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Förord 

Detta examensarbete om 15 hp har utförts åt Laholmsbuktens VA i samverkan med 

sektion för ekonomi och teknik vid Högskolan i Halmstad som avslutning på miljö- och 

hälsoskyddsprogrammet. Marie Gunnarsson vid Västra strandens avloppsreningsverk 

har varit extern handledare och Sylvia Waara vid sektionen för ekonomi och teknik har 

varit intern handledare. Marie Mattsson vid sektionen för ekonomi och teknik har varit 

examinator för examensarbetet. 

Vi vill börja med att ge vår djupaste uppskattning till våra handledare för den 

obegränsade tid, stöd, idéer och praktiska råd vid förberedelse inför projektet samt 

vägledning under arbetets gång.  

Vidare vill vi ge vår uppskattning till Lars-Gunnar Franzén, professor i kemi vid 

sektionen för ekonomi och teknik som har hjälpt oss att lösa tvivel av kemisk natur. 

Vi vill särskilt ge vårt tack till omtänksamma Judit Lundberg Sári som har gett oss 

viktiga, språkliga råd vid rapportskrivning och stöttat oss genom hela examensarbetet.  

Tack också till personal vid Västra Strandens och Ängstorps avloppsreningsverk för hjälp 

och trevligt sällskap. 
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Abstract 

This study investigated lists of chemicals used in companies whose waste water is 

admitted to the municipal sewage treatment plants. These chemicals were the focus of the 

study as they may end up at the Västra Strandens sewage treatment in Halmstad and 

Ängstorps sewage treatment in Laholm. This work was based on the certification system 

REVAQ, which is a collection of rules that must be fulfilled to obtain a quality safe 

sludge, developed by the Swedish organization - Svenskt Vatten. When the hazardous 

substances were excluded, the sludge formed in sewage treatment plants can be certified 

and used by farmers on farm land. In this way phosphorus can return to nature, which 

would be beneficial, since phosphorous is in short supply. The substances in all the listed 

products were checked in the Swedish Chemicals Agency web-based tool, the PRIO 

database in order to determine whether the substances were classified as very dangerous, 

so called phase-out substances. In the cases of a company using a product containing a 

phase-out substance, the company contact person was informed and an action plan was 

requested. This procedure is a part of the upstream work which aims to stop the 

hazardous substances at the source. A total of sixteen phase-out substances were found. 

Five of them were found in the waste water and in the end at the sewage treatment plant. 

Suggestions have also been presented on how other wastewater treatment plants can 

proceed if they have plans to work upstream. 
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Sammanfattning 

Detta arbete har gjorts på uppdrag av Laholmsbuktens VA, som är en gemensam 

driftorganisation mellan Halmstads och Laholms kommuner.  

Syftet med detta arbete är att ”Identifiera verksamheter som använder kemikalier som 

bedöms ha negativ påverkan på spillvatten- och slamkvalitet". Arbetet grundar sig på ett, 

av organisationen Svenskt Vatten framtaget certifieringssystem, REVAQ. Det är en 

samling av regler vilka måste uppfyllas för att avloppsreningsverket ska kunna 

kvalitetssäkra det slam som produceras i reningsprocessen. När de farliga ämnena 

exkluderas kan slammet användas av jordbrukare på odlad mark. Slammet innehåller 

fosfor som är ett viktigt näringsämne för växter och det är viktigt att det fosfor som finns 

används då det anses globalt vara en bristvara.  

Arbetet inleddes med en litteraturstudie och samtidigt begärdes anslutna verksamheter 

inkomma med listor över använda kemikalier som riskerar att hamna i det inkommande 

vattnet hos Västra Strandens avloppsreningsverk i Halmstad och Ängstorps 

avloppsreningsverk i Laholm. För att ta reda på om använda kemikalier kan klassificeras 

som s.k. utfasningsämnen användes Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg, 

PRIOriteringsdatabasen. I det fall som någon verksamhet använde sig av en kemikalie 

som innehöll ett utfasningsämne, informerades kontaktpersonen om användningen. 

Verksamhetsutövaren begärde också att lämna in en handlingsplan för utfasningsämnet. 

En handlingsplan är en beskrivning på hur verksamhetsutövaren planerar att gå tillväga 

för att åtgärda situationen så att utfasningsämnet inte når avloppsreningsverket. Detta sätt 

att agera är en del av uppströmsarbetet vilket går ut på att stoppa farliga ämnen redan vid 

källan. 

Totalt hittades 16  utfasningsämnen bland alla de 1010 ämnen som granskades, varav 5 

av dem hamnar i spillvattnet och slutligen på avloppsreningsverket.  

Denna studie visar betydelsen av att informera om och kontrollera anslutna 

verksamheters användning av kemikalier som riskerar att negativt påverka 

reningsprocessen och miljön. Verksamheterna ska undersöka och bli mer medvetna om 

den möjliga risken med kemikalier de använder sig av. Genom användning av 

PRIOriteringsdatabasen kan förvärvad kunskap användas vid inköp av nya produkter. 

Eftersom arbetssättet är nytt är det viktigt att redan från början förbättra 

kommunikationen mellan avloppsreningsverket, miljö- och hälsoskyddskontoret samt de 

anslutna verksamheterna. I arbetet presenteras även förslag på hur andra 

avloppsreningsverk kan gå tillväga om de har planer på att arbeta uppströms. 
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Ordlista 

Faropiktogram: En symbol som placeras på en förpackning och anger hur pass farlig en 

kemisk produkt är. 

Flockningsbassänger: En serie bassänger där avloppsvattnet efter tillsats av 

fällningskemikalier rörs om för att partiklarna som finns i vattnet ska slå sig samman till 

större klumpar, så kallade flockar. 

Flotationssteg: Olika steg där flotation sker vilket innebär en avskiljning av flockar 

genom att luft- eller gasblåsor lyfter dessa till ytan så att det blir lättare att kunna ta bort 

dem.  

Fällningskemikalie: Kemikalier som tillsätts till avloppsvattnet för att fälla ut fosforn 

samt underlätta flockning. 

Prioriterade riskminskningsämnen: Kemiska ämnen vilka inte är lika farliga som 

utfasningsämnen (se nedan), men vars användning måste kontrolleras och begränsas.  

Processvatten: Se spillvatten 

Sandfång: En bassäng som är avsedd för att avskilja sand och andra tunga partiklar ur 

avloppsvattnet. 

Spillvatten: Vatten som bland annat kommer ifrån sjukhus, industrier, laboratorier och 

verkstäder. Även kallat processvatten. 

Rötkammare: En sluten tank där slam förvaras utan tillgång till syre under ständig 

uppvärmning så att nedbrytning av organiskt material pågår kontinuerligt. 

Utfasningsämnen: Kemiska ämnen som på grund av sina miljö- och hälsofarliga 

egenskaper måste tas ur bruk. 
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1 Introduktion 

Vi ville göra ett arbete som kommer till nytta och som på något sätt kan bidra till en 

positiv förändring i miljön. I samband med ett studiebesök på Västra Strandens 

avloppsreningsverk i Halmstad, fick vi upp intresset för deras verksamhet. Då det var 

dags att börja fundera på examensarbetets tema, kontaktade vi avloppsreningsverket. 

Marie Gunnarsson talade om för oss att enligt deras handlingsplan (se bilaga 4) har de ett 

projekt på gång som gäller deras slamcertifiering och som de gärna vill utföra 

tillsammans med oss. 

Slamcertifieringen gäller både avloppsreningsverket i Halmstad men även det som finns i 

Laholm. Dessa kommuner har valt att samarbeta med varandra och benämns som 

Laholmsbuktens VA. Slammet som bildas hos avloppsreningsverken innehåller förutom 

farliga ämnen även fosfor, som är en bristvara och som i största möjliga mån ska 

återanvändas. 

Det nationella miljömålet "God bebyggd miljö" uppger att 60 % av fosforn ska återföras 

till miljön senast år 2015. Detta kan göras genom att slammet sprids på odlad mark 

istället för att konstgjord gödsel sprids och då kan fosforn återcirkulera i kretsloppet. För 

att kunna använda sig av det slam, som bildas hos avloppsreningsverket, krävs det att 

slammet uppfyller de krav som finns. Detta innefattar att anslutna verksamheter måste 

stoppa eller eventuellt byta ut giftiga ämnen, så kallade utfasningsämnen, som kan tänkas 

hamna i spillvattnet hos avloppsreningsverket. I och med att mängderna av dessa farliga 

ämnen är så pass låga är de omätbara. Avloppsreningsverket kan därför inte ta några 

prover på det inkommande vattnet och skicka dem för analys för att kunna identifiera 

innehållet. Det enda sättet att kunna försäkra sig om att de inte når avloppsreningsverket 

är att stoppa dem redan vid källan. 

Förslag på hur detta ska genomföras måste presenteras i form av en handlingsplan från 

företaget. Planen ska godkännas av avloppsreningsverket. Antingen kan produkten bytas 

ut till ett mer miljövänligt alternativ eller stoppas på plats och ingå i ett slutet system. 

Anledningen till detta är att det huvudsakliga som renas på avloppsreningsverket är 

organiskt material, kväve och fosfor. Resten det vill säga tungmetaller, läkemedel och 

andra miljögifter kan ingå i olika reaktioner och till viss del brytas ner genom att passera 

reningsstegen, men det finns ingen speciellt anpassad teknik, som kan ta bort dessa helt 

och därför kan de nå miljön. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att hitta de verksamheter, som använder sig av kemikalier och som anses ha 

negativ påverkan på spillvattnet och slammets kvalité samt vidare säkerställa att 

certifieringsarbetet leder till en minskning när det gäller användningen av dessa. 

1.2 Avgränsningar 

Utredningen gäller endast de tillståndspliktiga verksamheter som är anslutna till Västra 

Strandens och Ängstorps avloppsreningsverk och som inte har eget reningsverk för 

processvatten. Laholmsbuktens VA har sekretessbelagt uppgifter om vilka B-

verksamheter som är anslutna, därför måste resultatet som anges i arbetet avgränsas till 

de identifierade utfasningsämnena. Denna avgränsning omfattar även namn på 

produkterna vilka innehåller utfasningsämnena. Produktens namn skulle kunna spåra 

verksamheterna som använder sig av den. Geografiskt sett görs en avgränsning som 

innebär en kartläggning av de verksamheter som befinner sig i Halmstad, Harplinge, 

Kvibille, Laholm, Oskarström och Getinge. Laholmsbuktens VA beslutade att certifiera 

de båda avloppsreningsverken enligt REVAQ certifieringssystem, innehållande 

certifieringsregler, som därmed styr hela arbetet.  

