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Sammanfattning 
Att bromsa klimatförändringarna och ta hand om dagens miljöproblem på ett sådant sätt 
kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov inte hämmas är en av de största 
utmaningarna som mänskligheten ställts inför. En del i problematiken är att minska beroendet 
av utvinning av nya resurser och i stället återanvända de resurser som redan finns integrerade i 
samhället för att kunna främja, samt skapa, fungerande kretslopp. Näringsämnen som fosfor och 
kväve, som finns i avloppsslam, kan exempelvis utvinnas och återanvändas. Falu Energi och 
Vatten AB är det kommunala bolaget i Falun som arbetar med dessa frågor, genom Falu 
Återvinning. På grund av för höga metallhalter i rötslammet går det inte att återföra till 
produktiv mark, men att kompostera slammet tillsammans med annat material för att tillverka 
anläggningsjord har identifierats som ett möjligt avsättningsalternativ.  
 
Syftet med rapporten är att undersöka läckaget av metaller och näringsämnen till recipienten 
från den anläggningsjord som tillverkas i pågående pilotprojekt av rötslam från Främby 
Avloppsreningsverk. Målet med arbetet är att jämföra provresultaten med gränsvärden för att 
undersöka om gränserna uppfylls samt hur andra aspekter som lukt, buller och ekonomi 
påverkas av anläggningsjorden. Prover har tagits på recipientvatten från vegetationsskiktet på 
Kemslamdeponin. Rapporten riktar sig till Falu Energi och Vatten som kan använda den som ett 
beslutstödsunderlag, men även andra aktörer som ställs inför liknande frågor och problematik. 
Metoder som har använts för att genomföra arbetet är litteraturstudier, personlig 
kommunikation, provtagning, jämförelser av provsvar med gällande gränsvärden och platsbesök 
på Falu Återvinning och Främby Avloppsreningsverk. Relevanta beräkningar har också 
genomförts av författarna.  
 
Ett vanligt användningsområde för rötslam i Sverige är inblandning i anläggningsjord. Kraven 
på anläggningsjord skiljer sig från den jord som används i exempelvis balkonglådor. All jord 
ska uppfylla gällande Svenska lagar och förordningar men högre krav ställs på 
anläggningsjordens genomsläpplighet av nederbörd och bärighet då den ska kunna användas på 
grönytor. Gränsvärden för metall- och näringsinnehåll i ytvatten finns inte sammanställda. Som 
indikatorer har därför olika gräns- och riktvärden använts, närmare bestämt Livsmedelsverkets 
gränser för dricksvatten, Havs- och Vattenmyndighetens gränser, Naturvårdsverkets riktvärden 
för bakgrundshalter samt andra äldre gränsvärden för sjöar och vattendrag. Rötslammet i Falun 
innehåller höga metallhalter, delvis efter lång tids gruvdrift. Detta syns inte i resultaten från 
provtagningen av recipientvattnet, då alla metaller uppfyller livsmedelsverkets gränser. Halterna 
av näringsämnen är höga i recipientvattnet, men det går inte att säga att det är enbart läckage 
från anläggningsjorden som bidrar till de höga halterna. Ett sätt att öka efterfrågan på 
anläggningsjorden är att certifiera den. Detta kan göras genom antingen en REVAQ-certifiering 
av reningsverket eller en SPCR 148-certifiering av anläggningsjorden. Detta är dock inte 
möjligt i Falun, på grund av för höga metallhalter i både rötslammet och den färdiga 
anläggningsjorden. För en REVAQ-certifiering är ett mål att mg Cd/kg P-kvoten ska vara under 
17 år 2025. För att slammet i Falun ska nå dessa nivåer krävs en minskning av kadmiumhalterna 
i slammet med omkring 20 % årligen. Även om certifiering inte är möjlig så kan jorden 
användas inom Falu stad. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det möjligt att tillverka jorden utan att 
kostnaderna överstiger nyttorna, även om en certifiering inte är möjlig.  
 
Som framtida studier har behovet av uppströmsarbete identifierats, så även införande av 
kontrollprogram för genomförande av regelbundna smittskyddsprovtagningar och behovet av att 
undersöka ytterligare ämnens påverkan på möjligheten att införa en certifiering.  



 

 

Abstract 
Preventing climate change and taking care of today's environmental problems in a way future 
generations can meet their own needs without inhibiting is one of the biggest challenges that 
humanity faces. Part of the problem is to reduce the dependence on extraction of new resources 
and instead reuse the resources that are already integrated into society in order not only to 
promote, but also create, effective recycling. For instance, nutrients such as phosphorus and 
nitrogen that are present in digested sewage sludge can be recycled. Falu Energy and Water is 
the municipal company working with these issues in Falun, Sweden. However, due to its high 
concentration of metals, digested sewage sludge alone, it is not suitable for reusing as a nutrient 
on productive land. To compost the digested sewage sludge with other materials in order to 
create plant soil has been identified as an alternative solution. 
 
The aim of this study is to evaluate the leach of nutrients and metals from plant soil to the 
recipient from the soil manufactured with the digested sewage sludge from Främby sewage 
treatment plant. The goal is to compare results from water samples with existing limits to 
investigate if they are met, along with other impact aspects. Samples have been collected from 
the recipient water at the Kemslam-landfill. The target group is Falu Energy and Water, who 
can use the report as a decision-making support document, although even other operators in the 
field may benefit from the report. Methods used to evaluate the problem are literature review, 
personal communication, samplings, comparison of the samples with existing limits and site 
visits in Falun. The authors have carried out appropriate calculations. 
 
A common way of using sewage sludge in Sweden today is by creating plant soil. There are 
some requirements the plant soil has to meet unlike other soils used in window boxes and pots. 
Plant soil should be able to be used on green areas and thus it is required to have a higher 
carrying capacity and permeability of water. All soil has to meet the requirements in the 
Swedish laws and regulations. Limit values for surface water are not compiled today. Therefore, 
limit values for drinking water from the Swedish National Food Agency were used as 
indicators, along with guidance values from the Swedish Agency for Marine and Water 
management and the Swedish Environmental Protection Agency. The digested sewage sludge 
from Främby sewage treatment plant contains high levels of metals, partly due to former mining 
in Falun. High levels of metals are not shown in the samples and when the samples are 
compared with limit values for drinking water, all values meet the limits required by the 
Swedish National Food Agency. 
 
Despite the high level of nutrients, it is not possible to determine that the leakage to the 
recipient is only caused from the plant soil. Certification of plant soil is one way to increase the 
demand of it. This can be done in two ways, REVAQ certification at the treatment plant or 
SPCR 148 certification of the plant soil. Due to the high content of metals in both sewage 
sludge and the plant soil, neither REVAQ certification nor the SPCR 148 certification are 
possible to implement at the moment. It is still possible to use the plant soil within the Falu city 
borders. From an economic perspective the production of plant soil with both Samuelsdal- and 
Kemslam mixture is possible but it is holding soil with Samuelsdals-mixture that is the cheaper 
approach and the one that is intended for commercial soil in the future. As for future studies, a 
need for upstream work has been identified; among others inspection programs for infection 
control and investigation of the impact other substances in the sewage sludge that impact on the 
possibility of using the soil and introducing a certification in the future. 
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1. Inledning 
Att bromsa klimatförändringarna och ta hand om dagens miljöproblem på ett sådant sätt att kommande 
generationers möjligheter att uppfylla sina behov inte hämmas är en av de största utmaningarna som 
mänskligheten ställts, och kommer att ställas, inför. Detta ska göras samtidigt som mindre utvecklade 
länder måste få chansen att utvecklas och förhållandena för invånarna förbättras vilket ställer högre krav 
på redan utvecklade länder att minska sin negativa miljöpåverkan. Ett steg i detta är att minska beroendet 
av utvinning av nya resurser och i stället återanvända de resurser som redan finns integrerade i samhället 
för att kunna främja, men även skapa, fungerande kretslopp. 
 
En resurs som kan användas är det slam som bildas vid rening av avloppsvatten. Slammet bildas då fasta 
partiklar separeras från avloppsvattnet genom biologiska, kemiska och mekaniska metoder. Ofta är 
rötning för bildning av biogas ett efterföljande steg. I det efterföljande steget fås förutom biogasen även 
ett rötslam som innehåller olika ämnen, bland annat nyttiga näringsämnen som fosfor och kväve, men 
även metaller och andra skadliga ämnen. Exempelvis kan brist på fosfor och kväve i naturen vara 
tillväxtbegränsande och därför behöva tillsättas genom andra gödningsmedel, exempelvis konstgödsel. 
Fosfor kan utvinnas ur berggrunden, men jordens fosforreserver håller på att ta slut (Levlin et al., 2014). 
Genom att använda rötresten kan dessa näringsämnen återanvändas och kretsloppet slutas och befintliga 
resurser kan tas till vara.  
  
Dessa frågor om återföring av näringsämnena arbetas det med i stor utsträckning i Sveriges kommuner 
idag (Naturvårdsverket, 2013a). I Falu Kommun är det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten AB, 
genom grenen Falu Återvinning, som arbetar med dessa frågor. På grund av höga metallhalter kan inte 
Falu Energi och Vatten återföra näringsämnena i rötslammet till jordbruksmark i kommunen. 
Undersökningar pågår i ett pilotprojekt om det går att blanda i rötslammet från Främby 
Avloppsreningsverk i anläggningsjord i stället, utan att läckagen överskrider gällande gränsvärden. I 
pilotprojektet används jorden sedan som vegetationsskikt på Kemslamdeponin och på Samuelsdals 
golfbana. Behovet av anläggningsjord finns på många håll i dagens samhälle och efterfrågan kommer att 
finnas kvar även i framtiden. Anläggningsjord kan bland annat användas som vegetationsskikt på 
deponier, men även i vägslänter, på golfbanor, grönområden och till planteringar och liknande.  
  
Att använda anläggningsjorden som vegetationsskikt på Kemslamdeponin är ett tidsbegränsat arbete som 
kan pågå till dess att deponin är sluttäckt. Komposteringen av slammet kommer att fortsätta även i 
framtiden, men för att Falu Återvinnings ambition att anläggningsjorden ska kunna användas inom 
kommunen även efter pilotprojektets avslutande så måste läckaget av metaller och näringsämnen till 
recipienten undersökas. Detta så att inte människans hälsa eller miljön riskerar att skadas då råvaran till 
jorden, rötslammet, innehåller höga metallhalter. 
  
Genom att läckaget från anläggningsjorden undersöks så ser Falu Energi och Vatten dels om det är 
lönsamt att fortsätta med pilotprojektet, men det kan även används som en viktig del i att framför allt 
övertyga tillsynsmyndigheten om att arbetet ska få fortsätta i större skala i framtiden. I längden kan även 
invånarna i kommunen övertygas.  
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1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka läckaget av metaller och näringsämnen från den anläggningsjord som 
Falu Återvinning tillverkar av bland annat komposterat rötslam från Främby Avloppsreningsverk. 
Undersökningen genomförs genom provtagning på recipientvatten dit eventuell urlakning sker. Detta görs 
på platser där anläggningsjorden används, det vill säga Kemslamdeponin och Samuelsdals Golfbana i 
Falu kommun.  
 
1.2 Mål 
Målet med arbetet är att jämföra provresultaten med gränsvärden för att undersöka om dessa uppfylls, för 
att utvärdera hur stort läckaget av metaller och näringsämnen är från anläggningsjorden med komposterat 
rötslam inblandat. Målet är också att undersöka hur ekonomiska aspekter påverkas, det vill säga hur 
kostnaderna och intäkterna ser ut. Ytterligare ett mål är att undersöka om en certifiering är möjlig av 
Främby Avloppsreningsverk enligt REVAQ eller anläggningsjorden enligt SPCR 148, då detta kan bidra 
till att öka betalningsviljan för den färdiga anläggningsjorden.  
 
Genom undersökningarna kan ett beslutsstödsunderlag presenteras som Falu Energi och Vatten och Falu 
Återvinning kan använda vidare för att nå visionen om att rötslammet från Främby Avloppsreningsverk 
komposteras tillsammans med annat material vid tillverkning av anläggningsjord. Utifrån de resultat som 
framkommer kan också förbättringsförslag identifieras.  
 
1.3 Omfattning 
Arbetet omfattar rötat avloppsslam från Främby Avloppsreningsverk, som sedan komposteras och blandas 
in i anläggningsjord. Därför kommer andra alternativa avsättningsmöjligheter endast nämnas i den 
generella delen om rötslam medan anläggningsjord kommer att förklaras djupare. Det är enbart läckaget 
av näringsämnen och metaller från anläggningsjorden som kommer att undersökas.  
 
För att undersöka näringsläckaget kommer prover att tas på recipientvatten (ytvatten) i nära anslutning till 
spridningsområdet på Kemslamdeponin. Det kommer inte att tas några prover på Samuelsdals Golfbana 
då spridningsområdet är för begränsat i förhållande till ytan som avrinner till provtagningspunkten. Detta 
gör att resultaten ska inte kan anses vara representativa för läckaget som uppkommer från 
anläggningsjorden. Påverkan av läckage från andra källor riskerar att inverka på provtagningsresultaten 
och göra dessa missvisande, då både metaller och näringsämnen kan föras med från andra källor, 
exempelvis den intilliggande vägen, E16 eller från läckande gruvmassor som också finns i området.  
 
Analyser av vattenproverna görs av ackrediterat laboratorium. Resultaten kommer, av författarna, 
jämföras med gränsvärden för vatten. Idag finns det inga givna gränsvärden för påverkan på ytvatten. 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, Havs- och Vattenmyndighetens klassificeringssystem, 
Naturvårdsverkets bakgrundshalter och även gränsvärden för grundvatten har använts som indikatorer för 
att påvisa hur stor påverkan är på recipientvattnet. Gränsvärden för näringsämnen räknas ut från fall till 
fall enligt dagens system, dock har uppgifter i vissa fall saknats för att göra detta och därför har äldre 
gränsvärden använts för att ändå få ett mått på hur påverkad recipienten är.  
 
