkm (0.33 kWh/tonkm) 
Antal ton: 1095ton/år 
30 km transport: 1095ton/år x 0.33kWh/tonkm x 30 = 10 810 kWh/år  
50 km transport: 1095ton/år x 0.33kWh/tonkm x 50 = 18 067,5  kWh/år 
Totalt: 11 000 - 18 000 kWh/år 

Bilaga B3 - Skogsbruk 
362kr/ton där variationen på pris var 310-394kr/ton. 
1095ton/år x 310kr/ton = 339 450 
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1095ton/år x 394kr/ton = 431 430 
1095ton/år x 362kr/ton = 396 390kr/år (medelpris) 
Medelpris: 400 000kr/år 
 
Transportsträcka: 3-5 mil 
Pris per container: 809-1000kr 
Antal Containrar: 2 per vecka 
809kr/vecka x 52v = 84 136kr/år 
2000kr/vecka x 52v = 104 000kr/år  
 
396 390kr/år + 84 136kr/år = 480 526 kr/år  
396 390kr/år + 104 000kr/år = 500 390 kr/år  
Totalt: 480 000 - 500 000kr/år 
 
Energi transport och spridning 
1.2 Mj/tonkm (0.33 kWh/tonkm) 
Antal ton: 1095ton/år 
30 km transport: 1095ton/år x 0.33kWh/tonkm x 30 = 10 810  kWh/år  
50 km transport: 1095ton/år x 0.33kWh/tonkm x 50 = 18 067,5  kWh/år 
Totalt: 11 000 - 18 000 kWh/år 
 
Energi och kostnad vid torkning:  
TS-halt: ca 24 %  
1095ton/år x 0.76 = 832,2 ton/år 
832 000kg/år x 0.7 kWh/kg avdrivet vatten 
Totalt: 582 400kWh/år  
 
582 400kWh/år x 1.04 kr/kWh  
Totalt 605 696 kr/år  

Bilaga B4 - Deponi 
Transportsträcka: 3 mil, BORAB, Bollnäs 
Pris per container: 809kr 
Antal Containrar: 2 per vecka 
1618kr/vecka x 52v = 84 136kr/år 
 
Deponeringsavgift 
363kr/ton x 1095ton/år = 397 485kr/år 
Medelpris: 400 000kr/år  
 
Total kostnad: 
84 136kr/år + 397 485kr/år = 481 621kr/år  
480 000 kr/år 
Denna kostnad är exklusive transport från mindre reningsverk ute i bygden. Är de 
kostnad inkluderade blir den totala kostnaden ca 800 000kr.  
 
Energi vid transport  
1.2 Mj/tonkm (0.33 kWh/tonkm) 
Antal ton: 1095ton/år 
30 km transport: 1095ton/år x 0.33kWh/tonkm x 30 = 10 810 kWh/år  
Totalt: 11 000 KWh/år 
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Bilaga	  C	  –	  Kartor	  

 
Figur 8.2 Karta över Jordbruksblock i Edsbyn, Alfta och Bollnäs. De grå områdena visar 
jordbruksblocken i kommunen (Geodataportalen, 2015) 
 