Tyngdpunkten i detta skede ligger enbart på identifiering av enligt 

Kemikalieinspektionen klassade utfasningsämnen, vilket även bidrar till det 

förebyggande arbetet mot en giftfri miljö i enighet med det nationella miljömålet "Giftfri 

miljö". De prioriterade riskminskningsämnena har uteslutits. I och med att 

certifieringsarbetet tar hänsyn till enbart svenska förhållanden görs en naturlig 

avgränsning till svensk grund. 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2 Bakgrund 

2.1 Slammets användning på jordbruksmark 

Sedan 1950- och 1960-talen har det byggts reningsverk i Sverige och en stor mängd av 

det producerade slammet har spridits på åkermark. Dock skiljer sig mängderna på 

regional nivå. I Sverige framställs varje år ungefär 230 000 ton slam, mätt som torrt 

material. Slammet är en produkt, som kommunerna behandlar som avfall och avfallet 

måste kasseras även om det är en tänkbar källa för växtnäringsämnen. Genom att använda 

slammet på jordbruksmark kan problemet med avfallet lösas. Under lång tid har dock 

denna metod ifrågasatts, i huvudsak gällande slammets innehåll av potentiellt skadliga 

och farliga ämnen. Sedan slutet av 1960-talet har fördelar och nackdelar med 

användningen av slam på jordbruksmark diskuterats. De politiska skälen till 

användningen av slam är att återvinna näringsämnen samt på så sätt beakta och sträva 

efter en hållbar utveckling. Det som ur ett ekonomiskt sätt gör slammet attraktivt att 

använda, är att jordbrukarna oftast inte behövt betala för det. Trots att vissa jordbrukare 

fortfarande tvekar, så har nyttjandet av slammet lett till att användningen av konstgjord 

gödsel minskat. Även om slammet kan innehålla farliga och skadliga ämnen har det 

konstaterats att kvalitén på jordbruksmarken blivit bättre. (Bengtsson  & Tillman, 2004) 

2.2 Uppströmsarbete 

För att kunna stoppa oönskade ämnen, som förs med spillvattnet från olika abonnenter 

kopplade till avloppsreningsverket krävs det ett gemensamt samarbete, alltifrån enskilda 

personer till de allra största industrierna. Detta kallas för uppströmsarbete och det finns 

flera olika sätt att utföra uppströmsarbete på. Hårdare lagstiftning, ett ökat miljötänk, 

bredare kunskap vid inköp av kemikalier, samt att de nu använda farliga produkterna byts 

ut mot de som är mindre farliga. (Svenskt Vatten, 2012) 

Detta arbete är till stor hjälp för avloppsreningsverken, eftersom det inte finns sådan 

teknik, som kan avskilja alla miljögifter. Avloppsreningsverket är utformat för att rena 

det inkommande vattnet från större partiklar, organiskt material, kväve och fosfor. 

Resterande ämnen som hamnar i avloppsreningsverket kan ingå i olika reaktioner och till 

viss del brytas ner genom att passera reningsstegen, men det finns ingen speciellt 

anpassad teknik som kan ta bort dessa helt och därför kan de nå miljön och orsaka stor 

skada. En del lagras i levande organismer, andra påverkar arvsmassan eller 

fortplantningsförmågan, en del är cancerframkallande och vissa kan störa 

hormonsystemet. (Svenskt Vatten, 2012) 
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För att på bästa sätt kunna förhindra att dessa miljögifter når avloppsreningsverket måste 

de stoppas redan vid källan. Den här typen av uppströmsarbete går ut på att en förfrågan 

om en aktuell kemikalieförteckning skickas ut till de verksamheter som har sitt 

processvatten anslutet till avloppsreningsverket och som kan tänkas använda sig av 

produkter vilka kan innehålla mycket farliga ämnen. Dessa listor granskas sedan med 

hjälp av Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg, så kallat PRIOriteringsdatabasen 

(se bilaga 2). En sökning sker på varje ingående ämne med hjälp av dess specifika 

beteckning, CAS-nummer. Är ämnet i fråga mycket farligt, det vill säga ett 

utfasningsämne, underrättas personen som söker genom att information anges om det 

upphittade ämnet. Detta verktyg kan användas av avloppsreningsverken men även av 

verksamheter, som använder sig av olika produkter i sin verksamhet. Användningen av 

databasen kan ge mer kunskap om innehållande farliga ämnen samt dess påverkan på 

människa och miljö. (REVAQ, 2011) Denna typ av arbete är nytt och viktigt för att kunna 

försäkra sig om att det vatten som släpps ut från avloppsreningsverket är i ett så pass bra 

skick att det inte har en betydande negativ påverkan på miljön. Generellt kan även 

uppströmsarbetet hjälpa till att nå vissa av Sveriges miljömål bland annat "Giftfri Miljö" 

(se 2.9.1 Giftfri miljö, sid 13). (Svenskt Vatten, 2012) 

2.3 REVAQ 

REVAQ är ett certifieringssystem för slam som införts av branschorganisationen Svenskt 

Vatten. Syftet är främst att kvalitetssäkra slammet från avloppsreningsverket för 

spridning på åkermark. En certifiering ska garantera användaren att den växtnäring som 

återförs från avloppet uppfyller föreskrivna krav, men även att kunna dela sin kunskap 

om slamproduktion och sammansättning med andra, intresserade parter. Certifieringen 

leder till en ständig förbättring på växtnäringen från slammet genom en kontinuerlig 

höjning av kvaliteten på det inkommande avloppsvattnet. Certifieringen går ut på att 

avloppsreningsverk får en bekräftelse i form av ett certifikat från ett certifieringsorgan 

som först måste bli ackrediterade av SWEDAC eller motsvarande organ. Detta i sin tur 

betyder att dess produkt uppfyller gällande krav, vilket medför ett godkännande på att de 

är certifieringsmärkta. Under certifikatets giltighetsperiod, vilken vanligtvis är tre år, sker 

en löpande kontroll. (REVAQ, 2011) 

2.3.1 Föreskrivna krav på slammet för certifiering 

En skriftlig ansökan till certifieringsorganet påbörjar hela processen, under vilken 

slamproducenten arbetar med de krav som måste uppfyllas innan certifikatet kan erhållas. 

En utökad fysikalisk och kemisk slamanalys ska genomföras initialt. Analyser ska göras 

på tre månadssamlingsprov inom ett kvartal. Halten av de spårelement som listas i 

Naturvårdsverkets rapport 5148 ”Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, 
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handelsgödsel, nederbörd samt i jord och gröda” ska utredas genom att ta tre 

månadssamlingsprov inom ett kvartal. (REVAQ, 2011) 

Analyserna ska identifiera de spårelement som har en ackumuleringshastighet större än 

0,20 % per år vid näringstillförsel med slam. De spårelement vilka inte klassas som 

essentiella för växters och djurs tillväxt, betecknas som prioriterade spårelement varje 

gång deras ackumuleringshastighet överskrider 0,20 %. Därför ska de vara med i 

handlingsplanen för kvalitetsförbättring av slammet tillsammans med de sju metaller, 

som bestämts av lagstiftningen, och måste analyseras regelbundet. Metallerna i fråga är 

koppar, nickel, krom, bly, zink, kvicksilver och kadmium. Även halter av tillförande 

essentiella spårelement bör beaktas för att inte riskera för höga koncentrationer av dessa i 

marken, vilket kan ge toxiska effekter på växter och på djur. Av denna orsak ska en 

bedömning om åtgärdsbehov utredas varje gång en ackumuleringshastighet överstiger 

0,20 % per år. Naturvårdsverkets rapport 5148 uppger ett lämpligt sätt när det gäller 

beräkningarna för ackumuleringshastigheten i matjord som ska tjäna som mall vid 

uträkningar. Identifikation av de prioriterade spårelementen samt deras analyser är en 

nödvändig förutsättning för slamproducenten att kunna få certifikatet. Alla spårelement 

ska med jämna mellanrum analyseras i ett och samma laboratorium för att hålla listan 

med prioriterade spårelement uppdaterad. Ackumuleringshastigheten på 0,20 % är en 

gräns och avgör om elementet finns med på listan eller inte. Så fort som ett spårelement 

överskrider det ovan nämnda värdet bedöms det som ett prioriterat spårelement, men det 

krävs resultat från tolv månader som understiger 0,20 % för att kunna ta bort det från 

listan. (REVAQ, 2011) 

Förutom halten av spårelement måste slamproducenten även analysera innehållet av 

oönskade organiska ämnen i sitt avloppsslam. Genom att kräva listor över de använda 

kemikalier från anslutna verksamheter kan utfasningsämnena som kan tänkas hamna hos 

avloppsreningsverken identifieras. Utifrån dessa genomförs bedömningar med hjälp av 

Kemikalieinspektionens PRIOriteringsdatabas (se bilaga 2). I fall något av de ingående 

ämnena i kemikalierna klassas som utfasningsämne ska verksamheten som använder sig 

av denna ta fram en handlingsplan som anger hur kemikalien avvärjas att nå spillvattnet 

eller byts ut mot ett lämpligt alternativ, detta måste göras inom högst två år. 

Verksamhetens förslag på att åtgärda problemet måste därefter godkännas av 

avloppsreningsverket. (REVAQ, 2011) 

Innan slammet kan utnyttjas som växtnäring och spridas på jordbruksmark måste det 

uppfylla hygieniska parametrar, som hindrar spridning av mikroorganismer samt 

motverkar luktproblem. Hygieniska krav omfattar stabilisering, hygienisering samt 

salmonellakontroll. Stabilisering går ut på att bryta ner det organiska materialet och sker 

oftast med hjälp av rötning. Under stabiliseringen sker en hygienisering, som reducerar 
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antalet mikroorganismer i slammet och på så sätt minskar risken för spridning av dessa. 

Det finns flera tillvägagångssätt som resulterar i hygieniserat slam. Val av lämpligaste 

metod ligger på slamproducenten som är förpliktad att bevisa att den fungerar genom att 

ta salmonellaprov. Endast salmonellafritt slam får användas som växtnäring. 

Certifieringssystemet enligt REVAQ innebär ett ständigt arbete för att förbättra 

slamkvaliteten och på så sätt öka tilliten för det producerade slammet. Kvalitetspolicyn är 

en taktik som hjälper till att sätta upp allt strängare mål och strävar efter att fullfölja dem 

med god marginal genom att använda en bestämd handlingsplan. (REVAQ, 2011) 

Nämnden för Laholmsbuktens VA har fastställt en kvalitetspolicy (se bilaga 3) som 

ligger till grund för avloppsreningsverkens handlingsplan (se bilaga 4). 

Kvalitetsmanual är en annan metod som används för att garantera att kraven i 

certifieringssystemet verkställs. Slamproducenten redogör ett egenkontrollprogram som 

inkluderar en beskrivning av framtagna strategier för att uppfylla målen, bestämda rutiner 

samt dokumentation av insamlade data och en åtgärdsplan vid avvikelse. Egenkontroll 

ger slamproducenten möjlighet att försäkra sig om att dennes produkt verkligen uppfyller 

ställda krav. Kontroller sker på inkommande och utgående vatten, externslam, 

insatskemikalier samt under produktionsfas och slutligen kontrolleras den färdiga 

produkten för att tillförsäkra att slammet fullgör alla krav i certifieringsreglerna. Innan 

certifikatet kan ges genomförs en prövning av att certifieringskraven fullgörs. (REVAQ, 

2011) 

2.4 REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 

Den första juni 2007 infördes en ny kemikalielagstiftning REACH (Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) som en ersättning för många av 

de före detta gällande kemikaliereglerna i både EU och i Sverige. Dessa regler finns 

sammanförda i en EG-förordning och de ska därför användas direkt av 

verksamhetsutövaren. REACH omfattar registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier. Grundregeln är att den som tillverkar, importerar, använder 

eller på annat sätt bereder kemikalier, ansvarar för att de ämnen som ingår i produkten 

inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Innan en produkt släpps på marknaden 

krävs det att den registreras hos den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, för 

vilken det tas en avgift varje gång mängderna överstiger ett ton per år. Kravet på 

registrering har delats upp i tre grupper beroende på ämnenas mängder och farlighet. De 

ämnen som framställs och importeras och som avser minst 1000 ton per år samt de ämnen 

som är farligast skulle ha registrerats till den 30 november 2010. Nästa grupp avser de 

ämnen som hanteras i mindre volymer, från 100 ton per år och ska registreras till den 31 

maj 2013. När det gäller de ämnen av vilka mängderna överstiger ett ton per år ska de 

däremot ha blivit registrerade senast den 31 maj 2018. REACH vänder sig även till 
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företag som hanterar kemikalier vilka ännu inte har någon gällande lagstiftning på sig. 

Dessutom ställer REACH krav på att företagen ska ta fram information om kemikalierna 

och uppskatta deras risker. Varje kemisk produkt måste ha ett säkerhetsdatablad 

uppbyggt enligt artikel 31 i REACH-förordningen, där det under 16 punkter uppges bland 

annat produktens sammansättning, farliga egenskaper samt hantering och lagring. 