Vid undersökning om jorden uppfyller de krav som finns för certifiering kommer enbart metallinnehållet 
att undersökas utifrån tidigare tagna prover. Att bara metallinnehållet i jorden undersökts och inte andra 
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aspekter beror på att det är metallerna som är det stora problemet i rötslammet. Att rena metallerna ur 
rötslammet innan det komposteras med rötslammet anses inte vara möjligt, medan exempelvis bakterier 
går att rena bort.  
 
1.4 Målgrupp 
Rapporten riktar sig i första hand till Falu Energi och Vatten, men även till andra kommunala bolag som 
jobbar med frågor om näringsläckage från anläggningsjord med rötslam inblandat. Rapporten riktar sig 
även till kommuner, markägare och entreprenörer som ställs inför, och som arbetar med eller kommer i 
kontakt med komposterat rötslam som en ingrediens i anläggningsjord. 
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2. Metod 
För att genomföra arbetet krävs det att ett flertal olika metoder kombineras för att kunna sammanställa 
relevanta fakta. De metoder som har använts är litteraturstudier, personlig kommunikation, provtagning, 
jämförelser av provsvar med gällande gränsvärden och platsbesök. Relevanta beräkningar har också 
genomförts av författarna. Alla metoder som har använts har bestämts av författarna och ligger till grund 
för resultatet och slutsatserna i rapporten antingen var för sig eller i kombination med varandra.  
 
2.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har använts för att hämta in bland annat gränsvärden, platsspecifika egenskaper som 
gäller i Falun och hur rötslam används i Sverige idag. Även lagar, regler och styrmedel har hämtats 
genom litteraturstudier. Tidigare genomförda studier inom området har granskats av författarna för att se 
vad dessa kommit fram till. Relevant litteratur har dels bedömts vara interna dokument från Falu Energi 
och Vatten, publikationer från Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten samt 
branschorganisationer som Svenskt Vatten.  
 
Även vetenskapliga artiklar har använts som källor för att undersöka vad forskningen säger om dessa 
frågor. Artiklarna har hämtats via Högskolan i Gävles samsökningsdatabas Discovery och även via 
databasen Science Direct. Sökord som använts var för sig eller i kombination med varandra är bland 
annat:  

x Sewage sludge 
x Heavy metals in sewage sludge 
x Environment 
x Environmental hazard 
x Environmental impact 
x Soil 
x Compost 

 
Via Google Scholar har antalet citeringar för respektive artikel undersökt och artiklar med flera citeringar 
har föredragits. Vissa nyare artiklar har dock inga citeringar men har ändå ansetts vara relevanta. Antalet 
citeringar påvisar hur viktig en artikel har varit för forskningen. Geografiskt sett så har artiklar från 
Europa och USA använts, då samhällsstrukturen anses vara likvärdig med Sverige och problematiken är i 
grund och botten densamma.  
 
2.2 Personlig kommunikation 
Personlig kommunikation har skett via både mail och muntlig kontakt med personer som författarna har 
bedömt vara sakkunniga inom området. Den personliga kommunikationen har använts för att komplettera 
resultaten från litteraturstudierna och för att få en djupare förståelse om de speciella platsspecifika 
egenskaperna som finns i Falun. Personlig kommunikation har skett med Utvecklingsingenjör på Falu 
Återvinning och Driftingenjör på Främby Avloppsreningsverk. Den personliga kommunikationen har 
använts i kapitel 4 om Falu Energi och vatten och i kapitel 5 där det undersökts om anläggningsjord är ett 
möjligt avsättningsalternativ. 
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2.3 Provtagning och utvärdering av provsvar 
Prover togs 2015-04-21 och 2015-05-04, enligt Falu Återvinnings metod, på recipientvatten för att 
utvärdera närings- och metalläckaget från anläggningsjorden. Provpaket för metaller i recipientvatten och 
ett baspaket för naturvatten användes. Vattenprover hämtades vid två olika tillfällen, på samma provpunkt 
De prover som ingick i paketen finns presenterade i Bilaga 1, tillsammans med en kort beskrivning om 
varför dessa prover tas. Även fysikaliska egenskaper hos vattnet undersöktes och antecknades vid det 
första provtagningstillfället. Proverna skickades sedan till ackrediterat laboratorium för analys, som 
uppfyller kraven i gällande ISO-standarder. Vad respektive standard säger presenteras i Bilaga 2. 
Provresultaten efter laboratoriets analys jämfördes av författarna med de gränsvärden som identifierades i 
litteraturstudien och presenteras i avsnitt 3.4.  
 
2.4 Platsbesök 
Platsbesök har genomförts vid två tillfällen för att fördjupa kunskaperna om de platsspecifika 
egenskaperna som Falu Energi och Vatten arbetar med. Detta används som komplement till 
litteraturstudierna och den personliga kommunikationen. Ett första platsbesök genomfördes på Falu 
Återvinning 2015-03-26  för att förtydliga problemområdet och göra en rundvandring på området. 
Ytterligare platsbesök skedde 2015-04-22 på Främby Avloppsreningsverk i Falun, för en guidad tur på 
anläggningen under ledning av en driftingenjör.  
 
2.5 Beräkningar 
För att undersöka hur ekonomiska aspekter påverkas har beräkningar genomförts. I rapporten redovisas 
resultaten från dessa beräkningar som figurer. Beräkningar har också genomförts för att undersöka vilka 
minskningar av metallinnehållet i rötslammet och jorden som krävs för att en certifiering ska vara möjlig. 
I de fall antaganden har gjorts för att genomföra beräkningarna redovisas de i samband med resultaten av 
beräkningarna i den löpande texten. Dessutom har beräkningar genomförts på platsspecifika gränsvärden 
för näringsämnen i vatten enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19, vilka 
formler som använts och hur dessa beräkningar har gått till presenteras i Bilaga 3.  
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3. Avloppsrening, rötslam och avsättningsalternativ i Sverige 
De vanligaste miljöproblemen kopplat till slam och dess innehåll är att det innehåller bland annat 
metaller, miljöstörande ämnen och bakterier som kan påverka recipienten negativt. Om recipienten är 
någon typ av produktiv mark kan påverkan bli avsevärd för människan och miljön. Då vetenskapliga 
artiklar undersöks framkommer dessa problem tydligt och samma problem gäller även i Sverige även om 
författarna till artiklarna har genomfört sina undersökningar i andra länder. Eriksson et al. (2008) har 
exempelvis genomfört en studie i Danmark där de undersökt förekomsten av farliga ämnen i avloppsslam. 
Utifrån undersökningarna de genomfört kommer de fram till att några av de ämnen som påverkar är bland 
annat PAH:er, PCB:er och pesticider, men även läkemedelsrester och mjukgörare. Även Alvarenga et al. 
(2015) har genomfört undersökningar där det framkommer att bakterier, E. coli och Salmonella hittats i 
avloppsvatten, men att stränga gränsvärden för dessa gör att risken att de ska hamna i miljön är liten, dock 
behövs kontinuerlig provtagning även på dessa för att säkerhetsställa att reningsprocesserna fungerar.  
  
Även metaller kan påverkan negativt. Antonious et al. (2010) har i Kentucky, USA, undersökt 
metallinnehållet dels i jord där avloppsslam blandats med både enskilt och tillsammans med 
trädgårdsavfall, men även i squash som odlats i jordarna. Efter provtagning påvisar de att metallhalterna i 
jorden minskar då trädgårdsavfallet blandas med. Det sambandet går dock inte att se då det kommer till 
metallhalterna i squashen där då halterna är högre då den odlats i jord med både slam och trädgårdsavfall. 
Även Sienkiewicz & Czarnecka (2012) har genomfört undersökningar på metallerna koppar, zink och 
mangan i jord som gödslats med avloppsslam i Polen. Båda dessa studier påvisar att det finns metaller i 
avloppsslammet som påverkar, även om metallhalterna är lägre än ländernas nationella gränsvärden. 
 
Ur ett svenskt perspektiv så påbörjades utbyggnaden av avloppssystemen redan under 1800-talet för att 
förflytta disk- och toalettvatten närmare vattendrag, sjöar och hav. Runt 1880 hade 12 svenska städer 
kloaksystem. Tidigare hade latrin samlats i kärl som hämtades av bönder för användning som 
gödningsmedel, enligt Naturvårdsverket (u.å.). Om inte bönder tog hand om latrinen grävdes den ner. All 
spridning skedde utan rening, vilket konsekvenserna snart syntes av. Under 1900-talet skedde en 
utbyggnad av reningsverken och bara mellan 1940 och 1955 hade antalet reningsverk ökat från 15 till 30 
stycken i Sverige. Stora problem med bland annat övergödning påvisades under 1960-talet och 
tungmetaller upptäcktes i sediment. Pengar satsades av den svenska regeringen under 1970-talet och snart 
märktes stor skillnad på sjöar och vattendrag. Utvecklingen har fortsatt och idag är nästan alla hushåll 
inom tätbebyggt område anslutna till kommunala reningsverk och 95 % av avloppsvattnet går genom 
både biologiska och kemiska reningssteg. Vid reningen bildas slam, som sedan kan rötas 
(Naturvårdsverket, u.å.; Lidström, 2012).  
 
Efter rötning kallas slam från avloppsreningsverk rötslam, eller enbart slam, och har oftast högt 
vatteninnehåll och en hög fosforkoncentration. Rötslam kan också innehålla höga halter av metaller som 
exempelvis arsenik, zink, kadmium, nickel, kvicksilver och bly. Ett vanligt användningsområde är att det 
blandas med vid tillverkningen av anläggningsjord (Biogasportalen, 2014a; Tervahauta et al., 2014). 
Enligt Svenskt Vatten (2013) skiljs det årligen ut ungefär 200 000 ton avloppsslam (TS) vid de svenska 
reningsverken, vilket motsvarar ungefär 1 000 000 ton avvattnat slam. Vid rötning är mängden slam per 
ansluten person ungefär 20 kg TS och utan rötning är mängden runt 30 kg TS per ansluten person 
(Svenskt Vatten, 2013). Kelessidis & Stasinakis (2012) har undersökt mängden slam som producerades 
inom EU-medlemsländerna år 2005. De kom då fram till att mest slam producerades i Österrike (30,8 



 

 7 

kg/pe) och minst i Malta (0,1 kg/pe), i Sverige producerades det 23,3 kg/pe år 2005. Skillnaden i 
mängderna producerat slam beror enligt Kelessidis & Stasinakis på att större andel av befolkningen är 
ansluten till centraliserade avloppshanteringssystem i norra och västra Europa.  
 
Efter rötningen innehåller slammet ungefär 0,65 kg fosfor och 1 kg kväve per ansluten person och år. 
Mängden organiskt material, som kan bilda mull, är ungefär 10 kg per ansluten person och år. Svenskt 
Vatten (2013) har också listat ett flertal olika sätt som slam används på i Sverige idag, dessa är:   

● Växtnäring inom jordbruket och vid odling av energigrödor 
● Skogsgödsling 
● Markåterställning 
● I jordprodukter som anläggningsjord och kompost 
● Täckmaterial på deponier 
● Förbränning, antingen separat eller tillsammans med andra avfall/bränslen 
● Gödselmedel 

 
Enligt Svenskt Vatten (2009, citerat av Lidström, 2012) så användes avloppsslammet i 68 av 105 svenska 
kommuner som anläggningsjord. 14 kommuner använde slammet på jordbruksmark, 12 på deponi, nio för 
salixodling och två skickade slammet till förbränning. Oberoende på vilket avsättningsområdet som väljs 
så måste risken för påverkan på människors hälsa och miljön undersökas.  
 
3.1 Anläggningsjord och användning i Sverige 
Enligt SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (2006) och Naturvårdsverket (2014a) definieras 
anläggningsjord som jordar som är ämnade för att användas på grönområden. Grönområden kan 
exempelvis vara något av följande: 

● Parker 
● Villaträdgårdar 
● Vägslänter 
● Golfbanor 
● Bullervallar 
● Växtetableringsskikt  
● Täkter 

 
Jord som ska användas i blomkrukor, balkonglådor och liknande räknas alltså inte in under definitionen 
för anläggningsjord. Enligt både SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och Naturvårdsverket så 
ställs det högre krav på anläggningsjordens egenskaper och kvalitet, exempelvis genomsläppligheten av 
nederbörd och bärighet. Douhan (citerad av Carlsson, 2003) säger att det inom kommunala verksamheter 
finns ett behov av anläggningsjord och näringsämnen. Genom att använda slammet som inte uppfyller 
jordburkskvalitet på dessa platser minskar behovet av ny fosfor.  

3.1.1 Läckage till recipienten 
Genom nederbörd kan näringsämnen och metaller läcka från jordar, så även från anläggningsjord. 
Läckage av näringsämnen är ett stort problem bland annat inom jordbrukssektorn men även andra 
branscher måste ha kontroll på läckagen för att minska påverkan på recipienten. Enligt Naturvårdsverket 
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(2014b) inträffar läckagen då tillgången på exempelvis kväve eller fosfor är högre än vad växterna klarar 
av att ta upp, vilket gör att risken för övergödning ökar.  
 
 
3.2 Lagar, regler och styrmedel om rötslam och anläggningsjord  
Reglerna som gäller för avloppsslam har sammanställts av Naturvårdsverket (2013b) och Henriksson et 
al. (2012) och ett urval av de lagar och regler som finns presenteras i denna rapport. Alla svenska 
miljöregler bygger på vad som står i Miljöbalken (SFS 1998:808), eller förordningar och 
myndighetsskrifter framtagna utifrån den. Alla som bedriver en verksamhet som påverkar miljön är 
skyldiga att följa vad som står i Miljöbalken. All regler som gäller för avloppsslam bygger på ett EG-
direktiv, Rådets direktiv 86/278/EEG. Ytterligare lagar och regler som påverkas är:  

● Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller för de som bedriver 
en verksamhet som kan medföra en risk för människors hälsa och miljön.  

● Förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall talar om vad som får deponeras och att 
exempelvis organiskt material inte får läggas på deponi.  

 
Naturvårdsverket har också tagit fram föreskrifter gällande avloppsslam. Dessa är: 

● Föreskrifter (NFS 2004:4) och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall 
● Föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 

anläggningar för deponering av avfall. 
● Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:15) till kap 2. 3 § i Miljöbalken om metoder för 

yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall. 
● Kungörelse (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när 

avloppsslam används i jordbruket.  

3.2.1 Vilka miljömål är relevanta för rötslam? 
Miljömålen fungerar som en grundpelare i miljöarbetet där syftet är att nästa generation skall ta över ett 
samhälle som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Miljömål som ska uppfyllas kan se olika 
ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs. De miljömål som anses vara mest relevanta för rötslam 
och direkt påverkas av slamhantering är enligt Svenskt Vattens (2013) rapport Slamhantering och 
strategier för slamhantering: 

● Begränsad klimatpåverkan 
● Giftfri miljö 
● Ingen övergödning  
● Bara naturlig försurning 

3.2.1.1 Begränsad klimatpåverkan 
Målet påverkas av växthusgaser som bildas och släpps ut i atmosfären då olika produkter tillverkas, 
används och transporteras. Indikatorer som följer upp målet är exempelvis energianvändning och 
klimatpåverkande utsläpp (Miljömål, 2015a). Då det gäller energianvändning påverkas målet genom att 
rötgas bildas vid hantering av avloppsslam. Klimatpåverkande utsläpp kan ske då gas bildas vid 
nedbrytning av organiskt material, vid exempelvis kompostering av avloppsslam. 
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3.2.1.2 Giftfri miljö 
Ämnen som är giftiga för miljön förs med avloppsvattnet från hushåll och verksamheter och hamnar efter 
rening i avloppsreningsverk i slammet. De giftiga ämnena finns sedan kvar efter processerna, exempelvis 
rötning och kompostering, vilket gör att spridning av giftiga ämnen kan ske då rötat slam används i 
anläggningsjord. Enligt Miljömål (2015b) påverkas ett område beroende på vilken typ av verksamhet som 
har bedrivits i området, och detta kan föra med sig negativa konsekvenser i framtiden. 

3.2.1.3 Ingen övergödning 
Höga halter av fosfor och kväve från bland annat avloppsreningsverk och industrier bidrar till utsläpp som 
gör att marker, sjöar och vattendrag drabbas av övergödning. Då övergödning inträffar kan till exempel 
levande organismer dö av syrebrist när syrehalten i vattnet blir för låg. Risken för utbredd påväxt av alger 
ökar. Miljömålet strävar också mot att minska luftburna övergödande ämnen och därigenom dess negativa 
påverkan på miljön. Ett sätt att uppfylla detta mål är genom att följa de befintliga avtalen exempelvis 
EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektivet (Miljömål, 2015c). 

3.2.1.4 Bara naturlig försurning 
Försurning är resultat av att ämnena svaveldioxid, kväveoxid och ammoniak släpps ut från bland annat 
vägtrafik och industrier. Indikatorer för Bara naturlig försurning är exempelvis försurade sjöar, 
körsträcka med bil och nedfall av kväve samt energianvändning (Miljömål, 2015d). 
 
3.3 Gräns- och riktvärden för olika typer av vatten 
Det finns olika gräns- och riktvärden för ytvatten. Skillnaden mellan dessa är att gränsvärdena är 
strängare och måste uppfyllas, medan riktvärdena är en indikation på vilken nivå ett värde bör ligga. Om 
ett gränsvärde inte uppfylls kan vite komma att utfärdas, till skillnad mot om ett riktvärde inte uppfylls. I 
avsnitt 4.4 tas även lokala begränsningsvärden upp och dessa är av Falu Återvinning beräknade utifrån 
medelvärden från tidigare provtagningar och gäller enbart för Falu Återvinning.  
 
Livsmedelsverket har i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV FS 2001:30) om dricksvatten sammanställt 
de krav som gäller för det vatten, antingen som det är eller efter beredning, som är ämnat att vara vatten 
som på något sätt konsumeras eller används i kontakt med livsmedel. Kopplingen mellan dricksvatten och 
avloppsslam kan ses som långsökt, men genom att använda gränsvärden för dricksvatten som en indikator 
erhålls en tydlig bild på om vattnet riskerar att skada människan och miljön. Havs- och 
Vattenmyndigheten har sedan 2011 tagit över ansvaret för svenska sjöar och vattendrag från 
Naturvårdsverket och har därefter tagit fram gränsvärden som gäller för klassificering av Svenska 
ytvatten. Dessa presenteras, tillsammans med gränserna som måste uppfyllas för dricksvattenkvalitet, i 
tabeller i avsnitten nedan. I vissa fall tas även äldre gränser från Naturvårdsverket (1999, citerat av 
Thorell, 2003) med och även riktvärden för grundvatten från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU 
(2013). Ytterligare aspekter, som exempelvis pH-värde och konduktivitet tas upp i tabeller nedan.  

3.3.1 Livsmedelsverkets gränsvärden för metaller i dricksvatten 
Livsmedelsverket har tagit fram gränsvärden för maximal koncentration av metaller och näringsämnen 
som får finnas i ett vatten för att det ska uppfylla dricksvattenkvalitet. Gränsvärdena finns att hitta i 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) och finns redovisade i Tabell 1 nedan. I 
vissa fall skiljer sig Livsmedelsverkets gränser för om det är vid vattenverket eller hos konsumenten, men 
i detta fall har ingen hänsyn tagits till det. Det viktiga är i stället hur stor påverkan som är godkänd då 
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gränserna enbart används som indikatorer för att påvisa risken för påverkan på människans hälsa vid 
konsumtion av vattnet.  
 
Livsmedelsverket har också, i samma föreskrift, tagit fram gräns för konduktiviteten hos vatten. 
Konduktivitet är ett mått på vattens ledningsförmåga och högsta gränsen för tjänligt med anmärkning är 
250 mS/m.  
 
Tabell 1. Livsmedelsverkets gränsvärden för metaller i dricksvatten (SLV FS 2001:30). 

Metall [μg/l] Aluminium Arsenik Bly Kadmium Koppar Krom Nickel 
Otjänligt - 10 10 5 2000 50 20 
Tjänligt med anmärkning 100 - - - 200 - - 
 

3.3.2 Havs- och Vattenmyndighetens gränser för klassificering av vattendrag 
I samband med att Vattendirektivet infördes i Svensk lagstiftning så kom det också krav på att 
gränsvärden skulle tas fram på annat sätt, vilket görs genom Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (Harlén, A., 
Vattensamordnare, Havs- och Vattenmyndigheten, personlig kommunikation, 2015-05-12). Havs- och 
Vattenmyndigheten har tagit fram gränser som gäller för bland annat pH-värde som finns i Tabell 2, 
totalfosfor som finns i Tabell 3 och årsmedelvärde och maximal koncentration av ammoniak som finns i 
Tabell 4.  
 
Tabell 2. Indelning av pH-värde (HVMFS 2013:19) 

Status Mycket surt Surt Måttligt surt Nära neutralt  Alkaliskt 
pH-värde <5,5 5,5-6,9 5,9-6,5 6,5-7,3 ≥ 7,3 
 
Tabell 3. Statusklassificering av totalfosfor i vattendrag enligt HVMFS 2013:19. 

Status EK-värde 
Hög 0,7 ≤ EK 
God 0,5 ≤ EK < 0,7 
Måttlig 0,3 ≤ EK < 0,5 
Otillfredsställande 0,2 ≤ EK <0,3 
Dålig ≤ EK<0,2 
 
Tabell 4. Årsmedelvärde och maximal koncentration av ammoniak i ytvatten (HVMFS 2013:19). 

Årsmedelvärde [μg/l] Maximal koncentration [μg/l] 
1,0 6,8 
 

3.3.3 Naturvårdsverkets riktvärden för vatten 
Naturvårdsverket (2008) har tagit fram rapporten Förslag till särskilda förorenande ämnen som stöd till 
länsstyrelser och vattenmyndigheter då den ekologiska statusen ska klassificeras för sjöar och vattendrag, 
som ett led i arbetet för att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvatten. I rapporten presenteras 
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schablonvärden för ytvatten som kan användas som riktvärden för att bedöma påverkan på vattnet. Viktigt 
att komma ihåg är dock att de lokala bakgrundshalterna som schablonvärdena försöker representera 
varierar beroende på plats i Sverige som undersöks. De riktvärden som gäller för mindre vattendrag norr 
om Dalälven presenteras i Tabell 5.  
 
Tabell 5. Naturvårdsverket (2008) riktvärden för särskilt förorenande ämnen för mindre vattendrag norr om Dalälven. 

Metall Arsenik Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Nickel Zink 
Riktvärde [μg/l] 0,06 0,04 0,003 0,03 0,3 0,1 0,3 0,9 
 
Naturvårdsverket har också tagit fram rapporterna Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och 
vattendrag och Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kust och hav (Naturvårdsverket rapport 4913 & 
4914, citerat av Bydén et al., 2003). I rapporten presenteras bedömningsgrunder för närsalter i Svenska 
sjöar och vattendrag och hur klassificering sker av dessa. I dagsläget saknas det nyare bedömningsgrunder 
för totalkväve i sjöar och vattendrag därför har Naturvårdverkets tidigare utgivna bedömningsgrunder 
använts för totalkväve och TOC (Totalt Organiskt Kol) och dessa presenteras i Tabell 6 och Tabell 7 
nedan.  
 
Tabell 6. Kvävehalter i ytvatten enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kust och Hav. (Naturvårdsverket rapport 
4914, citerat av Bydén et al., 2003). 

Tillstånd i vattnet Totalkväve [μg/l] 
Låga halter < 300 
Måttliga halter 300-625 
Höga halter 625-1250 
Mycket höga halter 1250-5000 
Extremt höga halter > 5000 
 
Tabell 7. Gränser för TOC i vatten enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 
rapport 4913, citerat av Bydén et al., 2003). 

Tillstånd  Halt TOC [mg/l] 
Mycket låg koncentration ≤4 
Låg koncentration 4-8 
Måttligt hög koncentration 8-12 
Hög koncentration 12-16 
Mycket hög koncentration >16 
 

3.2.4 Övriga rikt- och gränsvärden 
Då riktvärden för ytvatten saknas för vissa ämnen har riktvärden för grundvatten använts som indikatorer 
i vissa fall. Vattenförvaltningen har tagit fram nya bedömningsgrunder för grundvatten. Dessa grundar sig 
i Naturvårdsverkets tidigare gällande bedömningsgrunder. Riktvärden för ammonium, nitrit och nitrat har 
hämtats från Sveriges Geologiska Undersökning (2013) och redovisas i Tabell 8 (2013). Dock sker annan 
påverkan på grundvatten än ytvatten, vilket gör att riktvärdena bara ger en indikation och inte kan 
användas som faktiska gränser.  
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Tabell 8. Riktvärden för ammonium enligt Sveriges Geologiska Undersökning (2013). 

Tillstånd  Halt TOC [mg/l] 
Mycket låg koncentration <0,05 
Låg koncentration 0,05-0,1 
Måttligt hög koncentration 0,1-0,5 
Hög koncentration 0,5-1,5 
Mycket hög koncentration ≥1,5 
 
För fysikaliska egenskaper, exempelvis alkalinitet går det inte att sätta ett specifikt gränsvärde. Alkalinitet 
är ett mått på vattnets förmåga att stå mot surt nedfall, alltså hur stor tillförsel av syror vattnet klarar innan 
pH-värdet förändras och mäts i mekv/l (Sveriges Geologiska Undersökning, 2013).  
 
3.4 Möjliga certifieringar för reningsverk och anläggningsjord 
Genom att certifiera en verksamhet, vara eller produkt fås ett bevis på att den uppfyller en viss standard, 
kravspecifikation eller norm. Genom certifieringen kan efterfrågan öka genom att köparen vet vad denne 
kan förvänta sig av varan. Certifieringar som berör rötslam och anläggningsjord är dels det 
certifieringssystem som ägs av Svenskt Vatten som finns för avloppsreningsverk, REVAQ, som framför 
allt fokuserar på uppströmsarbete (Biogasportalen, 2014). Det finns även certifieringsmöjligheter för 
anläggningsjord genom SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts egen kvalitetsmärkning, P-
märkningen. För anläggningsjord finns en P-märkning genom SPCR 148 (SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, u.å.; SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2006). Båda dessa 
certifieringsmöjligheter presenteras närmare nedan, tillsammans med gränser som måste uppfyllas för att 
en certifiering ska vara möjlig.  