REACH omfattar nästan alla kemikalier förutom vissa kategorier av ämnen som 

intermediärer och polymerer, för vilka det gjorts några undantag. Andra produkter som 

innehåller kemiska ämnen så som läkemedel, kosmetiska produkter samt 

bekämpningsmedel regleras av en annan lagstiftning. (Kemikalieinspektionen, 2010) 

2.5 CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 

CLP-förordningen (classification, labelling and packaging) omfattar klassificering, 

märkning och förpackning av olika blandningar samt kemiska ämnen. Den ersätter och 

ändrar direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt förändrar förordningen (EG) nr 

1907/2006 (REACH-förordningen). Denna lagstiftning infördes den 20 januari 2009 och 

gäller inom hela EU utan att till en början föras in i de nationella reglerna. Den grundar 

sig på FN:s globala system GHS (Globally Harmonised System of classification and 

labbeling of chemicals) för klassning och märkning av kemikalier. 

(Kemikalieinspektionen, 2011a) Syftet med FN:s system är att det ska finnas samma 

underlag för märkning och klassificering av kemikalier som kan användas världen över 

och att klassificeringen samordnas med de bestämmelser som finns om försäljning, 

transport och brukandet av kemikalier. Vidare är målet att det ska ge ett högt skydd för 

miljön och människors hälsa, speciellt i de länder där det saknas system vilka informerar 

om kemikalier och farorna med dessa. (CLP, 2009) CLP-förordningen tar upp de olika 

farorna som finns när det gäller blandningar och kemiska ämnen, men även hur andra ska 

bli informerade om dem. Det är på industrins ansvar att fastställa vilka faror det finns 

med blandningar och de kemiska ämnena innan dessa kommer ut på marknaden. De ska 

även klassificera dessa utifrån specificerade risker. De ämnen som är farliga ska märkas 

så att konsumenter och arbetare känner till effekterna innan de brukar dem. 

(Kemikalieinspektionen, 2011a) 

Processen följer ett antal bestämda steg. Först ska leverantören ta fram nödvändig 

information gällande blandningar och kemiska ämnen för att kunna avgöra om de utgör 

en hälsofara, miljöfara eller fysikalisk fara enligt klassificeringskriterierna i CLP-

förordningen, Bilaga I. Om det inte redan finns pålitliga och tillräckliga data ska 

blandningen eller ämnet testas, i syfte att identifiera de fysikaliska farorna. Med 

utgångspunkt från klassificeringen används sedan speciella skydds- och faroangivelser 

samt signalord för att beskriva blandningens eller ämnets farliga egenskaper samt gradera 

dessa egenskapers risknivå. (CLP, 2009) 



 

8 

 

2.5.1 Förpackning 

De blandningar och ämnen vilka klassificerats som farliga, måste förpackas enligt kraven 

i CLP-förordningen. Det får till exempel inte finnas risk för läckage eller att materialet 

reagerar med förpackningens innehåll. Utseendet på förpackningen får inte heller på 

något sätt locka eller väcka uppmärksamhet samt nyfikenhet hos konsumenter. Vid behov 

ska förpackningarna ha en barnskyddande förslutning och varningsmärkning för 

synskadade enligt bilaga II som tillkommer CLP-förordningen. Märkningsuppgifterna 

måste anges tydligt, de ska inte kunna tas bort, bokstäverna ska vara tillräckligt stora och 

det ska vara enkelt att läsa. (CLP, 2009) 

2.5.2 Märknings- och klassificeringsregler 

ECHA har upprättat ett register över märkning och klassning av kemikalier som är 

tillgängligt för allmänheten. Sedan den 1 december 2010 har importörerna och 

tillverkarna skyldighet att lämna uppgifter till detta register. I registret ska alla de ämnen 

som behandlas av CLP-förordningen, de som blivit registrerade enligt REACH-

förordningen och de som klassas som farliga ingå. (Kemikalieinspektionen, 2011a) Om 

blandningar och ämnen klassas som farliga måste detta anges på förpackningsetiketten. 

Namn på de ämnen som är farliga, mängderna av dessa, handelsnamn, leverantörens 

kontaktuppgifter, nödvändiga faropiktogram, signalord, skydds- och faroangivelser är 

exempel på information som ska stå med. (CLP, 2009) 

För att det ska vara lättare för företagen att rätta sig efter de nya reglerna, införs 

förordningen stegvis. Fram till den 1 juni 2015 gäller både CLP-förordningen och 

Kemikalieinspektionens föreskrifter (enligt KIFS 2005:7) om märkning och 

klassificering. Senast den 1 december 2010 skulle alla företagen ha klassificerat ämnen 

enligt CLP och senast den 1 juni 2015 när det handlar om blandningar. 

(Kemikalieinspektionen, 2011b) Märkningssystemet enligt KIFS, närmare bestämt 

riskfraserna, ska då ha bytts ut till faroangivelser enligt CLP-förordningen (KLARA, 

2010). 

2.6 Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen (KemI) är en statlig tillsynsmyndighet som arbetar med att 

övervaka kemikalierna hos företag och allmänt i samhället. Detta ansvar omfattar både 

miljön och människors hälsa. Myndigheten är ansvarig för miljökvalitetsmålet "Giftfri 

miljö" inte bara i Sverige, utan även inom EU och över hela världen. Syftet är att minska 

på hälso- och miljöriskerna med farliga kemikalier genom att ta fram regler och 

lagstiftning som hjälper till att nå fram till målet. Regeringen och riksdagen ansvarar för 
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Kemikalieinspektionens uppdrag samt tilldelar dess budget. (Kemikalieinspektionen, 

2012d) 

Kemikalieinspektionens (2012d) uppgifter är bland annat: 

 att stödja länsstyrelser och kommuner i deras tillsyn gällande kemikalier, 

 tillsyn över tillverkare samt importörer av kemiska produkter och varor, 

 ansvar för den offentliga statistiken om sålda och brukade kemikalier, 

 att föra register över kemiska produkter, 

 klassificering av ämnen och att ordna dem i olika databaser 

2.6.1 PRIOriteringsdatabasen 

PRIOriteringsdatabasen (PRIO) är en av de databaser som finns över bland annat 

kemiska ämnen (se bilaga 2). Det är ett webbaserat hjälpmedel som är till för att kunna 

bedöma vilka kemikalier som är miljö- och hälsofarliga. Det riktar sig till exempelvis 

produktutvecklare, de som säljer kemikalier, de som köper in kemikalier, miljöchefer och 

andra som arbetar förebyggande med farliga kemiska ämnen. Verktyget är därför väldigt 

användbart för uppströmsarbetet. PRIO kan även vara en bra informationskälla för bland 

annat miljörevisorer, miljöchefer och riskanalytiker. Vid användning av verktyget erhålls 

information om de olika kemiska produkternas egenskaper samt deras påverkan på hälsa 

och miljö. Det finns även en möjlighet att vid en sökning få mer kunskap om de ämnen 

som ingår i olika ämnesgrupper, samt att få information om de typer av grupper som 

ämnena ingår i. Det ges även hjälp med att t.ex. förbättra rutinerna vid inköp, 

riskhantering och utveckling av produkter. PRIO kan användas som ett underlag vid 

beslut om ämnen som bör brukas och inte brukas, det hjälper till att forma 

riskminskningsarbetet samt underlättar i valet av den mest lämpade kemikalien för rätt 

tillfälle. (Prioriteringsguiden, 2012) 

För att på ett enkelt sätt kunna få fram huruvida ett ämne är lämpligt att använda eller inte 

finns det två prioriteringsnivåer att utgå ifrån, nämligen utfasningsämnen och prioriterade 

riskminskningsämnen. Utfasningsämnen är de ämnen med egenskaper som är så pass 

allvarliga att de inte alls får förekomma eller användas. Delmål tre under Sveriges 

miljömål ”Giftfri miljö” innefattar de egenskaper som utgör urvalskriterierna till gruppen 

utfasningsämnen (se 2.9.1 Giftfri miljö, sid 13). De speglar även en stor del av de krav 

som baseras på tillståndsprövningen inom den Europeiska kemikalielagstiftningen 

REACH. De ämnen som anses vara prioriterade riskminskningsämnen har däremot 

egenskaper som särskilt borde observeras. Vilka åtgärder som krävs när det gäller en 

kemisk produkt bedöms alltid beroende på användningsområde och utifrån vilken risk 

som kan uppstå, samt vilken grupp det innehållande ämnet/ämnena tillhör. Det finns 
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kriterier som visar på vilken av dessa två grupper, utfasningsämnen eller prioriterade 

riskminskningsämnen, som ämnen kan ingå i. För att kunna bestämma om ett ämne 

uppfyller kriterierna sker en jämförelse, som grundas på befintliga testdata och/eller 

ytterligare information angående ämnet. Verktyget PRIO tar i huvudsak fram riskerna 

som finns med kemiska ämnen i produkter och varor. Databasen är till för att användas 

som ett underlag vid sökning av information gällande kemiska ämnen, vilka risker dessa 

kan medföra samt hur hanteringen av dem i så fall ska se ut. Databasen underlättar genom 

att beskriva de ingående ämnena i varan eller den kemiska produkten, bedöma ämnets 

hälso- och miljöegenskaper, lista de ämnen som bör bevakas extra noga, samt ta fram 

risken med detta ämne och visa hur ersättningen av de farliga ämnena kan genomföras. 

(Prioriteringsguiden, 2012) 

Vilken kemikalie som väljs bör baseras på vilken risk den kan medföra. Risken bedöms 

utifrån två faktorer, dels kemikaliens egenskaper och dels vilket sätt kemikalien brukas 

och behandlas på. (Prioriteringsguiden, 2012) PRIO innehåller ca 4500 (En vägledning 

till PRIO, 2010) farliga ämnen, men den täcker långt ifrån alla de ämnen som finns. Idag 

används ungefär 30 000 - 50 000 kemiska ämnen i världen. Av dessa ämnen och 

ämnesgrupper har 3000 klassificerats av myndigheter, utifrån befintlig kunskap gällande 

deras miljö- och/eller hälsofarliga egenskaper. För ca 90 % av de kemiska ämnen som 

används finns det inte alla gånger tillräcklig kunskap, vilket är en av anledningarna till 

varför PRIO inte alltid har ett fullständigt underlag för att fastställa hur farligt ett ämne 

är. Därmed saknar databasen information om ett stort antal kemikalier som används trots 

att de omfattas av kriterierna. I dessa fall måste egna bedömningar avgöra vilka risker 

som kan finnas med ämnets egenskaper vid användningen. (Prioriteringsguiden, 2012) 

2.7 Miljöbalken 

Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft den första januari 1999 och ersatte då 16 

miljölagar, bland annat Hälsoskyddslagen, Miljöskyddslagen, Lagen om kemiska 

produkter, Lagen om hushållning med naturresurser och Vattenlagen. Under Miljöbalken 

finns det även ca 50 stycken förordningar kungjorda av regeringen, men också 

föreskrifter som beslutats av Naturvårdsverket och andra myndigheter. Miljöbalken är 

den ledande miljörättsliga samlingen regler i Sverige. (Michanek & Zetterberg, 2008) 

När det gäller tillsyn som bedrivs enligt Miljöbalkens regler, så utövas den av 

myndigheter på olika nivåer. För Kemikalieinspektionen innebär detta bland annat att 

utföra kontroller av branschens totala miljöpåverkan samt att hålla sig uppdaterade både 

gällande produkter samt teknik, och i samband med detta kungöra bindande föreskrifter 

och publicera allmänna råd. Tillsynsmyndigheterna på lokal nivå, som till exempel miljö- 

och hälsoskyddskontoren på kommunerna, har i uppgift att bedriva tillsyn över 
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verksamheterna. De kontrollerar om verksamhetsutövarna följer gällande krav i 

lagstiftningen. (Michanek & Zetterberg, 2008) 

2.7.1 Hänsynsreglerna 

Miljöbalken innehåller ett antal allmänna hänsynsregler med grundläggande miljökrav. 

Dessa sträcker sig brett och riktar sig mot olika typer av verksamheter och åtgärder som 

kan ha en miljöpåverkan.(Michanek & Zetterberg, 2008) 

De allmänna hänsynsreglerna som återfinns i Miljöbalkens andra kapitel har en avsevärd 

betydelse vid implementering av Miljöbalkens mål, vilka uppges i 1 kapitel 1 § och delas 

in i fem delmål. Hänsynsreglerna uppger nämligen de elementära miljökraven för alla 

typer av verksamheter samt även för de tillfälliga handlingar som påverkar miljön och 

människors hälsa vad som behöver göras för att bevara omgivningen och naturen. I 

enighet med första paragrafen i kapitel 2 Miljöbalken är den som ansvarar för en handling 

eller verksamhet skyldig att bevisa att hänsynsreglernas förpliktelser har fullgjorts. 

(Michanek & Zetterberg, 2008) 

Som första hänsynsregel i andra kapitlet nämns kunskapskravet i 2 §. Det åligger den som 

enligt 1 § ansvarar för en handling att ha behövlig kunskap om både möjliga risker och 

adekvata motåtgärder för att kunna upphäva effekten av skada och möjliga olägenheter 

för hälsa och miljö vid bedrivandet av en verksamhet. (Michanek & Zetterberg, 2008) 

I nästkommande, 3 § anges försiktighetsprincipen. Den kräver från verksamhetsutövaren 

eller den som vidtar en handling att tillämpa sådant försiktighetsmått, som hindrar 

uppkomst av skada för hälsa och miljö. Principen innebär även att ”bästa möjliga teknik” 

skall användas av yrkesmässiga verksamheter i det förebyggande arbetet och omfattar 

både anläggningens utformning och teknologin som brukas, såväl som drift och 

nedläggning. (Michanek & Zetterberg, 2008) 

I 4 § uppges produktvalsprincipen, vilken betyder att alternativa, mindre farliga ur hälso- 

och miljösynpunkt kemiska produkter eller varor ska utses varje gång då möjligheten att 

välja finns. Produktvalsprincipen förutsätter att användare av en kemisk produkt eller 

vara har tillräckligt med kunskap om deras egenskaper och kan objektivt bedöma vilket 

alternativ som är lämpligast, med avseende på både miljö och ekonomiska skäl. 

(Michanek & Zetterberg, 2008) 

Resurshushållnings- och kretsloppsprinciper tas upp i följande 5 §. De betyder att råvaror 

och energi skall utnyttjas på rationellt sätt samt att förbrukning av dessa är så liten som 

möjligt. Kravet betonar att fokus ska ligga på återanvändning och återvinning samt på 

användning av förnybara energikällor. (Michanek & Zetterberg, 2008) 
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Därpå, i 6 § nämns lokaliseringskravet som förpliktar verksamhetsutövaren att ta hänsyn 

till hälsa och miljö vid val av plats, så att ändamålet nås med minsta möjliga angrepp på 

omgivningen. (Michanek & Zetterberg, 2008) 

Skälighetsprincipen i 7 § innebär att kraven på försiktighetsmåtten i 2-6 §§ får inte 

sammanlagt vara omöjliga att uppfylla. (Michanek & Zetterberg, 2008) 

Efter ovan nämnda försiktighetsmått tillkommer det reparativa kravet i 8 §. Enligt den 

ligger ansvaret på den som har stört miljön att återställa de tidigare förhållandena eller på 

annat sätt ersätta för skadorna. (Michanek & Zetterberg, 2008) 

De två sista paragraferna, 9 och 10 i andra kapitlet Miljöbalken kallas för förbudsregler 

och får tillämpas bara i speciella, mycket allvarliga fall och gäller de situationer då 

verksamheten inte kan få tillåtelse att gå i drift, även då den fullföljer alla principer och 

krav som finns i andra kapitlet Miljöbalken. (Michanek & Zetterberg, 2008) 

I detta fall omfattar reglerna både verksamheterna, de två avloppsreningsverken men 

också miljö- och hälsoskyddskontoren i Halmstad och Laholm. Alla parterna måste 

uppfylla de krav som ställs för att kunna bedriva sina tjänster. 

2.8 Vattentjänstlagen 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen, reglerar förhållandet 

mellan den som äger vatten- och avloppsanläggningen (VA-anläggningen), den så kallade 

huvudmannen, och de som använder sig av denna anläggning. VA-anläggningen är till 

för att förse bostäder och andra byggnader med vattentjänster. Enligt vattentjänstlagen är 

detta kommunens ansvar. (Qviström, 2008) Allmänna bestämmelser för brukande av den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) med stöd av Vattentjänstlagen, ska 

förekomma i alla kommuner. När det gäller Halmstad och Laholm så fås det från 

Laholmsbuktens VA. I ABVA finns regler gällande avledning av spill- samt dagvatten 

och vad som får tillsättas till avloppsvattnet. När det gäller ABVA avses bland annat 

följande (Riktlinjer för industriutsläpp LBVA, 2012): 

 

 Huvudmannen, som i detta fall är Laholmsbuktens VA, har ingen skyldighet att ta 

emot spillvatten som skiljer sig väsentligt från hushållsspillvatten. 

 

 Fastighetsägare får inte släppa ut olika vätskor, föremål eller ämnen som på något 

sätt kan förstöra ledningsnätet, påverka ledningsnätets funktion negativt, skada 

någon av reningsprocesserna i avloppsreningsverket, försämra slammets kvalité 

eller på annat sätt ge skada eller förstörelse. 
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 Huvudmannen kan i vissa fall tillåta utsläpp av avloppsvatten till den 

gemensamma avloppsanläggningen som till viss mån har en annan 

sammansättning än vad hushållsspillvattnet har när det gäller halten eller arten av 

ingående ämnen. Speciella avgifter kan krävas enligt avtal eller taxa. 

 

 Fastighetsägare som använder eller som planerar att använda sig av den 

gemensamma avloppsanläggningen och som har i avsikt att ansöka om prövning 

när det gäller utsläpp till avloppet enligt miljölagstiftningen måste samråda med 

avloppsreningsverken. Fastighetsägaren har skyldighet att göra en anmälan om 

verksamheten kan ha en inverkan på avloppsvattnets kvalité. 

 

2.9 Nationella miljömål 

År 1999 infördes av Riksdagen 15 miljömål och sex år senare tillkom ytterligare ett mål 

(Miljömålsportalen, 2012a). Dessa syftar till att försöka uppnå en hållbar utveckling av 

samhället. De miljömål som främst avser behandlingen av avloppsslam är "Giftfri miljö" 

och "God bebyggd miljö". (VA SYD, 2008) 

2.9.1 Giftfri miljö 

Nedan följer riksdagens definition av miljökvalitetsmålet: 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 

hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 

ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 

försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 

Arbetet med detta mål innebär ett ständigt engagemang från både företag och olika 

organisationers sida. Detta gäller vid de tillfällen då kemikaliefrågor behandlas och 

innefattar tillverkning, inköp och användning av varor, produkter och kemiska ämnen. 

Fokus ligger på förebyggande arbete för både människors hälsa och miljön. Detta 

förutsätter kunskap hos företagen för att kunna avgöra och bestämma det mest lämpliga 

alternativet som har minst påverkan på miljön. Detta nämns i Miljöbalken under 

Hänsynsreglerna som produktvalsprincipen (se 2.7.1 Hänsynsreglerna, sid 11). Även mer 

djupgående förståelse av kemiska ämnens egenskaper och deras spridningsförmåga 

behövs för att kunna förutse de möjliga konsekvenserna på omgivningen, vilket framhävs 

av kunskapskravet i Miljöbalken (se 2.7.1 Hänsynsreglerna, sid 11). Vid upptäckt av en 

eventuell risk för hälsa och miljö bör alla involverade informeras. Säker hantering samt 

att välja de kemikalier som är minst farliga och ständigt sträva efter att använda sig av 
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kemikalier som har minsta möjliga påverkan, är exempel på de krav som varje part har på 

sig. (Miljömålsportalen, 2012b) 

Det är fortfarande mycket kunskap som saknas gällande egenskaperna hos föroreningar 

och kemikalier, som påverkar hälsan och miljön. Riskerna är därför svåra att sätta en 

gräns på. Vissa specifika kemiska ämnen finns det dock god kunskap om när det gäller 

deras negativa effekter på både miljön men även människors hälsa. Hittills är 12 000 

kemiska ämnen, som ingår i kemiska produkter, registrerade i Kemikalieinspektionens 

produktregister. (Miljömålsportalen, 2012b) 

Delmålen i ”Giftfri miljö” som bör beaktas i detta sammanhang är följande: 

- Delmål 1: Bättre kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper 

Det finns fortfarande för lite kunskap gällande vilka miljö- och hälsofarliga egenskaper 

kemiska ämnen har som är ute på marknaden. För att kunna nå detta delmål krävs mer 

kunskap kring dessa. De ämnen som anses vara "särskilt farliga" måste identifieras och 

därefter fasas ut enligt delmål 3. (Kemikalieinspektionen, 2011c) 

- Delmål 3: Utfasning av farliga ämnen (2007-2010) 

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) har så 

pass farliga egenskaper att människor inte bör utsättas för dem. I många fall kan en enda 

exponering av en liten mängd leda till permanenta skador, så som reproduktionsskador, 

genetiska mutationer eller skador som i ett längre tidsförlopp kan leda till cancer. 

En annan klass av farliga ämnen är de som är persistenta, bioackumulerande och toxiska 

(PBT-ämnen), vissa kan även vara mycket bioackumulerande och mycket persistenta 

(vPvB-ämnen). De organiska ämnen som är bioackumulerande och persistenta kan alltid 

utgöra en möjlig risk för både hälsa och miljö. Har dessa ämnen dessutom negativa 

effekter kan det ta lång tid innan eventuella åtgärder och en minskad exponering ger 

resultat. Dessa ämnen kan dessutom under en längre period vara tillgängliga och tas upp i 

organismen. Detta kan leda till att negativa effekter uppkommer från ämnen som innan 

inte ansetts vara giftiga. Orsaken kan i så fall bero på att effekterna är synergistiska eller 

additiva, vilket innebär att två ämnen som förekommer tillsammans i miljön kan få en 

kraftigare giftverkan. Det kan även bero på kroniska lågdoseffekter, vilket innebär att en 

lång tids exponering kan resultera i negativa effekter trots att nivåerna är mycket låga. 

(Prioriteringsguiden, 2012) 

Riskerna är mycket svåra att bedöma när det gäller bioackumulerande (vB) och 

persistenta (vP) ämnen. Oftast förutsätts mycket högre risker än de som ens blivit visade i 
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tester. Osäkerheten kring vilka skador de kan ge i framtiden är mycket stor. 

(Prioriteringsguiden, 2012) 

När det gäller utfasningen av dessa farliga ämnen så ska de varor som är nyproducerade 

vara så långt som det bara går fria från (Miljömålsportalen, 2012b): 

 

 Cancerframkallande ämnen som är nya, långlivade (persistenta) organiska ämnen 

som är bioackumulerande, fortplantningsstörande och/eller ämnen som påverkar 

arvsmassan men även kvicksilver, de skulle vara borttagna senast år 2007. 

 Andra cancerframkallande ämnen, de ämnen som är fortplantningsstörande, 

arvsmassepåverkande samt hormonstörande men även de ämnen som starkt 

framkallar allergier. Om det är meningen att varorna ska brukas på ett sådant sätt 

att de hamnar ut i kretsloppet skulle de senast år 2010 vara borttagna. 

 Övriga ämnen som är organiska, bioackumulerande och långlivade, men även 

kadmium och bly skulle ha tagits bort senast 2010. 