3.4.1 REVAQ 
Enligt Svenskt Vatten (u.å.) var REVAQ från början ett utvecklingsprojekt, startat år 2002, men arbetet 
fortsatte och dagens REVAQ bildades 2008. Idag drivs och utvecklas REVAQ av Naturvårdsverket, 
Svensk Dagligvaruhandel, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenskt Vatten. Syftet 
med certifieringen är att kvalitetssäkra arbetet vid reningsverkens arbete, både uppströms och med 
avsättningsmöjligheter för näringsämnen inom jordbruket. REVAQ arbetar för att kvaliteten på det 
inkommande vattnet till reningsverken ständigt ska förbättras och därigenom även öka renheten efter 
reningen (Svenskt Vatten, u.å.). En REVAQ-certifiering utfärdas av SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. I Sverige finns det totalt ungefär 2000 kommunala reningsverk varav ungefär 140 har 
biogasanläggningar, av dessa var 2013 totalt 39 reningsverk REVAQ-certifierade och totalt är nästan 
hälften av alla personer, över 4,7 miljoner, är anslutna till ett REVAQ-certifierat reningsverk. För att en 
REVAQ-certifiering ska kunna genomföras måste bland annat kvoten mg Cd/kg P minskas. Ett 
långsiktigt mål som ska vara uppfyllt år 2025 för alla certifierade reningsverk är att kvoten mg Cd/kg P 
ska vara under 17 mg Cd/kg P. Även andra mål finns för exempelvis innehåll av koppar och kvicksilver 
(Biogasportalen, 2014b; Finnson, 2014; Linusson & Finnson, 2015).  
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3.4.2 P-märkning av anläggningsjordar: SPCR 148  
Reglerna i certifieringen bygger på att gällande standarder, regler och föreskrifter uppfylls. Syftet med P-
märkning av anläggningsjordar genom SPCR 148 är att säkerhetsställa kvaliteten hos jorden, underlätta 
för tillverkaren då denne ska välja råvaror, underlätta för användaren då denne ska välja jord och arbeta 
för ett kretsloppstänk. All anläggningsjord ska bedömas utifrån innehåll och egenskaper och inte var den 
kommer från enligt SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (2006). Certifikatet gäller i 5 år, sedan 
måste det förnyas, men om ändring sker av innehållet i jorden under den tiden måste certifikatet revideras. 
I bilagor till rapporten SPCR 148 Certifieringsregler för P-märkning av anläggningsjordar (SP Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut, 2006) presenteras också krav som jorden måste uppfylla för att kunna 
certifieras, exempelvis på mullhalt och metallinnehåll. Krav som ställs på metallinnehåll i råvaror till 
jorden och den färdiga jorden presenteras nedan. För resterande krav som ställs på jorden, som 
exempelvis näringsinnehåll, kornstorlek på den färdiga jorden och krav på märkning av innehåll, hänvisas 
till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (2006).  

3.4.2.1 Krav på råvaror till jorden  
För att en certifiering ska vara möjlig får ingen ingående del i jorden klassas som farligt avfall. Som 
gränsvärden för metaller används samma som de gränser som gäller för spridning av slam på åkermark 
(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2006). Kraven på metallinnehåll presenteras i Tabell 9.  
 
Tabell 9. Högsta metallinnehåll i råvaror för jordproduktion (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2006). 

Ämne Kadmium Krom-tot. Koppar Kvicksilver Nickel Bly Zink 
mg/kg TS 2 100 600 2,5 50 100 800 
 

3.4.2.2 Krav på tillräcklig hygienisering 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (2006) ställer krav på att relevanta hygieniseringsmetoder 
har använts för att säkerhetsställa att risken för smittspridning minimeras då råvaror används som riskerar 
att medföra en risk. De råvaror som nämns är bland annat rötrester från biogasproduktion som ska 
uppfylla SPCR 120, avloppsslam som beroende på stabiliseringsmetod uppfyller godkänd hygienisering 
och naturgödsel som styrs av EG-förordning. Jordbruksverket tolkar den som att gödseln ska behandlas i 
70 °C i minst 60 minuter.  

3.4.2.3 Krav på näringsinnehåll och fysikaliska parametrar i färdig jord 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (2006) ställer också krav på både närings- och 
metallinnehållet och fysiologiska egenskaper i den färdiga jorden för att en certifiering ska vara möjlig. 
Enbart kraven på metaller som gäller för certifiering presenteras i Tabell 10 nedan. 
 
Tabell 10. Maximal nivå av metallföroreningar i färdig anläggningsjord (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 
2006). 

Ämne  Kadmium Krom-tot. Koppar Kvicksilver Nickel Bly Sulfid- 
svavel 

Zink 

mg/kg TS 0,4 60 100 0,3 30 40 20 100 
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4. Beskrivning av platsspecifika förutsättningar i Falun  
Gruvdriften i Falun påbörjades antagligen redan under järnåldern och från 700-talet finns det bevis för att 
gruvan var igång, men den kan vara äldre än så. Första skriftliga beviset om Falu Koppargruva är från år 
1288. Under storhetstiden på 1600-talet producerade gruvan två tredjedelar av kopparbehovet i Europa. 
Under 1900-talet blev koppar en biprodukt i gruvan, svavelkis och zink bröts i stället. Gruvdriften lades 
ner helt den 8 december 1992. Idag finns Falu Gruva med på Världsarvslistan (Falu Gruva, 2015; Falu 
Gruva, 2014a; Falu Gruva, 2014b). Kartläggning av metaller från Falu Gruva påbörjades 1968 enligt 
Haglund & Hanæus (2010). Ett samarbete mellan STORA och Naturvårdsverket resulterade i att som 
åtgärd rena gruvvattnet i det kommunala reningsverket, Främbyverket, med start 1987 då gruvan ansågs 
vara en av främsta källan till tungmetallutsläpp i Faluområdet. Det har gjort att Falun idag har 
platsspecifika riktvärden för metaller i marken. I centrala Falun är gränsen för bly satt till 700 mg/kg TS i 
naturlig skogsmark och i Faluns ytterområden är gränsen satt till 300 mg/kg TS (Falu Kommun, 2015), 
ytterligare platsspecifika riktvärden finns i Tabell 11.  
 
Tabell 11. Lokalt anpassade riktvärden för Falun (Sandberg, 1999). 

Ämne [mg/kg TS] Bostadsmark Verksamhetsmark Grönområden 
Arsenik 50 100 100 
Bly 300 4000 700 
Kadmium 3  5 
Koppar 9000  16000 
Kvicksilver 2  13 
Zink 7000  12000 
Den tusenåriga gruvdriften ger höga metallhalter i Falun än idag vilket påverkar Falu Energi och Vattens 
verksamhet. Falu Energi och Vatten AB som ansvarar för infrastrukturen i kommunen. Några 
verksamhetsområden är återvinning, vatten och avlopp, stadsnät och fjärrvärme. Bolaget samarbetar även 
med Borlänge Energi och har bildat bolaget Lennheden vatten AB tillsammans för att bland annat trygga 
dricksvattenförsörjningen i kommunerna genom ett gemensamt grundvattenverk (Falu Energi och Vatten, 
u.å.a).  
 
Avfallshanteringen i Falu Energi och Vatten sker på Falu Återvinning, beläget på Ingarvet strax utanför 
centrala Falun. På anläggningen finns bland annat en vågstation för avfall, mellanlagrings- och 
sorteringsplats för hushållsavfall och komposteringsytor för trädgårdsavfall och rötslam. Ytterligare 
återvinningscentraler finns i kommunen, i Bjursås och i Svärdsjö. På anläggningen fanns tidigare tre 
deponier, men sedan december 2008 är dessa nedlagda, en är sluttäckt och arbetet med sluttäckning pågår 
på de andra (Hedén, M., personlig kommunikation, 2015-03-26). En av dessa är en Kemslamdeponi. 
Deponin har varit i drift sedan 1980-talet och det är avloppsslam och gruvslam som deponerats. Även 
efter delningen av linjerna vid Främby avloppsreningsverk för separat hantering av så deponerades 
avlopps- och gruvslammet tillsammans i Kemslamdeponin. Detta görs dock inte längre, utan 
gruvslammet renas separat och transporteras sedan till SAKAB. Kemslamdeponin sluttäcks i stället. 
Arbetet beräknas ta 10 år och ske i två etapper, i den första ska terrassering ske av deponin och i den 
andra etappen ska ett vegetationsskikt anläggas där komposterat rötslam är en del i den anläggningsjord 
som används (Grankvist, J, personlig kommunikation, 2015-04-23; Hedén, 2014b; Falu Återvinning, 
2009). 
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På hela Falu Återvinnings anläggning på Ingarvet samlas dagvattnet och lakvattnet från deponierna in och 
leds till en lakvattendamm på området. Dammen är tätad med gummiduk för att läckage inte ska uppstå. 
Från lakvattendammen pumpas vattnet sedan vidare till Främby avloppsreningsverk för rening (Hedén, 
M., personlig kommunikation, 2015-03-26; Hedén, 2014).  
 
På Falu Återvinnings anläggning kan privatpersoner idag köpa anläggnings- och planteringsjord, dock 
inte med komposterat rötslam inblandat. Anläggningsjorden är tillverkad av matjord (40 %), grönkompost 
(40 %), torv (10 %) och sand (10 %) medan planteringsjorden är tillverkad av kompostmull från matavfall 
(60 %), torv (20 %) och sand (20 %) och är extra näringsrik. För 500 kg jord får kunderna betala 300 kr 
och 1000 kg kostar 400 kr (Hedén, M., personlig kommunikation, 2015-03-26; Falu Energi och Vatten, 
u.å.b).  
 
4.1 Reningsprocesser och kvalitet på avloppsvatten och rötslam 
Främby avloppsreningsverk renar totalt ungefär 6 000 000 m3 avloppsvatten per år från ungefär 50 000 pe 
och avloppsslam från 61 000 pe då slam från andra reningsverk körs till Främby. Avloppsvattnet kommer 
från innerstaden i Falun, områdena Hosjö och Korsnäs samt från bland annat byarna Sundborn och 
Danholn och genomgår mekanisk, kemisk och biologisk rening innan det släpps ut i Främbyviken i Runn. 
Den mekaniska reningen är ett förbehandlingssteg med rensgaller och sandfång, medan den kemiska 
reningen består av ett förfällningssteg med hjälp av tillsatta kemikalier och i det biologiska steget sker 
rening med aktivslam. Vid reningen fås slam som rötas, tillsammans med externt slam från andra 
anläggningar i två sammankopplade rötkammare i en biogasanläggning vid avloppsreningsverket som i 
sin tur driver en gasmotor som genererar el och värme (Falu Energi och Vatten AB, u.å.c; Grankvist, J., 
personlig kommunikation, 2015-04-23, Falu Energi och Vatten AB, 2015). BOD7 in till reningsverket var 
1253 ton och BOD7 ut, efter behandling, från reningsverket var 51 ton vilket ger en reningsgrad på 95,9 
% (Falu Energi och Vatten AB, 2015). Enligt Miljörapporterna för åren 2011 - 2014 så innehåller 
slammet efter rötning bland annat metallerna zink, koppar, kadmium och nickel. En sammanställning av 
innehållet i slammet för de olika åren finns i Tabell 12.  
 
Tabell 12. Sammanställning av innehållet i rötslammet på Främby Avloppsreningsverk mellan år 2010-2014. (Falu 
Energi och Vatten AB, 2015). 

Ämne [mg/kg TS] 2010 2011 2012 2013 2014 Medel/år (2010-2014) 
Kadmium 13 6,2 7,6 3,8 4,8 7,1 
Krom 23 21 24 18 20 21 
Koppar 800 735 795 500 625 691 
Kvicksilver 0,72 0,87 0,68 0,66 0,68 0,72 
Nickel 13 13 14 9,4 11 12 
Bly 38 31 45 21 34 34 
Fosfor-tot. 28 000 31 500 20 500 30 500 29 500 28 000 
Zink 3 850 3 850 4 450 2 800 3 650 3 720 
Cd/P (mg Cd/kg P) 464 197 249 125 163 239,6 
TS (%) 23,5% 26,1% 27,2% 26,1% 26,4% 25,9% 
TS ton 849 941 937 858 852 887 
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4.2 Gällande komposteringstillstånd 
Falu Energi och Vatten/Falu Återvinning har tillstånd att genomföra kompostering på Ingarvet. 
Tillståndet säger att max 30 000 ton park- och trädgårdsavfall och rötslam får komposteras varje år 
(Hedén, 2014b). Enligt Miljörapport 2014 (Hedén, 2014a) har Falu Återvinning asfalterat 25 000 m2 för 
att kunna genomföra komposteringen enligt miljöbalkens villkor för biologisk behandling.  
  
4.3 Pilotprojekt om användning av komposterat rötslam i anläggningsjord 
Falu Återvinning har fått tillstånd av tillsynsmyndigheten, Miljöförvaltningen i Falu kommun, att 
genomföra ett pilotprojekt mellan åren 2014-2016. Pilotprojektet går ut på att rötat slam komposteras och 
blandas med torv, sand och mineraljord för att tillverka anläggningsjord. Detta för att slammet från 
Främby avloppsreningsverk inte uppfyller den renhet som krävs för återförande till exempelvis 
jordbruksmark. Komposteringen sker under ungefär ett och ett halvt år innan jorden är färdig. Denna 
anläggningsjord kommer att användas på Kemslamdeponin som ligger på Falu Återvinnings område på 
Ingarvet och på Samuelsdals golfbana i Falu kommun (Hedén, 2014a; Hedén, 2014b). Samuelsdals 
golfbana ligger i den södra utkanten av Falun, invid E16 och trafikplats Tallen. Idag är det en 15-
hålsbana, men planer finns på att bygga ut den till 18 hål (Samuelsdals Golfklubb, u.å.).  
 
Falu Energi och Vatten vill, med start år 2017, påbörja produktion av biogas från det matavfall som i dag 
komposteras och dagens anläggningsjord tillverkas av. Om detta genomförs kommer det att finnas ett 
stort behov av produktion av anläggningsjord i Falun (Hedén, M., personlig kommunikation, 2015-06-
10).  

4.3.1 Blandning av jord inom pilotprojektet 
Slam blandas med olika material för att få fram den sammansättningen av jord som önskas. Falu 
Återvinning komposterar och blandar själva jorden på anläggningen med material som torv, sand och 
mineraljord. I Figur 1 och Figur 2 nedan visas blandningen av två typer av jord, anläggningsjord som 
läggs på Kemslamdeponin och anläggningsjord som sprids på Samuelsdals golfbana (Hedén, M., 
personlig kommunikation, e-post, 2015-05-05).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Blandning i jorden till Kemslamdeponin.  Figur 2. Blandning i jorden till Samuelsdals golfbana 
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4.4 Falu Återvinnings begränsningsvärden 
Förutom rikt- och gränsvärden som indikatorer finns det ett annat sätt att mäta förbättringar för en 
verksamhet, nämligen genom att använda begränsningsvärden. Genom ta flera prov vi olika tillfällen kan 
ett begränsningsvärde fås fram och dessa är en kombination av rikt- och gränsvärden (Hedén, M., 
personlig kommunikation, 2015-05-26). Begränsningsvärden definieras som att det är värden som gäller 
från fall till fall, enligt Naturvårdsverket (2014d). Begränsningsvärden ska anges med en motivering efter 
vad som bedöms vara lämplig av verksamhetsutövare, prövningsmyndighet samt tillsynsmyndighet samt 
en förklaring till hur dessa värden ska kontrolleras. 
 