 

Om inte företaget kan bevisa att miljön och hälsan inte påverkas negativt, så får inte de 

ovan nämnda ämnena användas i olika produktionsprocesser. De varor som redan finns 

producerade och som innehåller dessa ämnen med de listade egenskaperna samt 

kadmium, bly och kvicksilver måste skötas på ett sätt som gör att ämnena inte hamnar i 

miljön. Ämnen som tas upp i detta delmål har antingen utvunnits från naturen eller 

tillverkats av människan. Detta delmål omfattar även de ämnen som orsakar bildandet av 

sådana ämnen med de listade egenskaperna samt de ämnen som skapas oavsiktligt. 

(Miljömålsportalen, 2012b) 

2.9.2 God bebyggd miljö 

Nedan följer riksdagens definition av miljökvalitetsmålet: 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas." 

Det som avser avloppsreningsverken när det gäller miljömålet ”God bebyggd miljö” är 

framför alltutformningen av lokalen. Varje processreningssteg ska på bästa möjliga sätt 
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vara anpassat till rådande omständigheter, så att de till fullo använder sig av tillgänglig 

teknik i syfte att få ut rent vatten samtidigt som de inte påverkar omgivningen vid driften. 

Detta gäller i huvudsak lukten som uppstår vid vissa reningssteg samt eventuellt buller. 

(Miljömålsportalen, 2012c) 

Delmålet i ”God bebyggd miljö” som bör beaktas i detta sammanhang är följande: 

 

- Delmål 5: Avfall (2005-2015) 

Allt avfall som skapas ska inte öka i mängd och ska i högsta möjliga grad utnyttjas samt 

att påverkan och eventuella risker gällande miljön och hälsan ska minska. Den punkt 

inom delmål 5 som definierats av riksdagen och som rör avloppsreningsverken är 

följande: 

”Minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp ska återföras till produktiv mark, varav 

minst hälften bör återföras till åkermark.” 

Avloppsvatten är rikt på fosfor, därför bör möjligheten att utvinna den beaktas eftersom 

ämnet är en bristvara. Detta framhävs i resurshushållnings- och kretsloppsprinciperna 

som finns i Miljöbalken (se 2.7.1 Hänsynsreglerna, sid 11). Slammet som bildas i 

avloppsreningsverken är en god fosforkälla, men kan inte användas förrän kvalitén på det 

är säker. I och med att det finns ett system för att försäkra sig om dess kvalité som heter 

REVAQ, måste det infogas i avloppsreningsverkens miljöpolicy. Systemet går ut på att 

bland annat fasa ut farliga ämnen enligt ”Giftfri miljö”. När detta har uppnåtts kan 

slammet som bildas användas bland annat som växtnäring på jordbruksmark, vilket bidrar 

till att fosforn återförs och cirkulerar i naturen. (Miljömålsportalen, 2012c) 
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3 Material och metoder 

3.1 Laholmsbuktens VA 

VA-verksamheterna i Halmstads och Laholms kommuner har sedan den första januari 

2011 valt att slå sig ihop till en gemensam driftorganisation, Laholmsbuktens VA 

(LBVA) med en gemensam nämnd. I verksamheten ingår produktion och distribution av 

dricksvatten, omhändertagande av dagvatten samt rening av avloppsvatten. Totalt ingår 

17 avloppsreningsverk i Laholmsbuktens VA. Åtta av dessa finns i Halmstad, varav 

Västra Strandens avloppsreningsverk är det största. Vid varje reningsverk renas 

avloppsvatten och slam bildas. Det renade avloppsvattnet släpps ut i en recipient i 

anslutning till respektive reningsverk. Det slam som bildas vid de sju mindre 

reningsverken transporteras till Västra Strandens avloppsreningsverk för behandling. 

Resterande nio avloppsreningsverk finns i Laholm. Slammet från de mindre 

reningsverken transporteras till Ängstorps avloppsreningsverk för behandling. 

Certifieringsarbetet avser därför dessa avloppsreningsverk. (Laholmsbuktens VA, 2011a) 

3.1.1 Västra Strandens avloppsreningsverk 

Västra Strandens tillrinningsområde inkluderar Halmstads tätort men även de orter som 

ligger nära såsom Eldsberga, Gullbranna i söder, Kvibille, Trönninge, Påarp-Laxvik, 

Skedala, Görvik-Sandhamn, Tylösand i väster, Holm och Frösakull. 16 stycken 

tillståndsprövade industrier är kopplade till Västra Strandens avloppsreningsverk och de 

skickar därför sitt spillvatten dit. Totalt är ledningarna som för spillvattnet ca 460 km, 

varav ca 80 km av dessa utgörs av ett kombinerat ledningssystem. Utöver dessa finns det 

ca 325 km dagvattenledningar. (Laholmsbuktens VA, 2011b) 

Det inkommande vattnets mängd ligger årligen runt 12 000 000 m
3
 (Västra Strandens 

miljörapport, 2011). Allt orenat processvatten från de olika industrierna grovrenas 

mekaniskt genom att det passerar tre galler. Det grövsta materialet rensas bort och 

transporteras därefter till en förbränningsanläggning. Genom att avloppsvattnet sedan 

passerar ett luftat sandfång, avskiljs eventuella tyngre partiklar som t.ex. grus och sand, 

vilka återanvänds som utfyllnadsmaterial. Det avskiljs även fett i sandfånget som också 

transporteras till förbränningsanläggningen. Efter att vattnet blivit renat mekaniskt leds 

det till nästa steg, det biologiska reningssteget, där både nedbrytning av organiskt 

material samt fosfor- och kväveavskiljning sker. Det biologiskt renade vattnet förs sedan 

vidare till flotationssteget, där fällningskemikalier tillsätts. För att vattnet avslutningsvis 

ska renas ytterligare förs det genom ett speciellt dammsystem, därefter till en mätstation 

innan det slutligen transporteras ut i Nissan. Provtagare som är flödesstyrda tar prov på 

det ingående vattnet direkt efter att det passerat rensgallret och på det utgående vattnet 
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efter dammarna. Externslam från de övriga reningsverken, slutna tankar och privata 

trekammarbrunnar transporteras till avloppsreningsverket där det behandlas tillsammans 

med slammet från Västra Strandens avloppsreningsverk. Efter att slammet förtjockats 

förs det vidare till rötkamrarna och därefter avvattnas det i en centrifug. Det avvattnade 

slammet lagras sedan i ett slutet system på avloppsreningsverket och transporteras 

därefter till en slamplatta i Kuskatorpet, Fyllinge. Avloppsreningsverket betalar 

Kuskatorpet för att de omhändertar slammet. Västra Strandens avloppsreningsverk är 

sedan 2012-02-27 certifierade, vilket innebär att möjligheterna att kunna använda 

slammet på jordbruksmark har ökat. (Laholmsbuktens VA, 2011b) 

3.1.2 Ängstorps avloppsreningsverk 

Vatten som förs till avloppsreningsverket kommer från Ränneslöv, Vallberga, Tjärby, 

Våxtorp och Laholm. Slammet som omhändertas i Ängstorp är från mindre reningsverk 

samt från privata anläggningar. (Ängstorps miljörapport, 2011) Fyra stycken industrier är 

kopplade till Ängstorps avloppsreningsverk (Laholmsbuktens VA, 2011c). Årligen 

inkommer runt 1 500 000  m
3
 vatten (Ängstorps miljörapport, 2011). 

Efter att vattnet transporterats genom två rensgaller i det mekaniska reningssteget tvättas 

renset för att sedan gå till förbränning. Vattnet förs därefter vidare till ett luftat sandfång 

med en pump som pumpar sanden till en sandtvätt. I sandfånget avskiljs även fett. Vattnet 

leds sedan vidare till det biologiska reningssteget där det organiska materialet samt kväve 

reduceras. Därefter transporteras vattnet till två seriekopplade syrefria zoner, sedan 

reduceras ammonium till nitrat i en efterföljande syrerik zon. Genom att järnklorid 

tillsätts i det kemiska steget avskiljs fosforn. Vattnet leds till fyra parallella bassänger där 

flockning sker och sedan förs det vidare till fyra sedimenteringsbassänger. Slammet som 

bildas leds till förtjockaren och förs därefter till rötkammaren. Efter att slammet rötats 

och avvattnats transporteras det till en container. Lagringen sker hos en entreprenör i 6 

månader. Renat avloppsvatten leds ut i Lagan på en meters djup, två meter från 

strandkanten. Sedan 2004 har verksamheten arbetat med uppströmsarbete och syftet är att 

föroreningarna som förs till reningsverket ska minska. Detta för att slamkvalitén ska bli 

bättre och för att utsläppen till Lagan ska bli mindre. Till skillnad från Västra strandens 

avloppsreningsverk har inte avloppsreningsverket i Ängstorp nått ända fram med 

certifieringsarbetet. Trots detta jobbar de enligt certifieringsreglerna. Anledningen till att 

Ängstorps avloppsreningsverk inte har något certifikat ännu är att lakvatten från Ahla 

deponi leds till avloppsreningsverket. Ett beslut måste tas av nämnden för 

Laholmsbuktens VA och av nämnden för teknik och service på vilket sätt lakvattnet ska 

hanteras. När ett beslut blivit taget kommer även Ängstorps avloppsreningsverk att kunna 

bli certifierade. (Laholmsbuktens VA, 2011c) 
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3.2 Metod 

Med hjälp av ovanstående uppgifter om Laholmsbuktens VA som utgångspunkt samt en 

inläsning på litteratur inom ämnet påbörjades examensarbetet. Svenskt Vattens 

certifieringsregler och publikation P95 - ”Råd vid mottagande av avloppsvatten från 

industri och annan verksamhet”, rapporter från Kemikalieinspektionen samt även 

gällande lagstiftning tjänade som underlag vilket gjorde arbetet genomförbart. För att få 

grundläggande information om slam, användes databasen ScienceDirect där en artikel 

upphittades, sökord: ”Sewage sludge scientific information”. Detta material låg till grund 

för en granskning av insamlade kemikalieförteckningar från tillståndspliktiga 

verksamheter, där Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO användes som 

verktyg för analys och bedömning av de ingående kemiska ämnena i de angivna 

produkterna (se bilaga 2). 

Nedanstående förenklat processchema redovisar arbetets gång (se figur 1). Arbetet 

inleddes med att Laholmsbuktens VA skickade ut ett brev till de tjugo anslutna 

tillståndpliktiga B-verksamheterna med en förfrågan om en aktuell kemikalielista över de 

produkter som kan tänkas hamna i spillvattnet och därmed nå avloppsreningsverket (se 

bilaga 1). De uppgifter som krävdes var förutom namn på kemikalie, även 

användningsområde och leverantör/märke samt kontaktperson. Därutöver utfördes 

påminnelser samt eventuella kompletteringar, både muntligen och via mejl. Alla listade 

produkterna granskades med hjälp av tillhörande säkerhetsdatablad, som under punkt 3 

innehåller information om produktens sammansättning. Varje ingående ämne har ett 

internationellt identifieringsnummer, så kallat CAS-nummer (Chemical Abstracts Service 

number) som är kemikaliernas registreringsnummer. CAS-numret fördes in i 

PRIOriteringsdatabasen för att få fram information om huruvida det var ett 

utfasningsämne eller inte. 

Därefter listades företagsnamn, produktens användningsområde, leverantör och 

sammansättning i en Microsoft Office Excel fil. Samtliga produkter, oberoende om 

verksamheterna hade meddelat att de använda produkterna innehöll något utfasningsämne 

eller inte listades. För de ämnen som klassificerats som utfasningsämnen angavs också 

CAS-nummer och en kort beskrivning om varför ämnet klassats som utfasningsämne 

infogades. Om någon verksamhet använde sig av en produkt som innehöll ett 

utfasningsämne informerades kontaktpersonen. Samtidigt begärdes verksamhetsutövaren 

att inkomma till avloppsreningsverket med en handlingsplan för utfasning av ämnet. För 

att underlätta kontakten bestämdes ett möte mellan avloppsreningsverken och miljö- och 

hälsoskyddskontoren i Halmstad och Laholm. 
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Figur 1. Ett förenklat processchema på hur arbetet genomfördes. 

ARV = Avloppsreningsverket, MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret 
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4 Resultat 

Genomgång av de olika kemikalieförteckningarna från totalt 20 anslutna verksamheter 

och 415 analyserade produkter, resulterade i 18 produkter innehållande 16 olika 

utfasningsämnen, vissa av ämnena förekom mer än en gång. Några produkter innehöll 

mer än ett utfasningsämne. Procentuellt sett utgör produkterna innehållande 

utfasningsämnena 4,4 % av den totala mängden produkter. Totalt granskades 1010 

ämnen. Under arbetets gång visade det sig att endast 5 av de listade utfasningsämnena 

hamnar i spillvattnet hos avloppsreningsverket. I tabell 1 presenteras alla identifierade 

utfasningsämnen med en kort beskrivning på deras miljö- och hälsofarlighet.  Alla ämnen 

är beståndsdelar i olika produkter förutom borsyra som också är en produkt (se tabell 1). I 

tabell 2-6 ges en mera detaljerad beskrivning av riskerna med de utfasningsämnen som 

faktiskt når avloppsreningsverket med företagets spillvatten. 

Tabell 1. Miljö- och hälsofarlighet hos de identifierade utfasningsämnena. 

Utfasningsämnen Cancerogen Mutagen Reproduktionstoxisk PBT/vPvB 

Fenolftalein Ja Ja Nej Nej 

Kolväten, C3-4-rika Ja Ja Nej Nej 

Återstodsoljor Ja Nej Nej Nej 

Nafta, vätebehandlad lätt Ja Ja Nej Nej 

Nafta, vätebehandlad tung Ja Ja Nej Nej 

Solventnafta Ja Ja Nej Nej 

Tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat Nej Nej Nej Ja 

Bensin Ja Ja Nej Nej 

Bensen Ja Ja Nej Nej 

Destillat, tunga paraffiniska Ja Nej Nej Nej 

Destillat, tunga nafteniska Ja Nej Nej Nej 

Gaser, C3-4-rika Ja Ja Nej Nej 

Kromtrioxid Ja Nej Nej Nej 

2,3-epoxipropan-1-ol Ja Ja Ja Nej 

Borsyra Nej Nej Ja Nej 

Natriumtetraborat Nej Nej Ja Nej 
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Av alla identifierade utfasningsämnen var åtta stycken cancerogena och mutagena. Sex 

ämnen klassades som CMR-ämnen på grund av enbart en egenskap där återstodoljor, 

destillat och kromtrioxid är cancerogena medan två stycken, nämligen borsyra och 

natriumtetraborat har reproduktionstoxiska egenskaper. De ämnen som skiljer sig mest 

från alla upphittade utfasningsämnen är tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat som är 

långlivad och bioackumulerande samt 2,3-epoxipropan-1-ol vilken klassas som CMR-

ämne för att den har alla tre egenskaperna. 

 

Alla identifierade utfasningsämnen används i verksamheter anslutna till Västra Strandens 

avloppsreningsverk och som följer med spillvattnet. Inga utfasningsämnen identifierades 

i spillvattnet hos verksamheterna anslutna till Ängstorps avloppsreningsverk. I tabellerna 

redovisas hälso- och miljöförstörande egenskaper som gör att ämnet i fråga klassas som 

utfasningsämne. (ESIS, 2012) 

 

Tabell 2. Nafta (petroleum) vätebehandlad tung, bensen < 0.1% 

Nafta (petroleum) vätebehandlad tung, bensen < 0.1%      CAS-nr: 64742-82-1 

Faroangivelser 

enligt CLP-

förordningen 

H350 

H340 

H304 

Kan orsaka cancer 

Kan orsaka genetiska defekter  

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna 

Riskfraser 

enligt CLP-

förordningen  

R45 

R46 

R65 

Kan ge cancer 

Kan ge ärftliga genetiska skador 

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring  

PRIO-kriterier CMR (kat.1 och 2), 

Cancerframkallande 

Mutagen  

Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk  

Kan orsaka cancer eller öka dess incidens 

Kan orsaka ärftliga genetiska defekter eller öka deras incidens  
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Tabell 3. Kromtrioxid 

Kromtrioxid      CAS-nr: 1333-82-0 

Faroangivelser 

enligt CLP-

förordningen 

H350 

H340 

H361 

 

H330 

H311 

H301 

H372 

H314 

H334 

 

H317 

H400 

H410  

 

Kan orsaka cancer 

Kan orsaka genetiska defekter  

Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet 

Dödligt vid inandning 

Giftigt vid hudkontakt 

Giftigt vid förtäring 

Kan orsaka organskador 

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid 

inandning 

Kan orsaka allergisk hudreaktion 

Mycket giftigt för vattenlevande organismer  

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

Riskfraser 

enligt CLP-

förordningen  

R45 

R46 

R24/25 

R26 

R35 

R42/43 

R48/23 

 

R62 

R50/53  

Kan ge cancer 

Kan ge ärftliga genetiska skador 

Giftigt vid hudkontakt och förtäring 

Mycket giftigt vid inandning 

Starkt frätande 

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt 

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering 

genom inandning 

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga 

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön 

PRIO-kriterier  CMR (kat.1 och 2), 

Cancerframkallande 

Mutagen  

Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk  

Kan orsaka cancer eller öka dess incidens 

Kan orsaka ärftliga genetiska defekter eller öka deras incidens  
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Tabell 4. 2,3-epoxipropan-1-ol      

2,3-epoxipropan-1-ol      CAS-nr: 556-52-5 

Faroangivelser 

enligt CLP-

förordningen 

H350 

H341 

H360 

H331 

H312 

H302 

H319 

H335 

H315  

Kan orsaka cancer 

Misstänks kunna orsaka genetiska defekter 

Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet 

Giftigt vid inandning 

Skadligt vid hudkontakt 

Skadligt vid förtäring 

Orsakar allvarlig ögonirritation 

Kan orsaka irritation i luftvägarna 

Irriterar huden 

Riskfraser 

enligt CLP-

förordningen  

R45 

R60 

R21/22 

R23 

R36/37/38 

R68 

Kan ge cancer 

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 

Farligt vid hudkontakt och förtäring 

Giftigt vid inandning 

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden 

Möjlig risk för bestående hälsoskador 

PRIO-kriterier  CMR (kat.1 och 2), 

 

Cancerframkallande 

Reproduktionsstörande 

Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk  

Kan orsaka cancer eller öka dess incidens 

Kan orsaka, eller öka incidensen av, icke ärftliga skador på 

avkomman eller försämrad manlig eller kvinnlig fertilitet 

 

Tabell 5. Borsyra 

Borsyra    CAS-nr: 10043-35-3 

Faroangivelser 

enligt CLP-

förordningen 

H360  Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet 

Riskfraser 

enligt CLP-

förordningen  

R60 

R61 

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 

Kan ge fosterskador 

PRIO-kriterier  CMR (kat.1 och 2), 

 

Reproduktionsstörande 

Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk 

Kan orsaka, eller öka incidensen av, icke ärftliga skador på 

avkomman eller försämrad manlig eller kvinnlig fertilitet 
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Tabell 6. Natriumtetraborat 

Natriumtetraborat      CAS-nr: 1303-96-4 

Faroangivelser 

enligt CLP-

förordningen 

H360 

 

Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet  

Riskfraser 

enligt CLP-

förordningen  

R60 

R61 

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 

Kan ge fosterskador  

PRIO-kriterier  CMR (kat.1 och 2), 

 

Reproduktionsstörande 

Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk 

Kan orsaka, eller öka incidensen av, icke ärftliga skador på 

avkomman eller försämrad manlig eller kvinnlig fertilitet  

 

 

Nafta, kromtrioxid och 2,3-epoxipropan-1-ol (tabell 2-4) kan på grund av sina egenskaper 

orsaka cancer. Av alla fem upphittade ämnen som når Västra Strandens 

avloppsreningsverk är nafta (tabell 2) och kromtrioxid (tabell 3) mutagena vilket innebär 

att de kan ge ärftliga genetiska skador medan 2,3-epoxipropan-1-ol(tabell 4) misstänks 

kunna ge genetiska defekter. Ämnena 2,3-epoxipropan-1-ol (tabell 4), borsyra (tabell 5) 

och natriumtetraborat (tabell 6) är reproduktionsstörande vilket betyder att de kan 

försämra fertiliteten eller orsaka fosterskador.  
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5 Diskussion 

Branschorganisationen Svenskt Vatten (2010) uppger i en rapport att när de granskade 

744 verksamheter för att identifiera oönskade ämnen fann de ungefär 12 000 ämnen. Av 

alla dessa identifierades 109 utfasningsämnen. Flera av ämnena förekom på fler än ett 

avloppsreningsverk. Det totala antalet oönskade ämnen blev därför 160. (REVAQ, 2010) 

I vårt fall granskades över 1000 kemiska ämnen som används hos 20 anslutna b-

verksamheter och bland dessa identifierades 5 utfasningsämnen. Denna mängd kan till en 

början verka vara liten, men då deras egenskaper har så stor påverkan både på hälsa och 

på miljö är det lätt att förstå vikten av att få bort dessa. De upphittade utfasningsämnena 

klassas som cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska enligt 

PRIOriteringsdatabasen vilket innebär att de kan orsaka allvarliga skador för de 

människor och djur som utsätts för dem. Av alla fem utfasningsämnena bedömer vi 2,3-

epoxipropan-1-ol som det farligaste ämnet. Den kan orsaka cancer, ge 

reproduktionstoxiska effekter samt framkalla mutationer.  

 

Totalt finns det 37 certifierade avloppsreningsverk i Sverige (REVAQ, 2012). Två av 

dessa finns i Malmö nämligen Sjölunda och Klaghamn (REVAQ, 2010). Under 2008 

genomfördes en kartläggning av de verksamheter som är anslutna till de båda 

avloppsreningsverken. Totalt granskades 32 verksamheter vars spillvatten transporteras 

till de två avloppsreningsverken. Totalt upphittades 14 utfasningsämnen. Exempel på 

dessa är blykromat, trikloretylen, 1-klor-2,3-epoxipropan men även nafta, vätebehandlad 

tung och kromtrioxid som i vårt fall. I studien framgår även att ämnena nafta, 

vätebehandlad tung och kromtrioxid är väldigt vanliga och förekommer i olika produkter 

på flera av verksamheterna. (VA SYD, 2008)  

Om denna typ av uppströmsarbete inte genomförs och utfasningsämnena inte stoppas, 

kan slammet som produceras i avloppsreningsverken inte certifieras enligt REVAQ och 

därmed spridas på åkermark. Slammet som är en avfallsprodukt måste tas om hand på 

något sätt. För att inte riskera att de oönskade ämnena når miljön måste det förvaras på 

något sätt eller förbrännas. Går slammet till förbränning kan fosforn som idag är en 

bristvara inte återföras till naturen. Detta kommer i sin tur leda till att mer och mer fosfor 

måste utvinnas för att kunna användas till varor och olika processer inom verksamheter. 

Om slammet istället används till, till exempel utfyllnadsmaterial är risken mycket stor att 

utfasningsämnena som inte identifierats hamnar i miljön och orsakar stora skador både på 

människor och på djur.   
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Om uppströmsarbetet däremot genomförs kan det bidra med att natur- och ekonomiska 

värden sparas för framtida generationer. Inom en kort tid efter att ett uppströmsarbete 

påbörjats kan positiva förändringar märkas i form av bättre arbetsmiljö och reduktion av 

störningstillfällen när det gäller det biologiska reningssteget. Detta resulterar även i en 

bättre kvalité på det utgående vattnet samt det renade slammet vilket i sin tur kan bidra 

till att fosforn förs tillbaka till jordbruksmarken och på så sätt bibehålls kretsloppet. (P95, 

2009) 

Under de senaste åren har det hänt mycket inom miljöområdet, många nya idéer 

blomstrade och man har försökt inplantera dessa hos verksamheter med olika resultat. Vi 

själva tror att det som lagen anger och kräver följs, speciellt då det finns instanser såsom 

miljö- och hälsoskyddskontoret vilka kontrollerar samt övervakar verksamhetsutövandet. 