Det värde blir platsspecifika och kan inte gälla annan plats än där provtagningsområde eller tillstånd 
gäller för. Värden som fås fram används som utgångsläge och manual.  Falu Energi och Vatten AB (u.å.d) 
tar fyra prover årligen och har tagit fram begränsningsvärden för recipientvattnet från Falu Återvinning. 
Dessa finns presenterade i Tabell 12.  
 
Tabell 13. Begränsningsvärden för Falu Återvinning (Falu Energi och Vatten AB, u.å.d). 

Analyserad parameter Begränsningsvärde 
pH  6,5-8,5  
Konduktivitet (mS/m) 200 
Näringsämnen [mg/l]  
Totalfosfor 15 
Kväve 25 
Ammoniumkväve 25 
TOC 50 
Metaller [μg/l]  
Bly 20 
Kadmium 0,8 
Koppar 50 
Krom 5 
Nikel  20 
Zink 450 
Arsenik  10 
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5. Anläggningsjord som avsättningsalternativ i Falun 
I detta kapitel ska de framkomna resultaten presenteras och behandlas för att utvärdera om rötat- och 
komposterat avloppsslam är en bra ingrediens i anläggningsjorden i Falun. Resultat från författarnas 
provtagning på recipientvatten vid Kemslamdeponin presenteras och jämförs med gräns- och riktvärden. 
För att få en uppfattning om alternativet anläggningsjord är lönsamt eller inte har ekonomiska undersökts 
tagits fram utifrån de kostnader som kan väntas uppkomma. Undersökningar presenteras också huruvida 
en certifiering är genomförbar sett till de metallhalter som finns i rötslammet och anläggningsjorden idag.  
 
Falu Återvinning har anlitat konsult som tagit prover på den tillverkade anläggningsjorden som används 
på Samuelsdals golfbana. Då dessa prover jämförs med de riktvärden som finns för bostads- och 
verksamhetsmark och grönytor i Falun framkommer det att metallhalterna i jorden ligger under dessa 
riktvärden. Detta redovisas i Tabell 14.  
 
Tabell 14. Lokala anpassade riktvärden i Falun, tillsammans med innehållet i jorden (Sweco Geolab, 2015). 

Ämne [mg/kg TS] Bostadsmark  Verksamhetsmark  Grönområden Innehåll i jorden 
Arsenik 50 100 100 7,9 
Bly 300 4000 700 14 
Kadmium 3   5 0,57 
Koppar 9000   16000 44 
Kvicksilver 2   13 <0,05 
Zink 7000   12000 430 
 
5.1 Resultat från provtagning 
I kommande avsnitt presenteras resultaten från provtagningarna och analysresultaten från laboratoriet. 
Dessa resultat jämförs också med de rikt- och gränsvärden som samlades i avsnitt 3.4, för att undersöka 
hur stor påverkan är på recipientvattnet. En kort förklaring om varför kemiska och fysikaliska prover tas 
ges i Bilaga 1. Platsen för provtagning, som ligger i utkanten på deponiområdet, finns markerad i Figur 3.  
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Figur 3. Plats för inhämtning av recipientvatten från Kemslamdeponin visas med röd markering. Falu Återvinnings 
anläggning är det grå området. © Falu Energi och Vatten, medgivande för publicering Hedén, M., 2015-05-05. 

5.1.1 Fysikaliska egenskaper hos recipientvattnet 
Vid det första provtagningstillfället noterades vattnets fysikaliska egenskaper. Dessa finns redovisade i 
Tabell 14. pH mättes både på plats vid provtagningstillfället och analyserades av laboratoriet och 
resultaten överensstämmer med varandra, alla visade på pH 6,4 hos vattnet (ALcontrol, 2015a; 
ALcontrol, 2015b). Då detta jämförs med gränserna för pH som redovisades i Tabell 2 så betyder det att 
vattnet är måttligt surt (pH intervall 5,9-6,5 enligt HVMFS 2013:19). Ett neutralt pH-värde är runt 7.  
 
Tabell 15. Fysikaliska egenskaper hos vattnet vid provtagningstillfället. 

Lukt Ingen lukt kan noteras av författarna 
Färg Ingen färg kan ses vid provtagningen, klart vatten 
pH 6,4 
Temperatur i vattnet 10,3 °C 
Volym på det rinnande vattnet Liten volym, men kontinuerligt flöde. Vattnet rör 

sig hela tiden.  
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5.1.2 Näringsämnen i recipientvattnet 
Efter provtagningen analyserade laboratoriet recipientvattnet och återkom med provsvar (ALcontrol 
Laboratories, 2015). Värdena för näringsämnen presenteras i Tabell 16 och kommenteras i kommande 
avsnitt.  
 
Tabell 16. Provtagningsresultat för näringsämnen i recipientvatten från Kemslamdeponin (ALcontrol Laboratories, 
2015). 

Ämne [mg/l] Provtagning 1 Provtagning 2 Medelvärde 
TOC 7,9 9,4 8,7 
Ammoniumkväve 1,1 1,5 1,3 
Nitrat + Nitritkväve 1,5 1,4 1,5 
Totalfosfor 0,014 0,025 0,020 
Totalkväve  2,9 3,6 3,3 
 

5.1.2.1 Ammoniak 
Då ammoniak-halten beräknas vid 20°C (analystemperaturen vid laboratoriet) blir resultatet 0,11 µg/l vid 
den första provtagningen och 0,15 µg/l vid det andra provtagningstillfället. Redovisning av hur 
beräkningarna genomförts finns i Bilaga 3. Det innebär att vattnet inte överskrider vare sig 
årsmedelvärdet (1,0 µg/l) eller maximalt tillåtna halten (6,8 µg/l). Högre halter av ammoniak leder till ett 
försurat vattendrag (Naturvårdsverket, 2014c).  

5.1.2.2 Ammonium 
Resultatet för koncentrationen av ammonium vid den första provtagningen visade 1,1 mg/l medan 
resultatet vid den andra provtagningen analyserades till 1,5 mg/l som redovisas i Tabell 16. De uppmätta 
värdena kategoriseras in i tillståndet för hög halt då provresultatet jämförs med bedömningsgrunder. 
Gränsen för riktvärdet ligger inom intervallet 0,5-1,5 mg/l, hög halt, som Tabell 7 visar. Det innebär att 
påverkan från ammonium är stark i vattendraget.  

5.1.2.3 Kväve, nitrit och nitrat 
Koncentrationen för totalkväve i recipientvattnet är enligt provresultatet 2900 µg/l vilket motsvarar ett 
tillstånd med mycket höga halter som Tabells 6 visar. Den andra provtagningen uppmättes 
koncentrationen totalkväve i vattnet till 3600 µg/l vilket även det motsvarar ett tillstånd med mycket höga 
halter. Växterna behöver kväve men då extra kväve tillförs från mänsklig påverkan bidrar kväve till 
algblomning i exempelvis sjöar.  
 
Analysresultatet gällande nitrat- och nitritkväve i recipientvatten vid provtagningarna analyserades 
samman till ett värde av 1,5 mg/l vid den första och 1,4 vid den andra provtagningen. I dagsläget saknas 
det lämpliga gräns- och riktvärde för nitrit- och nitratkväve i ytvatten att jämföra provresultatet med.  Det 
innebär att enbart gränsvärden på totalkväve presenterar all kväve i recipientvattnet. Det finns gränsvärde 
för nitrat och nitrit var för sig som men nämns ovan gäller dessa bara för dricksvatten och skulle inte ge 
en rättvis jämförelse om dessa skulle jämföras med halterna i ytvatten. 
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5.1.2.5 Fosfor 
Absorbansen vid 420 nm uppmättes av laboratorium till 0,069 och den uppmätta koncentrationen av 
totalfosfor till 14 µg/l (0,014 mg/l), vilket visas i Tabell 16. Vid beräkning av fosforvärdet enligt metod 
som presenterades i avsnitt 2.5 så är den ekologiska kvalitetskvoten EK = 0,34 vid den första 
provtagningen och EK = 0,49 vid den andra provtagningen. Då detta jämförs med gränsvärdena klassas 
totalfosforhalten som måttlig vid båda provtagningarna, dock är halten mindre än 8 µg/l från klassgränsen 
nedåt respektive uppåt för de olika proverna. Då resultaten har beräknats med den förenklade formeln, så 
måste beräkning ske med den ursprungliga formeln för att en korrekt klassificering ska kunna 
genomföras. Då mätvärden saknas har detta inte gjorts. Gränserna för de olika klasserna finns 
presenterade i Tabell 3. Den ekologiska kvalitetskvoten för fosfor pekar på att fosforhalterna i vattnet kan 
medföra negativ påverkan i form av exempelvis övergödning.  

5.1.2.6 Total organisk kol (TOC) 
Totalt organiskt kol anger inte vilken typ av organiskt material det finns i vattnet utan är ett mått på 
kolinnehåll i löst och partikulärt form i vatten. Koncentrationen av organiskt kol uppmättes till 2,9 mg/l 
vid den första provtagningen och 9,4 mg/l vid den andra. Resultaten innebär en mycket låg koncentration 
jämfört med årsmedelvärdet för rinnande vatten som redovisas i Tabell 7 vid den första provtagningen, 
medan resultaten från den andra provtagningen innebär måttligt hög koncentration.  

5.1.3 Metallinnehåll i recipientvattnet 
Då provresultaten jämförs med gränsvärden för metaller i vatten för att uppfylla dricksvattenkvalitet från 
Livsmedelsverket överstigs inget av gränsvärdena. Detta redovisas i Tabell 17. Naturvårdsverkets 
riktvärden för särskilt förorenande ämnen presenteras i Tabell 18, det är enbart riktvärdet för arsenik som 
uppfylls. Värdet för krom är nära riktvärdet. Att inte något av Naturvårdsverkets riktvärden uppfylls kan 
förklaras med att dessa är indikatorer på vilken nivå bakgrundshalterna bör ligga och därför satta lägre än 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten som anger den maximala koncentrationen som får finnas 
i ett vatten för att det ska uppfylla livsmedelskvalitet.  
 
Tabell 17. Livsmedelsverkets gränsvärden för metaller i dricksvatten (SLV FS 2001:30), jämfört med provresultat från 
Kemslamdeponin. Röd siffra betyder att gränsvärdena inte uppfylls. 

Metall [μg/l] Al As Pb Cd Cu  Cr Ni  
Otjänligt  - 10 10 5 2000 50 20 
Tjänligt med anmärkning 100 - - - 200 - - 
Provtagning 1 450 0,036 0,18 0,19 9,5 0,11 0,69 
Provtagning 2 590 0,16 0,26 0,18 8,5 <0,05 0,56 
Medelvärde  520 0,1 0,22 0,19 9 0,08 0,63 
 
Tabell 18. Naturvårdsverkets (2008) riktvärden för särskilt förorenande ämnen för mindre vattendrag norr om Dalälven, 
jämfört med provresultaten från Kemslamdeponin (ALcontrol, 2015a; ALcontrol, 2015b). Grönt betyder att riktvärdet 
uppfylls, orange nära att uppfylla och rött att det inte uppfylls. 

Metall [μg/l] As Pb Cd Co Cu Cr Ni Zn 
Riktvärde  0,06 0,04 0,003 0,03 0,3 0,1 0,3 0,9 
Provtagning 1 0,036 0,18 0,19 1 9,5 0,11 0,69 97 
Provtagning 2 0,16 0,26 0,18 0,95 8,5 <0,05 0,56 88 
Medel 0,1 0,22 0,19 0,98 9 0,08 0,63 93 
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Konduktiviteten har uppmätts till 22 mS/meter vid den första provtagningen (ALcontrol, 2015a). Vid den 
andra provtagningen uppmättes konduktiviteten till 23,8 mS/m (ALcontrol, 2015b). Båda resultaten ligger 
under Livsmedelsverkets gräns som presenterades i avsnitt 3.4. I svenska insjöar är ett normalvärde för 
konduktiviteten mellan 2-20 mS/meter, men värdet varierar beroende på platsspecifika förutsättningar. 
Grundvatten har högre konduktivitet än sjöar (Bydén et al., 2003).  

5.1.4 Övriga provtagningsparametrar 
Vid den första provtagningen uppmättes alkaliniteten till 0,22 mekv/l (ALcontrol, 2015a) medan 
alkaliniteten vid den andra provtagningen uppmättes till 0,32 mekv/l. Alkaliniteten har alltså ökat mellan 
provtagningstillfällena. Alla positiva värden för alkalinitet ses som bra, då det innebär att vattnet har 
förmåga att buffra tillskott av syror. Det innebär också att vattnets pH-värde stabiliseras och inte 
omgående påverkas av surt nedfall.  
 
5.2 Påverkan på Falu Återvinnings begränsningsvärden 
Då medelvärden från provtagningsresultaten jämförs med Falu Återvinnings begränsningsvärden för 
dagvatten syns det att medelvärdena ligger under begränsningsvärdena i alla analyser utom för pH-värdet, 
vilket syns i Tabell 18. Medelvärdet på pH är lägre än begränsningsvärdet dock är skillnaden liten och 6,4 
är inte ett anmärkningsvärt surt pH-värde för ett vattendrag. För övriga parametrar ligger 
begränsningsvärdet långt över resultaten från provtagningarna och medelvärdet utifrån dessa.  
 
Tabell 18. Falu Återvinnings begränsningsvärden och resultaten från provtagningarna på recipientvattnet. Orange 
betyder att begränsningsvärdet är nära att uppfyllas, svart att begränsningsvärdet uppfylls. 