Dock kan det uppstå komplikationer då två lagar berör samma område men i olika 

omfattning. Miljö- och hälsoskyddskontoret följer nämligen Miljöbalken medan 

avloppsreningsverket rättar sig efter Vattentjänstlagen. Miljöbalken talar mer generellt 

kring vad som gäller, medan Vattentjänstlagen riktar sig in på interaktionen mellan 

avloppsreningsverket som bestämmer i huvudsak vad som får släppas ut i spillvattnet, 

och abonnenten. Då vi kontaktade verksamheterna var även detta ett problem som 

uppstod. Det fanns ett tillfälle då den uppringda personen uppmanade oss att ta kontakt 

med miljö- och hälsoskyddskontoret i och med att de har tillsyn över verksamheten. Då 

insåg vi att det finns luckor i kommunikationen när det gäller myndigheterna vilka 

åtgärdades snabbt efteråt, genom att de hade ett gemensamt möte. Detta tror vi kan bero 

främst på att denna typ av miljöarbete är ett nytt sätt att jobba på, vilket medför att alla 

berörda ännu inte besitter tillräckligt med kunskap som behövs. 

En av våra arbetsuppgifter var att kontakta de verksamheter som ännu inte hade skickat in 

sin kemikalieförteckning. I brevet stod det att listan skulle vara inne senast den första 

februari, dock hade inte många besvarat det tills dess, de sista kemikalielistorna fick vi i 

slutet av april. Till viss del kan det ha berott på att brevet hamnade hos fel person men 

även till att det på något sätt missats eller glömts bort, därför krävdes en del påminnelser. 

Verksamheterna kontaktades både genom mejl och via telefon. Det var inte alltid lätt att 

veta vem vi skulle vända oss till, men efter ett visst antal samtal nådde vi slutligen rätt 

person. Till vissa verksamheter krävdes det fler än ett samtal samt återigen ett mejl med 

brevet från avloppsreningsverket eftersom det inte blivit uppmärksammat. I slutändan 

fick vi in kemikalieförteckningar från alla verksamheter förutom en, trots våra försök fick 

vi aldrig hela listan. Den var så pass lång att det tog tid för dem att sammanställa den. 

Under arbetets gång fick vi dessutom veta att en verksamhet skulle läggas ner, därför togs 

deras kemikalieförteckning bort. När det gäller själva kemikalieförteckningen som 

erhållits från verksamheterna, så var de inte alltid kompletta och därför skickades även 

uppföljande mejl. Vi började även fundera över hur pass tillförlitliga 
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kemikalieförteckningarna egentligen är. Är verksamheterna fullt ut ärliga? Har de 

verkligen tagit med alla produkter de använder sig av? Det enda avloppsreningsverket 

kan göra i detta fall är att hoppas på att uppgifterna som angetts stämmer. De farliga 

ämnen som hamnar i spillvattnet förekommer i så små mängder att det är omöjligt att 

kunna analysera och mäta halterna av dessa. Det enda sättet att stoppa oönskade ämnen är 

att arbeta uppströms. 

Vid genomgång av den erhållna kemikalieförteckningen visade det sig att det finns 

behövlig information om varje produkt i så kallade säkerhetsdatablad. Då man är väl 

bekant med själva upplägget blir det betydligt lättare att hitta den eftersökta 

informationen. I och med att varje verksamhet enligt lag har krav på sig att ha dessa 

tillgängliga, kunde vi ta del av dem när vi granskade kemikalierna. I samband med detta 

började vi reflektera över hur pass stor kunskap gällande miljöfrågor dessa verksamheter 

egentligen har. Hur medvetna är de om kemikalierna som används? Är de beredda att på 

rätt sätt kunna åtgärda problem då en farlig situation uppstår? Har de inom sin 

verksamhet något inslag av miljötänk? 

De utfasningsämnen som identifierades kan ge allvarliga konsekvenser för både hälsa och 

miljö, därför är det viktigt att ta bort dem. Det är oroväckande att ämnen som klassas som 

så pass farliga fortfarande är i bruk. I med att det inte finns teknik som kan rena denna typ 

av föroreningar, finns det en risk att de hamnar i miljön. Därför är det viktigt att gå till 

nästa steg och fasa ut dessa ämnen genom att begära en handlingsplan av 

verksamheterna, detta åligger avloppsreningsverket. Verksamheterna har två år på sig att 

ta bort detta ämne. Till en början tyckte vi att det låter som en väldigt lång tid men vid 

närmare eftertanke insåg vi att det nog inte är så lätt. Kemikalien som används kanske är 

en viktig processkemikalie, alternativt, det är svårt att skapa ett slutet system i vilket den 

cirkulerar och på så sätt stannar på plats, eller att verksamheten har ett längre avtal med 

leverantören på själva produkten vilket medför problem. Att ta bort dessa farliga ämnen 

är även viktigt för att kunna använda sig av slammet som produceras hos 

avloppsreningsverket. Produkten är nämligen en mycket god näringskälla då den 

innehåller kväve och fosfor. Detta kan bidra till att fosforn återförs till naturen och 

kretsloppet skapas vilket i sin tur sparar naturreserver som annars utvinns för att tillverka 

konstgjord gödsel. Förhoppningsvis kan detta vara en bidragande effekt till att delmål 5 i 

miljömålet "God bebyggd miljö" uppnås. 

Först trodde vi att alla utfasningsämnena som vi hittat i samtliga produkter hamnar i 

spillvattnet hos avloppsreningsverket, men efter kontakt med verksamheterna visade det 

sig att vissa av ämnena inte alltid gör det, utan de cirkulerar i ett slutet system på plats. 

Det är därför viktigt att kommunicera med verksamhetsutövaren innan en handlingsplan 
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för utfasning av en specifik kemikalie begärs. I rapporten har vi även beskrivit de andra 

utfasningsämnena som identifierades. De måste ändå fasas ut av verksamhetsutövaren.  

När det gäller PRIOriteringsdatabasen så fann vi detta verktyg smidigt att jobba med och 

väldigt enkelt att förstå hur den skulle användas. Informationen förmedlas på ett 

lättförståeligt sätt och den är tillgänglig för de som vill använda den. Den enda nackdelen 

med detta verktyg är att den inte innehåller fullständig information om alla kemikalier 

som används. Utvecklingen när det gäller nya kemiska produkter som kommer ut på 

marknaden går så pass snabbt att det är svårt att hålla takten med deras bedömning. Detta 

kan i sin tur innebära att det resultat som vi fått fram inte kommer vara aktuellt om några 

år. De ämnen som idag inte bedöms medföra någon risk kan klassas som farliga i 

framtiden. En annan aspekt är att vi enbart undersökt varje ämne för sig och inte beaktat 

den möjliga samverkan mellan dem som i sin tur kan medföra en mycket större fara i 

miljön. Det är dock omöjligt att förutspå sådant i och med att det inte finns tillräcklig 

kunskap om det.  

Efter att utfasningsämnena är borttagna kan avloppsreningsverket arbeta vidare med att 

fasa ut de prioriterade riskminskningsämnena så att även dessa försvinner med tiden. 

Generellt sett är uppströmsarbete en sådan typ av arbete som ständigt kräver uppdatering, 

både när det gäller övervakning av de kemikalier som redan finns listade, samt 

uppmärksamhet om nya produkter. 
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6 Förslag på fortsatt arbete 

I med att denna typ av arbete är nytt är det viktigt att redan från början förbättra 

kommunikationen ytterligare mellan avloppsreningsverket, miljö- och 

hälsoskyddskontoret samt de anslutna verksamheterna. Detta kan bidra till att framtida 

samarbeten ger ett ökat engagemang av samtliga inblandade parter. 

På grund av att vi varit delaktiga i detta projekt har vi kommit fram till några 

förbättringar på hur man kan  gå tillväga i granskning av C- och U-anläggningar samt hur 

andra avloppsreningsverk kan gå tillväga om de har planer på att arbeta uppströms (se 

figur 2). 

 

 

 
Figur 2. Ett förenklat processchema med förslag på förbättringar till andra 

avloppsreningsverk. 
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Vid denna typ av arbete gäller det att redan från början ha en plan på hur genomförandet 

ska se ut. Avloppsreningsverket skulle kunna börja med att sammanställa ett 

informationsblad i vilket det anges generellt om den del av uppströmsarbetet som de 

kommer att hålla på med. Efteråt kan avloppsreningsverket utreda vilka verksamheter 

som vid denna tidpunkt är anslutna, samt de som eventuellt har ett eget reningsverk och 

som därför renar sitt processvatten på plats. Detta medför att antalet brev med en 

förfrågan om kemikalieförteckning som måste skickas ut blir mindre, genom att bara 

berörda verksamheter kontaktas, vilket förenklar det efterföljande arbetet.  

Det är viktigt att tidigt bygga upp ett samarbete mellan de inblandade parterna och därför 

är det bra att redan från början se till att arbetsgången sker på bästa sätt. 

Avloppsreningsverket skulle därför kunna bjuda in miljö- och hälsoskyddskontoret, som 

har tillsyn över verksamheterna i fråga, till ett gemensamt möte där information, kunskap 

och tankar byts ut. Därefter kan i sin tur inspektörerna kontakta och informera de 

verksamheter som är anslutna om uppströmsarbetet, men även dela ut informationsblad 

kring det arbete som kommer genomföras. Verksamheterna kan om de vill sätta sig in i 

det kommande arbetet och redan då få veta vilka krav som kommer ställas på 

verksamhetsutövaren. Inspektören kan även ta reda på vem som är kemikalieansvarig, 

och som då är mest lämplig att kontakta, detta kan sedan framföras till 

avloppsreningsverket. 

Brevet som sedan ska skickas ut till verksamheterna med en förfrågan om aktuell 

kemikalieförteckning bör vara genomtänkt och innehålla nödvändig information. I och 

med att verksamheterna har krav på sig att ha säkerhetsdatablad till de produkter som 

används, kan avloppsreningsverket utnyttja det genom att be om produktens 

sammansättning samt även deras CAS-nummer. Detta kan betydligt underlätta arbetet 

med PRIOriteringsdatabasen. 

Arbetet före själva utskicket av brevet med kemikalieförteckningen tror vi är en 

betydande faktor till att det fortsatta arbetet blir så lyckat som möjligt. Det förenklar även 

efterföljande kontakt med verksamhetsutövare. Förhoppningsvis bidrar detta till att 

arbetet går smidigare fram då eventuella frågor kan ställas av verksamheten direkt efter 

att de blivit informerade i ett tidigare skede, så att processen som omfattar utfasningen av 

de farliga ämnena går fortare. Vi tror även att detta arbete kan underlätta framförallt för 

de kommuner som är betydligt större och där det kan finnas ännu fler verksamheter 

anslutna till avloppsreningsverken. Arbetet med inlämnade kemikalieförteckningar 

kommer därmed förhoppningsvis inte vara så omfattande som det varit i detta projekt. Vi 

granskade enbart 20 verksamheter och det tog tid att höra av sig till alla både när det 

gäller påminnelser och eventuella kompletteringar. Risken är att arbetet vi utförde 



 

32 

 

kommer ta betydligt längre tid för de avloppsreningsverken med många fler verksamheter 

anslutna om inte processen innan utskickandet av breven är väl genomtänkt. 

Uppströmsarbetet bidrar till att kunskapen om kemiska produkter ökar. Det sker ständigt 

en samhällsutveckling, nya verksamheter kommer till, fler ansluts till de lokala 

avloppsreningsverken och nya produkter byts ut mot gamla. Ju tidigare ett bra samarbete 

påbörjas, desto bättre kommer det att se ut i framtiden gällande kommande projekt. 
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7 Slutsatser  

Genomgång av kemikalieförteckningen har visat på vilka utfasningsämnen som olika 

industrier, vilka är anslutna till avloppsreningsverket, använder i sin produktion. En 

kartläggning har kunnat utföras på de ämnen som finns i bruk och kan tänkas hamna i 

spillvattnet från de undersökta verksamheterna. Dessa ämnen har därtill undersökts 

närmare och information om ämnenas egenskaper och användningsområde har tagits 

fram. Ingen redogörelse har gjorts med avseende på hur begäran om handlingsplan ska 

formuleras samt hur själva handlingsplanen kommer att utformas och med hjälp av vilka 

kriterier den sedan godkänns av avloppsreningsverket. 

Syftet med arbetet var att kartlägga de verksamheter som använder sig av produkter med 

innehållande utfasningsämnen, vilka inte får hamna i spillvattnet hos 

avloppsreningsverket. Detta har uppnåtts och resulterat i att fem utfasningsämnen 

upphittats totalt. Utöver dessa hittades även utfasningsämnen som inte når 

avloppsreningsverket men som ändå används hos vissa verksamheter. Även om dessa 

ämnen inte kommer med spillvattnet, så innebär kemikalieinspektionens klassning att 

dessa måste tas bort. 

Av alla utfasningsämnena är solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen) det ämne som 

ingår i de flesta produkterna som uppgetts i erhållna kemikalieförteckningar. Många av 

de produkter som angetts används som processkemikalier under olika produktionssteg, 

vilka skiljer sig åt beroende på typ av verksamhet. De utfasningsämnen som tas emot med 

inkommande vatten ska inom två år åtgärdas av verksamhetsutövaren genom att antigen 

stoppas på plats så att de cirkulerar i ett slutet system, eller ersättas med en mer 

miljövänlig produkt. När de farliga ämnena exkluderas, kan slammet som bildas hos 

avloppsreningsverken certifieras och användas av jordbrukare på odlad mark. I samband 

med detta kan fosforn återföras till naturen då ämnet är en bristvara.  

Projektets genomförande har ökat mängden kunskap hos både avloppsreningsverket, när 

det gäller information om de anslutna B-verksamheterna, verksamheternas kännedom om 

vikten av de använda kemikalierna och förstås hos själva projektdeltagarna. 

I framtiden borde även C- och U-verksamheter granskas så att de utfasningsämnen som 

finns, kan identifieras och tas bort. Utöver detta kan ett utökat arbete genomföras, där 

avloppsreningsverket även tar hänsyn till riskminskningsämnena så att de kan innefattas i 

utredningen och tas bort med tiden. Det som de anslutna verksamheterna bör fortsätta 

arbeta med är att undersöka och bli medvetna om den möjliga risken med kemikalier de 

använder sig av, samt att vid inköp av nya produkter granska de ingående ämnena med 

hjälp av PRIOriteringsdatabasen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kemikalieförteckning  

Enbart kemikalier som riskerar att nå reningsverket är aktuella. 

 

Företag:  

 

Kontaktperson: 

Tel: 

 

 

Kemikalie (namn) Användningsområde Leverantör/märke 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3  

Kvalitetspolicy 

  

 

· Vi ska ständigt förbättra vårt arbete ur miljösynpunkt. 

· Kvaliteten på avloppsslammet ska vara så hög att det kan ingå i det naturliga kretsloppet. 

· Avloppsreningsverken ska drivas och utvecklas för att väl svara mot gällande lagar och 

krav. 

· Vi ska göra kunderna nöjda. 

· Vi ska öppet visa vad vi gör. 

 

Nämnden för Laholmsbuktens VA 2011-12-07, § 130 
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Bilaga 4 

Mål och handlingsplan REVAQ Västra 

Strandens ARV 2011-09-08 

 

Mål 1. Kadmiumflödet, samt flödet av övriga prioriterade ämnen, i ledningsnätet ska 

vara känt senast år 2013.  

Åtgärd Aktivitet Tidplan Ansvar Redovisning Uppföljning 

Identifiera vilka ämnen 

som bör prioriteras (varje 

år) 

 

Undersöka vilka metaller 

som har snabbast 

anrikningstakt enligt 

Naturvårdsverkets rapport 

5148. 

2011 MG REVAQ 

dokumentation 

Rapport 

Anrikningstakt i 

mark 

Beräkna spridningsgiva 

enligt SNV 94:2 för 

identifiering av metaller 

som begränsar slam-

användning i jordbruket. 

2011 MG REVAQ 

dokumentation 

Rapport 

Anrikningstakt i 

mark 

Kartläggning/spårning av 

prioriterade ämnen. 

Massbalans beräknas för 

Cd och övriga prioriterade 

ämnen baserat på 

inkommande-, utgående 

vatten, tillförsel i verket 

och slam. 

2012 CF 

 

Årsrapport 

 

REVAQ 

dokumentation 

Utvärdera 

analysresultat från 

provtagningar. 

Provtagning görs på 

prioriterade områden med 

anslutna yrkesmässiga 

verksamheter, t.ex. med 

Ecoscope. 

2012 CF/CaB REVAQ 

dokumentation 

Eventuell kontakt 

med yrkesmässiga 

verksamheter. 

 

Identifiera verksamheter 

som bedöms ha negativ 

påverkan på spillvatten- 

och slamkvalitet 

 

Utvärdering av 

verksamheters 

provtagningsresultat. 

 

Juni 2012 

 

MG 

Årsrapport  

 

REVAQ 

dokumentation 

 

Samarbete med 

MHK. 

Följa upp verksamheter 

genom att utföra egen 

provtagning. 

2012 CF REVAQ 

dokumentation 

Samarbete med 

MHK. 
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Mål 2. Identifiera tillförseln av kemikalier från yrkesmässiga verksamheter  

Åtgärd Aktivitet Tidplan Ansvar Redovisning Uppföljning 

Identifiera 

verksamheter som 

använder kemikalier 

som bedöms ha 

negativ påverkan på 

spillvatten- och 

slamkvalitet  

Begär in kemikalielistor 

från alla B-verksamheter 

kopplade till kommunalt 

ARV  

2011 MG Årsrapport  

 

REVAQ 

dokumentation 

Kontakt med MHK  

Kemikalier prioriteras 

enligt prio- och 

utfasningslista. 

2012 MG Årsrapport  

 

REVAQ 

dokumentation 

Handlingsplan för 

utfasning ang. 

prioriterade 

kemikalier 

 

Mål 3. Informera allmänheten om att slammet ska certifieras för att säkerställa att 

slamkvaliteten är så hög att slammet kan ingå i det naturliga kretsloppet. 

Åtgärd Aktivitet Tidplan Ansvar Redovisning Uppföljning 

Information till allmänhet 

 

Information på hemsida Kontinuerligt MG Hemsida Uppskattning av antal 

besök 

Information till 

verksamheter 

Ta fram gemensamma 

riktlinjer för LBVA för 

utsläpp. 

2011 MG Broschyr Utskick till 

yrkesmässiga 

verksamheter 

Information till berörda 

aktörer 

Informationsstrategi ska tas 

fram 

2012 LGJ Minnes-

anteckningar 

 

Alla elever i Halmstads 

kommun ska någon gång 

under sin 

mellanstadieperiod få 

information om VA-

verksamheten. 

Utarbeta strategi för hur vi 

ska hantera studiebesök och 

övrig information. 

2012 MG Ledningens 

genomgång 

Kontakt med skolor. 

Ta fram underlag för 

studiebesök som är anpassat 

för olika målgrupper. 

2012 MG Informations-

material 

Kontakt med skolor. 
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Mål och handlingsplan REVAQ 

Ängstorps ARV 2011-09-07 

 

Mål 1. Kadmiumflödet, samt flödet av övriga prioriterade ämnen, i ledningsnätet ska 

vara känt senast år 2013.  

Åtgärd Aktivitet Tidplan Ansvar Redovisning Uppföljning 

Identifiera vilka ämnen 

som bör prioriteras (varje 

år) 

 

Undersöka vilka metaller 

som har snabbast 

anrikningstakt enligt 

Naturvårdsverkets rapport 

5148. 

2011 

 

ME REVAQ 

dokumentation  

Rapport 

Anrikningstakt i 

mark 

Beräkna spridningsgiva 

enligt SNV 94:2 för 

identifiering av metaller 

som begränsar slam-

användning i jordbruket. 

2011 ME REVAQ  

dokumentation 

Rapport 

Anrikningstakt i 

mark 

Kartläggning/spårning av 

prioriterade ämnen. 

Massbalans beräknas för 

Cd och övriga prioriterade 

ämnen baserat på 

inkommande-, utgående 

vatten, tillförsel i verket 

och slam. 

2012 ME 

 

Årsrapport 

 

REVAQ 

dokumentation  

Utvärdera 

analysresultat från 

provtagningar. 

Provtagning görs på 

prioriterade områden med 

anslutna yrkesmässiga 

verksamheter, t.ex. med 

Ecoscope. 

2012 ME REVAQ 

dokumentation 

Eventuell kontakt 

med yrkesmässiga 

verksamheter. 

Identifiera verksamheter 

som bedöms ha negativ 

påverkan på spillvatten- 

och slamkvalitet utifrån 

målet. 

Utvärdering av 

verksamheters 

provtagningsresultat. 

Juni 2012 

 

ME Årsrapport 

REVAQ 

dokumentation 

Samarbete med 

Miljökontoret. 

Följa upp verksamheter 

genom att utföra egen 

provtagning. 

Fr.o.m. 

juli 2012 

ME 

 

REVAQ 

dokumentation 

Samarbete med 

Miljökontoret. 
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Mål 2. Identifiera tillförseln av kemikalier från yrkesmässiga verksamheter  

Åtgärd Aktivitet Tidplan Ansvar Redovisning Uppföljning 

Identifiera 

verksamheter som 

använder kemikalier 

som bedöms ha 

negativ påverkan på 

spillvatten- och 

slamkvalitet  

Begär in kemikalielistor 

från alla B-verksamheter 

kopplade till kommunalt 

ARV.  

2011 ME Årsrapport  

 

REVAQ 

dokumentation 

Kontakt med 

Miljökontoret.  

Kemikalier prioriteras 

enligt prio- och 

utfasningslista. 

2012 ME Årsrapport  

 

REVAQ 

dokumentation 

Handlingsplan för 

utfasning angående 

prioriterade kemikalier. 

 

Mål 3. Informera allmänheten om att slammet ska certifieras för att säkerställa att 

slamkvaliteten är så hög att slammet kan ingå i det naturliga kretsloppet. 

Åtgärd Aktivitet Tidplan Ansvar Redovisning Uppföljning 

Information till 

allmänhet 

Information på hemsida. Kontinuerligt ME Hemsida Uppskattning av 

antal besök. 

Information till 

verksamheter 

Ta fram gemensamma 

riktlinjer för LBVA för 

utsläpp. 

2011 MG Broschyr Utskick till 

yrkesmässiga 

verksamheter 

Information till 

berörda aktörer 

Informationsstrategi ska 

tas fram. 

2012 LGJ Minnesanteckningar  

Alla elever i 

Laholms kommun 

ska någon gång 

under sin skoltid få 

information om 

VA-verksamheten. 

Utarbeta strategi för hur 

vi ska hantera 

studiebesök och övrig 

information. 

2012 ME Strategidokument Kontakt med 

skolor  

 

Ta fram underlag för 

studiebesök som är 

anpassat för olika 

målgrupper. 

2012 ME Informationsmaterial 

 

Kontakt med 

skolor. 
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Presentation av författarna 
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