Analyserad parameter Begränsningsvärde Provtagning 1 Provtagning 2 Medelvärde 
pH  6,5-8,5  6,4 6,4 6,4 
Konduktivitet (mS/m) 200 22,0 23,8 22,9 
Näringsämnen [mg/l]     
Totalfosfor  15 0,014 0,025 0,020 
Kväve 25 2,9 3,6 3,3 
Ammoniumkväve 25 1,1 1,5 1,3 
TOC  50 7,9 9,4 8,7 
Metaller [μg/l]     
Bly  20 0,18 0,26 0,22 
Kadmium 0,8 0,19 0,18 0,19 
Koppar 50 9,5 8,5 9 
Krom  5 0,11 <0,05 0,08 
Nikel  20 0,69 0,56 0,63 
Zink 450 97 88 93 
Arsenik 10 0,18 0,16 0,17 
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5.3 Möjligheter till certifiering 
Undersökningar har genomförts på möjligheterna att införa en REVAQ-certifiering av Främby 
Avloppsreningsverk och en SPCR 148-certifiering av anläggningsjorden. Resultaten presenteras i 
kommande avsnitt, tillsammans med vad som måste göras för att en certifiering ska vara möjlig i 
framtiden.  

5.3.1 REVAQ 
Som framkommer av Tabell 12 så är kvoten mg Cd/kg P vid Främby avloppsreningsverk högre än vad 
målet för ett REVAQ-certifierat reningsverk år 2025. Samma gäller för kvoterna tidigare år vilket gör att 
för att en certifiering ska vara möjlig så måste kvoten minskas ordentlig, vilket gör att en certifiering 
enligt REVAQ idag inte är genomförbart. Detta överensstämmer också med uppfattningen som finns på 
Främby reningsverk vid personlig kommunikation (Grankvist, J., personlig kommunikation, 2015-04-22). 
Kvoten mg Cd/kg P har beräknats för Främby Avloppsreningsverk utifrån Cd och P-halterna uppmätta 
under 2010-2014. Dessa presenteras tillsammans med medelvärdet för samma period och kvoten mg 
Cd/kg P som ska uppfyllas till 2025 för att en certifiering ska vara möjlig i Figur 4. År 2010 var den 
uppmätta halten kadmium i rötslammet hög, medan halten fosfor var låg, sett till övriga uppmätta värden 
som finns även finns presenterade i Tabell 12. Ingen anledning till detta har kunnat påvisas. Detta gör 
dock att kvoten mg Cd/kg P blev högre än resterade år under perioden.  
 

 
Figur 4. Kvot mg Cd/kg P under perioden 2010-2014, medelvärde för perioden och gränsvärde som ska uppfyllas år 2025 
för att en REVAQ-certifiering ska vara möjlig. 

5.3.2 Hur stor minskning måste ske för att en REVAQ-certifiering ska vara möjlig?  
För att delmålet för kadmium till år 2025 som finns för en REVAQ-certifiering ska nås måste 
kadmiummängderna i Falun minska, alternativt ligga kvar på samma nivå som idag men fosformängderna 
i slammet öka. Av dessa två alternativ är det en minskning av kadmiummängderna som anses mest 
realistiskt. Falu Kommun (u.å.) har tagit fram en befolkningsprognos som säger att befolkningen kommer 
att stiga med 4 % till år 2022. För att undersöka fosformängderna i slammet till år 2025 så har den fyra-
procentiga ökningen använts, vilket innebär att Främby avloppsreningsverk skulle röta slam från 63 440 
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personer. Om fosformängden per ansluten person stannar på samma nivå skulle det innebära att det, i 
rötslammet, inte får finnas mer än 0,63 mg Cd/ kg TS, beräknat utifrån 2014 års mängd tillförda fosfor 
per pe. Då medelvärdet av forsformängden i avloppsslammet för perioden 2010-2014 i stället används 
måste kadmiummängderna minska till 0,60 mg Cd/kg TS. Mängden kadmium i slammet var år 2014 4,8 
mg/kg TS och medelvärdet för 2010-2014 7,1 mg/kg TS. För att en REVAQ-certifiering ska vara möjlig 
utifrån det mål som finns för år 2025 så måste mängden Cd i slammet minska med runt 20 % per år, 
vilket även redovisas i Figur 5. Det går att uppfylla kvoten tidigare, om minskningen per år är större än 20 
%.  
 

 
Figur 5. Årlig minskning av kvoten mg Cd/kg P som krävs för att en REVAQ-certifiering ska vara möjlig på Främby 
Avloppsreningsverk utifrån kvoten som var år 2014.  

5.3.3 Är en SPCR 148-certifiering möjlig?  
Falu Energi och Vatten har genom konsult tagit prover på jorden innan den sprids på Samuelsdals 
golfbana. Dessa prover har undersökt jordens egenskaper och innehåll och kan användas för att jämföra 
jordens egenskaper med gränserna för att en certifiering ska vara möjlig. Resultaten från proverna 
presenteras i Tabell 19, tillsammans med gränsvärdena som gäller för anläggningsjorden (som också 
presenterades i Tabell 10). För att en certifiering ska vara möjlig så måste också råvarornas innehåll 
uppfylla vissa gränser, vilket ytterligare försvårar möjligheterna till certifiering för Falu Energi och 
Vatten.  
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Tabell 19. Krav på metallinnehåll i råvaror och anläggningsjord för att uppfylla certifieringsgränser och hur innehållet i 
jorden på Samuelsdals golfbana överensstämmer med dessa. Rött betyder att gränsvärdet inte uppfylls. Innehållet i 
slammet kommer från Främby Avloppsreningsverk (Falu Energi och Vatten, 2015) och jorden har analyserats av konsult 
(Sweco Geolab, 2015).  

Ämne [mg/kg TS] Innehåll i slammet Innehåll i jorden 
 2014 Gränsvärde 2014 Gränsvärde 
Kadmium 4,8 2 0,57 0,4 
Krom 20 100 13 60 
Koppar 625 600 44 100 
Kvicksilver 0,68 2,5 <0,05 0,3 
Nickel 11 50 7,2 30 
Bly 34 100 14 40 
Zink 3650 800 430 100 

5.3.3 Vad krävs för att en SPCR 148-certifiering ska vara möjlig?  
Som visas i Tabell 19 så är innehållet av metaller för högt i både rötslammet som är råvaran och i den 
färdiga jorden. I rötslammet är det metallerna kadmium, koppar och zink som inte uppfyller gränserna 
medan jorden inte uppfyller gränserna för kadmium och zink. Exempelvis värdet för zink i slammet är 
nästan 4,7 gånger högre än gränsvärdet för certifiering. Ett sätt att minska metallhalterna i den färdiga 
jorden är att minska mängden slam som blandas in, problemet kvarstår dock i att slammet som råvara 
innehåller för höga metallhalter, vilket gör att minskning av halterna redan tidigare i processen krävs. Det 
går dock inte att säga att det bara genom att minska metallhalterna i slammet så minskar halterna i jorden, 
då metaller kan tillföras även från andra råvaror som blandas in i. Det troliga är dock att minskning sker.  
 
5.4 Ekonomiska aspekter 
Som ekonomiska aspekter så har beräkningar genomförts på vilka kostnader och eventuella intäkter som 
produktion av anläggningsjord skulle kunna tänkas föra med sig för Falu Energi och Vatten. Resultaten 
från dessa beräkningar presentera i kommande avsnitt.  

5.4.1 Kostnader vid jordtillverkning  
För att tillverka jorden måste olika råvaror användas, slam, sand, torv och mineraljord. Vilken blandning 
som används presenterades i Figur 2 och Figur 3. Slam ses som en gratis resurs, medan resterande del 
råvaror medför kostnader. Priset för råvarorna presenteras i Tabell 20.  
 
Tabell 20. Kostnader för råvaror vid tillverkning av anläggningsjord, exkl. moms (Personlig kommunikation, Hedén, M., 
e-post, 2015-05-16).  

Råvara Pris (kr/ton) 
Slam 0,00 
Sand  112,00 
Torv  440,00 
Mineraljord 50,00 
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Ytterligare kostnader tillkommer i form av maskiner och förare, ungefär 7 kr/ton och kostnader för 
analyser av närings- och metallinnehåll. Då kostnaderna för jordtillverkning räknas samman syns det 
skillnader i tillverkningskostnaderna beroende på vilken blandning av råvarorna som använts. Detta visas 
också i Figur 6 och Figur 7. Då större mängder jord produceras påverkar de fasta kostnaderna priset 
mindre och mindre, vilket syns i figurerna. Även om kostnadsberäkningar har skett för båda 
blandningarna på anläggningsjorden så är det jorden med recept likt Samuelsdalsblandningen som 
kommer att användas i framtiden.  
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5.4.2 Möjliga intäkter vid försäljning av icke-certifierad anläggningsjord 
För att anläggningsjord ska kunna tillverkas, och om visionen om att försäljning av 
anläggningsjord med rötslam i blir verklighet, så måste Falu Energi och Vatten också ta betalt 
för jorden. Som visades i avsnitt 5.3.1 så kostar råvarorna till jorden, även om slammet ses som 
en gratis resurs. Den årliga produktionen av slam vid Främby Avloppsreningsverk ligger på 
över 3000 ton. Med mängden slam som blandas in i jorden idag betyder det att det kan 
produceras ungefär 6000 ton jord, om allt slam går till jordproduktionen.  
 
För att täcka kostnaderna för råvarorna och tiden som läggs ner på tillverkningen av jorden 
måste Falu Energi och Vatten ta betalt av den som vill köpa jord. För att inte kostnaderna för 
produktionen ska överstiga intäkterna måste priset vara från runt 100 kr/ton + moms och uppåt, 
beroende på hur stor marginal som önskas, vilket också Figur 6 visar. Priset stiger vid 
tillverkning av mindre mängder jord, men om anläggningsjord anses vara det bästa alternativet 
kommer det att vara större mängder jord som tillverkas. Sett till den mängd rötslam som 
produceras på Främby Avloppsreningsverk så är det ungefär 7000 ton jord som kan tillverkas, 
detta varierar dock med hur stor del slam som är inblandad i jorden då desto mer rötslam som 
bladas med, desto mindre jord kan tillverkas då rötslammet anses vara den begränsande 
resursen.  
 
Viktigt att komma ihåg är att Falu Energi och Vatten/Falu Återvinning idag inte har något 
tillstånd för att sälja anläggningsjord med komposterat rötslam i, utan tillstånd måste godkännas 
från tillsynsmyndighet för att det ska vara möjligt. Vid en certifiering ändras kostnaderna och 
intäkterna då kostnaden för certifieringen måste räknas med och det kan behöva användas 
ytterligare råvaror eller andra råvaror för att certifieringen ska vara möjlig.  
 

 
Figur 1. Kostnader för den producerade mängden jord och vilket pris (kr/ton) som Falu Energi och Vatten 
måste ta för jorden för att täcka kostnaderna. Moms är ej medräknad på priserna. Kostnaden för 
Kemslamblandad jord är högre än för jord med Samuelsdalsblandningen. Allt över kostnaderna ses som 
möjliga intäkter.   
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6. Diskussion 
Metallinnehållet i rötslammet i Falun är högt, därför går det inte att återföra näringsämnena i 
slammet till jordbruksmark som är målet för många verksamhetsutövare. Detta gör att 
inblandning av slammet i anläggningsjord är ett bättre avsättningsalternativ för en näringsrik 
resurs, än exempelvis återförande till jordbruksmark, just på grund av de höga metallhalterna. 
Hur stor del av metallerna i rötslammet som kommer från den tidigare gruvdriften går inte att 
svara på, men troligen så härstammar en stor del av problemen just från gruvan. Det är i stor 
utsträckning samma metaller som är för höga i rötslammet från Främby Avloppsreningsverk 
som har klassats som problem efter driften av gruvan.  
 
Då anläggningsjord tillverkas kan risken för negativ påverkan på människan och miljön sett till 
spridning av smittor ses som låg. Detta för att slammet hygieniseras två gånger, både vid 
rötningen och vid komposteringen vilket borde medföra tillräcklig hygienisering, men 
smittskyddsprover bör ändå tas med jämna intervall på den färdiga jorden. På så vis kan 
eventuella missförhållanden upptäckas i tid. Även aspekter som lukt och buller riskerar att 
påverka människan och miljön negativt. Risken för påverkan från produktionen av 
anläggningsjord anses inte vara betydande då tillverkningen sker på ett industriområde och 
uppfyller de krav på buller som finns i gällande tillstånd. Den färdigkomposterade jorden bör 
inte medföra några problem med lukt.  
 
6.1 Metallers påverkan på recipientvattnet utifrån gräns- och riktvärden 
Som vid all annan användning av jord så finns risken att näringsämnen och metaller lakas ur 
och följer med till recipienten. Detta gäller även för den anläggningsjord som tillverkas i Falun. 
Då analysresultaten från provtagningarna på recipientvattnet undersöks framkommer det att 
halterna av alla metaller utom aluminium är lägre än de gränsvärden som Livsmedelsverket har 
tagit fram för dricksvatten. Det innebär att det inte kan ses som någon fara att, frånsett 
aluminiumet, komma i kontakt med vattnet och konsumera det. Halten aluminium ligger 
ungefär 5 gånger över gränsvärdet för dricksvatten vilket gör att det klassas som tjänligt med 
anmärkning enligt Livsmedelsverket. Vattnet klassas inte som otjänligt, vilket gör att människan 
fortfarande kan dricka det, men vattnet är påverkat negativt.  
 
Då analysresultaten för metaller i stället jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för särskilt 
förorenande ämnen framkommer det att alla halter ligger över eller nära riktvärdena vid båda 
provtagningarna. Arsenik ligger under riktvärdet vid den första provtagningen, men inte vid den 
andra och inte heller medelvärdet ligger under riktvärdet. Krom ligger mycket nära riktvärdet, 
dock ovanför, vid den första provtagningen men vid den andra ligger provtagningsvärdena 
under riktvärdena. I och med att det är riktvärden så ger de bara en fingervisning om vilken nivå 
som bakgrundshalterna bör ligga på i området, men behöver ändå inte alls gälla för just Falun. 
Sett till Faluns historia med så många år av gruvdrift kan det inte anses som anmärkningsvärt att 
provresultaten ligger över riktvärdena från Naturvårdsverket som gäller för hela Sverige norr 
om Dalälven.  
 
Att använda begränsningsvärden som riktvärden för att undersöka påverkan på recipienten är ett 
sätt att lokalt utvärdera påverkansgraden. Detta för att begränsningsvärden räknas fram av 
verksamhetsutövare och myndigheter från fall till fall och bygger på tidigare provtagningar. Att 
resultaten från provtagningarna genomförda av författarna ligger under de begränsningsvärden 
som gäller för Falu Återvinning påvisar att påverkan är liten sett till den platsen. Det är enbart 
pH-värdet som ligger något under den nedre gränsen för begränsningsvärdena. Att värdena 
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ligger under begränsningsvärdena betyder att påverkan på platsen, sett ur ett lokalt perspektiv är 
liten, även om exempelvis Naturvårdsverkets riktvärden inte uppfylls.   
 
6.2 Näringsämnens påverkan på recipientvattnet utifrån rikt- och 
gränsvärden 
Rötslammet och jorden innehåller inte bara metaller, utan även näringsämnen som också kan 
läcka till recipienten. En jämförelse mellan provresultat och riktvärde för totalkväve visade på 
en måttlig koncentration i recipientvatten, nära gränsen till otillfredsställande. Viktigt att ha i 
åtanke då klassificeringen görs utifrån Havs- och Vattenmyndighetens gränser är att klassvärdet 
för totalfosfor är mindre än 8 µg/l från den nedre gränsen för klassen, varför en beräkning med 
den ursprungliga formeln är nödvändig för fullständig klassificering. Detta saknas det dock 
mätdata för. Utifrån provresultatet framgick det att även koncentrationen kväve är hög. Det 
innebär en ökad risk för övergödning av sjöar och vattendrag och negativ påverkan på 
vattenkvaliteten. Nitrit och nitrat har undersökts tillsammans och då det inte har identifierats 
några gränsvärden för dessa sammanslagna får den totala kvävehalten undersökas och inte nitrit 
och nitrat var för sig. Även halten ammoniak har undersökts, men dessa halter ligger under både 
gränserna för årsmedelvärdet och den maximalt tillåtna halten, men halterna kan variera vilket 
gör att provtagning kan behöva genomföras andra årstider för att få ett representativt resultat.  
 
Andra fysikaliska egenskaper hos vattnet undersöktes också och från dessa framkom det att pH-
värdet var något surt, att vattnet inte har någon annorlunda färg och att det inte luktar något från 
vattnet. Dessa egenskaper påvisar ingen påverkan på vattnet från läckaget till vattnet.  
 
Även om halterna av näringsämnen är relativt höga i recipientvattnet så går det inte att utesluta 
att dessa tillförs till recipienten genom läckage från andra källor än anläggningsjorden på 
Kemslamdeponins vegetationsskikt. Påverkan kan exempelvis komma från omkringliggande 
skogsområden. Ytterligare undersökningar krävs för att utvärdera läckaget genom provtagning 
på platser som enbart angränsar till ytor där anläggningsjorden använts. Därför hade det varit att 
föredra att provtagning hade varit genomförbart även på annan plats som Samuelsdals golfbana 
för att bättre kunna utvärdera läckaget. Provtagning på golfbanan var dock inte möjlig, då jorden 
använts på för små ytor för att resultaten ska vara representativa. Innan det är klarlagt går det 
inte att dra några slutsatser om Falu Återvinnings pilotprojekt.  
 
6.3 Nya och äldre gräns- och riktvärden för ytvatten 
I vissa fall har det, som nämndes tidigare, använts äldre gränsvärden eller gränsvärden för 
grundvatten. Detta för att de nyare platsspecifika gränserna inte funnits tillgängliga, eller att 
underlag för att beräkna dessa har saknats. Även om äldre gränser och gränser för grundvatten 
använts så ger resultaten en indikation på hur stor påverkan på recipienten är. Då det inte 
genomförts någon tydligt klassificering av vattendraget, utan bara utvärdering av vissa 
parametrar, så anses det inte ha avgörande betydelse att äldre gränsvärden använts som 
indikatorer.  
 
6.4 Provresultaten i jämförelse med tidigare provtagningar  
Det är svårt att jämföra provresultaten med tidigare provtagningar då det inte tagits några prover 
på samma plats. Det skulle dock stärka resultaten med provtagningar på samma plats i framtiden 
och gärna andra årstider, för att undersöka och utvärdera om läckaget av metaller och 
näringsämnen varierar över tiden. Detta för att olika förutsättningar vid provtagningstillfället 
kan påverkan resultaten och göra dessa missvisande. Det kan till exempel handla om att det 
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regnat mycket vid provtagningstillfället vilket ger ett högre flöde och större utspädning och 
snabbare transport av näringsämnen och metaller. Det skulle också ge mer tyngd till resultaten 
som framkommer i denna rapport om det fanns ytterligare provtagningar att tillgå, då argument 
som att det är en engångsföreteelse att dessa resultat uppkommer kan uteslutas.   
 
6.5 Möjligheter till certifiering 
På grund av metallhalterna i rötslammet är det i dagsläget inte möjligt med certifiering av vare 
sig Främby Avloppsreningsverk enligt REVAQ eller av den tillverkade anläggningsjorden 
enligt SPCR 148. Gällande REVAQ kan det inte heller ses som möjligt att införa certifieringen 
inom överskådlig framtid. Det kan inte anses rimligt att minska kvoten mellan kadmium och 
fosfor med omkring 20 % per år fram till 2025, vilket gör att en REVAQ-certifiering i det 
närmaste kan bedömas vara omöjlig.  
 
Då jämförelser görs med gällande krav för certifiering enligt SPCR 148 så uppfyller flertalet 
metaller gränserna för att en certifiering ska vara möjlig, dock inte alla. Zink, kadmium och 
koppar ligger över gränsvärdena som finns både för råvaror (rötslammet) och för den färdiga 
anläggningsjorden. Detta medför att en certifiering enligt SPCR inte är möjlig, men hindrar inte 
att anläggningsjord tillverkas, och i framtiden även säljs, utan certifiering. Jorden kan användas 
på mindre känslig mark exempelvis vegetationsskikt på deponier och industrimark, där det höga 
metallinnehållet inte medför negativ påverkan, men försäljning av jorden försvåras, sett till 
nationella gränsvärden. Kravet på hygienisering som finns i SPCR 148 kan anses vara uppfyllt 
då slammet både rötas och komposteras, men genom smittskyddsprover säkerhetsställs att 
risken för smittspridning minimeras.  
 
6.6 Innehåll i jorden och framtida förutsättningar för jordtillverkning 
Då metallinnehållet i jorden jämförs med de lokalt anpassade riktvärdena som gäller för Falun 
så uppfylls dessa. Det innebär att försäljning och användning av jorden inom Falun inte kan 
anses vara något större problem då gränserna för metallhalterna i jorden inte överskrider de 
befintliga halterna. Att använda jorden på annan plats än i Falun är dock inte att rekommendera 
då andra riktvärden gäller på andra platser. Detta försvårar försäljning av jorden, men hindrar 
inte att kommunala förvaltningar och Falu Energi och Vatten använder jorden. Försäljning till 
privatpersoner och andra verksamhetsutövare riskerar att flytta föroreningarna till platser som 
tidigare inte varit förorenade.  
 
Förutsättningar för att anläggningsjorden ska kunna produceras och användas i full skala är att 
ett omfattande uppströmsarbete från Främby Avloppsreningsverk genomförs, framför allt om 
försäljning till privatpersoner ska vara möjlig. Detta för att metallhalterna i rötslammet måste 
minskas, framför allt zink, men även kadmium och koppar. Uppströmsarbetet skulle dels kunna 
gå ut på att minska inläckagen till ledningsnätet för att på så vis minska tillförseln av metaller 
från gamla, läckande gruvmassor, men även informationskampanjer för att få invånarna 
kopplade till reningsverket att tänkta till i sitt beteende för att minska tillförseln av oönskade 
ämnen.  
 
Även om ett uppströmsarbete genomförs så är risken stor att rötslammet fortfarande innehåller 
höga metallhalter. Därför kan Falu Energi och Vatten och Falu Återvinning vara tvungna att 
hitta andra alternativa sätt att använda rötslammet på i anläggningsjorden. Kanske kan 
inblandning av mindre slam i jorden och näringsämnen tillföras från andra källor för att uppnå 
en bra blandning. Om efterfrågan finns kan mindre slam i jorden medföra att mer jord tillverkas 
vilket är positivt om efterfrågan finns då det är mängden producerat slam vid Främby 
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Avloppsreningsverk som i slutändan är den begränsande faktorn. Om det inte går att tillföra 
näringsämnen på annat sätt så kan ett annat alternativ, som visserligen innebär steg tillbaka i 
avfallstrappan, vara att förbränna slammet i stället för att ta till vara på den energi som finns i 
det och även kunna rena ur metallerna efter förbränningen.  
 
Då Falu Energi och Vatten vill börja producera biogas från det matavfall som anläggningsjord 
idag tillverkas från utanför pilotprojektet så finns det stora behov av att tillverka jord där 
näringsämnena kommer från annan källa på grönområden inom kommunen. Inom den närmsta 
tiden så är behovet av jorden stort och avsättningsmöjligheter från produktionen finns, förutom 
på Samuelsdals golfbana behövs materialet för att till exempel täcka gamla gruvområden i 
Falun.   
 
6.7 Ekonomiska aspekter på tillverkning av anläggningsjord 
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är produktion av anläggningsjord enligt både 
Samuelsdalsblandningen och Kemslamblandningen möjliga då priset mot kund blir 
konkurrenskraftigt. Det är anläggningsjord med Samuelsdalsblandning som är tänkt att säljas i 
framtiden. Den är billigare än jorden med Kemslamblandningen att tillverka då den innehåller 
mindre andel torv som är den dyraste ingrediensen. Desto större mängder jord som tillverkas, 
desto billigare blir kostnaderna per ton producerad jord, även om skillnaderna inte är stora.  
 
6.8 Diskussion om metodval 
De valda metoderna kan påverka de resultat som framkommer och i längden även slutsatserna. 
Författarna har själva valt de metoder som de anser är relevanta för att genomföra arbetet och 
andra författare kan anse att andra metoder är mer relevanta. Litteraturstudier har ansetts 
relevanta då de ger en bra bakgrundsbild över problemet och kan peka mot relevanta åtgärder 
och förbättringsförslag. För att utvärdera läckaget på en specifik plats måste prover tas, annars 
går det inte att utvärdera. Provtagningarna har genomförts av författarna, men med instruktioner 
i hur Falu Återvinning genomför sina provtagningar för att de skulle gå till på samma sätt. 
Platsbesök förtydligar bilden över problemområdet. Självklart hade det varit intressant att ha 
flera provtagningar att jämföra med för att få fram ett säkrare resultat, men då arbetet skulle 
genomföras under 10 veckor var detta inte möjligt och Falu Återvinning har tidigare inte tagit 
prover på samma plats.  
 
Beräkningar har varit något som varit tvunget att ta med i rapporten, men svåra att inkludera 
inom den röda tråden. Detta löstes genom att genomföra ekonomiska beräkningar och 
beräkningar på vad som krävs för att en certifiering ska vara möjlig då detta anses vara relevant 
av författarna. Om uppgiften genomförts av någon annan kan såklart beräkningar på andra 
faktorer anses som relevanta utifrån andra författares förkunskaper.  
 
6.9 Känslighetsanalys på provtagning och beräkningar 
Känsligheter kan inträffa på flera punkter genom arbetets gång. Författarna har identifierat 
momenten provtagning och genomförandet av beräkningar som känsliga och analyserat dessa. 
Vid provtagningen fylldes flaskorna helt fulla med vatten, för att minska risken för 
kontaminering av proverna. För att få mer representativa prover fylldes inte hela flaskorna med 
vatten på en gång, utan med lite åt gången. Då hinner nytt vatten strömma till 
provtagningsplatsen och provet blir mer tillförlitligt. Prover har tagits två gånger och resultaten 
från båda provtagningarna har tagits med i rapporten. Att två provtagningar använts minskar 
känsligheten något. Dock kan känsligheter fortfarande inträffa, vilket gör att ytterligare 
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provtagning, gärna en annan årstid, hade varit att föredra att ha med, då årstiden kan påverka 
resultaten som framkommer.  
 
Gällande känsligheter vid beräkningar har platsspecifika siffror använts i den mån de funnits 
tillgängliga. Vid beräkningarna av totalfosfor och ammoniak så har förutsättningar ändrats för 
att se hur detta påverkar slutresultaten. För totalkväve har höjden (meter över havet) ändrats för 
att utvärdera dess påverkan på slutresultaten och för ammoniak har temperaturen i 
beräkningarna ändrats. Ändringarna påverkar slutresultaten, men inte i så stor utsträckning så att 
påverkan på klassificeringen sker. 
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7. Slutsatser 
Påverkan på recipientvattnet från metaller kan anses som liten. Halterna överskrider inte 
Livsmedelsverkets gränser som finns för dricksvatten, vilket gör att påverkan kan anses som 
liten. pH-värdet i vattnet är något surt, men kan inte anses vara något alarmerande. Sett till 
näringsämnen i recipientvattnet så är halterna högre, dock så går det inte säga att det är 
lakvatten från anläggningsjorden som står för störts tillförsel av näring, utan det kan komma 
från andra angränsande områden.  
 
Certifiering enligt REVAQ eller SPCR 148 anses inte vara möjlig att genomföra i dag. Detta för 
att både rötslammet och den färdiga anläggningsjorden innehåller för höga metallhalter. Även 
om Falu Energi och Vatten inte väljer att arbeta vidare med certifiering måste uppströmsarbete 
genomföras för att minska metallhalterna som transporteras i avloppsledningsnätet som 
slutligen hamnar i rötslammet. Uppströmsarbetet kan till exempel vara att genomföra 
informationskampanjer eller att identifiera och täta punkter där oönskat inläckage till 
ledningsnätet sker. Om detta genomförs kan det vara möjligt att sälja certifierad anläggningsjord 
med rötat och komposterat avloppsslam i framtiden. 
 
Den tillverkade anläggningsjorden går att använda inom Falu stad då den uppfyller de lokala 
riktvärdena. Försäljning av jorden kan medföra att föroreningar förflyttas till renare platser och 
medför negativ påverkan. Detta hindrar dock inte förvaltningar inom Falu Kommun och Falu 
Energi och Vatten från att använda jorden inom staden.  
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8. Framtida studier 
Som framtida studier har ett flertal olika frågor och frågeställningar identifierats av författarna. 
De studier som identifierats är:  

● Undersöka behovet av att införa kontrollprogram för smittskyddsprovtagning ett flertal 
gånger årligen om anläggningsjord tillverkas.  

● Ett uppströmsarbete vid Främby Avloppsreningsverk för att fortsätta åtgärda punkter för 
potentiellt inläckage och åtgärda dessa läckage. Kanske kan en framtida studie också 
vara att undersöka behovet av informationskampanjer för att påverka invånarna i 
kommunen tänka på sina beteendemönster och på så sätt minska metallhalterna som 
kommer in till reningsverken. Om metallhalterna minskas kan det innebära att slammet 
går att återföra till jordbruksmark i framtiden.  

● Ytterligare ämnen i både rötslammet och den färdiga jorden behöver undersökas för att 
se om en certifiering enligt SPCR kan vara möjlig. Det gäller exempelvis PAH:er och 
PCB:er och näringsinnehåll i den färdiga jorden med mera.  

● Undersöka betalningsviljan hos privata aktörer och konsumenter i kommunen, för att se 
om det ur ett ekonomiskt perspektiv går att sälja jorden. 

● Kontroll av lukt och buller för att säkerhetsställa så liten påverkan som möjligt på 
människors hälsa och miljön, undersöka behovet av ett kontrollprogram.  

● Undersöka hur inblandning av näringsämnen från annan källa än slam, exempelvis 
matavfall, påverkar innehåll i jord och recipientvatten.   
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Bilaga 1 - Prover i provpaket 
Provtagningspaket beställdes från ALcontrol Laboratories, ett provtagningspaket för metaller 
och ett för naturvatten. Vilka prover som fanns med i respektive paket och varför dessa prover 
är viktiga att ta på recipientvattnet presenteras i Tabell B1 och B2 nedan.  
 
Tabell B 1. NAT003 - provtagningspaket för metaller. 

Metall  Varför?  
Strontium  - 
Aluminium Finns naturligt  
Arsenik Finns i vattnet som är påverkat av industrier. Är farlig för människor då den är 

cancerogen (Miva, 2014). 
Barium  - 
Bly Indikerar på att vattnet påverkas av industrier, deponier med mer. Bly påverkar 

bland annat nervsystemet negativt vid långtids intagande.  
Kadmium Höga halter av kadmium är tecken på att råvattnet är påverkat av industrier eller 

gödningsmedel. Då kadmium förtärs under längre tid finns det risk för nedsatt 
njurfunktion. Kadmium finns i rötresten.  

Kobolt  - 
Koppar Kan vara frätande och undersöks så att inte avlagringar uppstår samt att undvika 

höga halter då dessa kan orsaka diarré hos små barn. 
Krom Även krom är ett tecken på att råvattnet är påverkat av exempelvis industrier 

eller deponier. 
Nickel Finns naturligt dock tillför råvatten via industrier eller material som använd för 

att leda vatten. Nickelallergi är exempel på hälsobesvär från nickel. 
Zink - 
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Tabell B 2. NAT005 - provtagningspaket för naturvatten. 

Vad undersöks? Varför? 
Nitrat + Nitritkväve Om både överskrider gränsvärden 50mg/l respektive 0,5 mg/l, försämras 

små barn att via föda få försämrad syreupptagningsförmåga i blodet. 
Alkalinitet Alkaliniteten visar på vattnets buffringsförmåga. Alkalinitet över 60mg/l gör 

inte vattnet aggressivt och minskar att korrosiva egenskaper uppstår.  
Absorbans Ett mått på vattnets färg då syftet är i första hand att undersöka humusämnen 

och järn (ALcontrol Laboratories, 2012). 
Ammoniumkväve Ammoniumkväve förekommer naturligt men kan i vattnet kan vara ett 

tecken på att vattnet har påverkat av avlopp exempelvis. Närvaro av 
ammonium indikerar på ökad risk för att det kan blidas nitrit samt ökad risk 
för lukt. 

Fosfor (total) + Fosfat Fosfor förekommer naturligt. I vatten finns fosfor i form av fosfat och dess 
närvaro indikerar på föroreningar från avlopp eller gödningsmedel  

Konduktivitet För att mäta total salthalten i vattnet.  
Kväve (total)  Förekommer i vatten ammonium, nitrat eller nitrit. 
pH vid 20°C Undersökningen går ut på att mäta vattnets surhetsgrad. För låg pH kan 

agera korrosivt vilket innebär att ledningar av metall kan gå sönder eller att 
avlagringar bildas. Smak kan också påverkas av ett högt pH (Miva, 2014). 

TOC Totalt organiskt kol, undersökning görs för att mäta mängden organiskt 
material i vatten.  

Färg Det klara vattnet innebär låg halt på ämnena humus och järn då dessa bidrar 
till ökat färgtal.  

Turbiditet Grumligheten indikerar på att vattnet är påverkat av andra ämnen samt om 
det är ett ytvatten. 

Temperatur Med hög temperatur ökar risk för smak- och luktproblem samt tillväxt av 
bakterier (Miva, 2014). 
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Bilaga 2 - ISO-standarder som följs av ALcontrol 
 
Tabell B 3. Analysmetod, standard och vad standarden innebär. 

Prov Standard Titel på standarden Vad säger standarden?  
Metaller SS-EN ISO 17294-2:2005 Vattenundersökningar - 

bestämning med induktivt 
kopplad plasma och 
masspektrometri (ICP-
MS).  

Beskriver metod för att 
bestämma bland annat 
mängderna Al, As, Cd, 
Cu och Zn genom 
masspektrometri 
(separering av molekyler 
utifrån dess förhållande 
mellan massa och 
laddning) i olika typer av 
vatten, exempelvis yt- 
eller grundvatten.  

Nitrat + nitritkväve SS-EN ISO 13395-1 mod 
 

Vattenundersökningar - 
bestämning av nitritkväve 
och nitratkväve och 
summan av dem båda 
genom flödesanalys (CFA 
och FIA) och 
spektrometisk detektion.  

Beskriver metod för hur 
nitritkväve och 
nitratkväve eller summan 
av dessa båda bestäms 
genom flödesanalys och 
spektrometisk detektion i 
olika typer av vatten, 
exempelvis yt- eller 
grundvatten.  

Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Vattenundersökningar - 
bestämning av alkalinitet 
- del 2: bestämning av 
karbonalkalinitet.  

Beskriver metod för hur 
karbonalkalinitet bestäms 
i dricks- och naturvatten 
genom titrering.  

Absorbans vid 420 nm, 
filt 0,005 abs/5cm 

SS-EN ISO 7887:1, del 3, 
mod 

Vattenundersökningar - 
undersökning och 
bestämning av färg.  

Del 3 beskriver metod för 
att med optiska 
instrument bestämma den 
sanna färgen hos ett 
vattenprov. Vattnet kan 
vara rå-, dricks- eller 
industrivatten. 

Ammoniumkväve, NH4-
N 0.01mg/l 

SS-EN ISO 11732, mod 
 

Vattenundersökningar - 
bestämning av 
ammoniumkväve genom 
flödesanalys (CFA och 
FIA) och 
spektrofotometrisk 
detektion.  

Beskriver metod för att 
bestämma mängden 
ammoniumkväve i vatten 
genom flödesanalys.  

Fosfor, Total P, 
0.005mg/l 

SS-EN ISO 15681-2:2005 
 

Vattenundersökningar - 
bestämning av ortofosfat 
och totalhalt av fosfor 
genom flödesanalys (FIA 
och CFA) - Del 2: Metod 
med kontinuerligt flöde  

Beskriver CFA 
(kontinuerlig 
flödesanalys) metoder för 
att bestämma mängden 
ortofosfat och fosfor i 
vatten.  

Konduktivitet 25C 1 
mS7m 

SS-EN ISO 27888-1 Vattenundersökningar - 
Bestämning av 
konduktivitet 

Beskriver metod för att 
bestämma den elektriska 
konduktiviteten i alla 
vattentyper.  
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Prov Standard Titel på standarden Vad säger standarden?  
Kväve total, N 0.1 mg/l SS-EN ISO 12260:2004 Vattenundersökningar - 

bestämning av totalhalten 
bundet kväve efter 
oxidation till kväveoxider 
 

Beskriver metod för att 
mäta kvävehalten i vatten, 
i form av fritt ammoniak, 
ammonium, nitrit, nitrat 
och andra organiska 
föreningar som kan 
omvandlas till 
kväveoxider.  

pH vid 20°C SS-EN ISO 10523:2012 Vattenundersökningar - 
bestämning av pH-värde i 
vatten  

Beskriver metod för hur 
pH-värdet ska mätas på 
olika typer av vatten, med 
lämpliga instrument.   

TOC 1 mg/l SS-EN 1484 Vattenundersökningar - 
riktlinjer för bestämning 
av totalt organiskt kol 
(TOC) och löst organiskt 
kol (DOC) 

Beskriver metod för hur 
organiskt kol bestäms i 
olika typer av vatten, 
exempelvis dricks-, yt-, 
och grundvatten. 
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Bilaga 3 - Beräkning av totalfosfor och ammoniak i vatten 
Som nämndes i avsitt 2.5 i rapporten så måste beräkningar genomföras för att jämföra halten 
totalfosfor och ammoniak i vatten med Havs- och Vattenmyndighetens ekologiska klassgränser 
(EK), vilka kan likställas med gränsvärden för klassificering.  
 
Beräkning av totalfosfor i vattendrag görs med formeln:  

log10(ref-P)=1,380+0,240*log10(AbsF)-0,0143√(h) 
AbsF = uppmätt absorbansvärde vid 420 nm med 5 cm kuvett 
h=höjden (meter över havet)  
EK (ekologisk kvalitetskvot) = ref-P/observerad tot.-P 
 

Gällande värden för det provtagna vattnet vid provtagning 1 
 AbsF=0,069 abs/5cm 
 h=157 möh 
 Observerad totalfosfor=14μg/l 
Då detta sätts in i formeln ger det följande:  
 log10(ref-P)=1,380+0,240*log10(0,069)-0,0143√(157) 
 log10(ref-P)=0,922145 
 ref-P=100,922145=4,810002 
 EK=4,81002/14=0,34  
 
Gällande värden för det provtagna vattnet vid provtagning 2:  
 AbsF=0,336 abs/5 cm 
 h=157 möh 
 Observerad totalfosfor=25 μg/l 
 
Då detta sätts in i formeln ger det följande:  
 log10(ref-P)=1,380+0,240*log10(0,336)-0,0143√(157) 
 log10(ref-P)=1,087143 
 ref-P=101,087143=12,222019 
 EK=12,222019/25=0,49 
 
Känslighetsanalys: För att undersöka känsligheten har höjden ändrats till 140 möh, 174 möh 
och 300 möh (extremvärde). Resultaten då de uppmätta värdena från den första provtagningen 
blir då för 140 möh EK=0,35, 174 möh EK=0,33 och 300 möh EK=0,29. Då samma ändring 
görs med resultaten från den andra provtagningen blir då för 140 möh EK=0,50, 174 möh 
EK=0,48 och 300 möh EK= 0,42. Ingen större känslighet kan påvisas på klassificeringen.  
 
Beräkning av ammoniak, uttryckt som ammoniakkväve beräknas utifrån halt ammoniumkväve, 
pH och temperatur med formeln:  

Halt NH3-N = fraktion NH3-N*halt NH4-N 
 Fraktion NH3-N = 1/10^(pKa-pH+1) 
 pKa = 0,0901821+2 729,92/T 

T = temperatur uttryckt i Kelvin  
 
Gällande värden för det provtagna vattnet vid den första provtagningen:  
 halt NH4-N=1,1 mg/l =1100 µg/l 
 pH=6,4 
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T=293,15 K (20°C) 
Då detta sätts in i formeln ger det följande:  
 pKa=0,0901821+2 729,92/293,15=9,402547. 
 Fraktion NH3-N=1/10^(9,402547-6,4+1)=9,941506.E10-5 

Halt NH3-N=9,941596E10-5*1100=1,09.E-4 =0,11 mg/l 
 

Gällande värden för det provtagna vattnet vid den andra provtagningen:  
 halt NH4-N=1,5 mg/l =1500 µg/l 
 pH=6,4 

T=293,15 K (20°C) 
 
Då detta sätts in i formeln ger det följande:  
 pKa=0,0901821+2 729,92/293,15=9,402548 
 Fraktion NH3-N=1/10^(9,402548-6,4+1)=9,941501E10-5 

Halt NH3-N=9,941501E10-5*1,5=1,491E-4 =0,15 µg/l 
 
Känslighetsanalys: För att undersöka känsligheterna har temperaturen ändrats till 283,15 K 
(10°C) och 303,15 K (30°C). Halten ammoniak vid den första provtagningen blir då 
temperaturen är 283,15 K 0,51 µg/l och då temperaturen är 303,15 K 0,22 µg/l. Halten 
ammoniak vid den andra provtagningen blir då temperaturen är 283,15 K 0,07 µg/l och då 
temperaturen är 303,15 K 0,30 µg/l. Det är fortfarande under gränserna för årsmedelvärde och 
maximal koncentration för båda provtagningarna.  
 


