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Sammanfattning 

I Naturvårdsverket rapport om hållbar återföring av fosfor föreslår de bland annat nya 

striktare gränsvärden för kadmium i biogödsel, då biogödsel innehåller återföringsbar fosfor 

men även oönskade ämnen så som kadmium. Naturvårdsverket har lagt störst tyngd på 

miljömålet Giftfri miljö som innebär att miljön ska vara fri från oönskade ämnen i så stor 

utsträckning som möjligt. Med deras föreslagna gränsvärden kan en del biogasanläggningar 

eventuellt få svårt att klara dem. Miljömålet God bebyggd miljö, som bland annat innebär 

strävan efter ett kretsloppssamhälle, kommer på så vis motverkas genom att 

biogasanläggningarna inte kommer att kunna återföra sin biogödsel till åkermark. Innebörden 

av att God bebyggd miljö motverkas är att kretsloppen i samhällen inte blir slutna om 

biogödseln inte återförs. På så vis har en konflikt mellan miljömålen uppstått och ett syfte 

med detta arbete är att försöka hitta lösningar för att uppnå en giftfri miljö samtidigt som 

samhället har fungerande kretslopp.  

Sex stycken biogasanläggningar har valts ut för att undersöka om deras biogödsel uppfyller de 

föreslagna gränsvärdena. Anläggningarna är utvalda utefter storleken på den inkommande 

livsmedelsfraktionen samt lokaliseringen, alltså vilka kadmiumhalter det är i jordarna runt 

anläggningarnas region. På grund av bristande plockanalyser av de inkommande fraktionerna 

har vi valt att kolla på matsvinn och räknat med att de livsmedel som det slängs mest utav 

även kommer att hamna hos biogasanläggningarna. Dessutom har livsmedlen valts ut utefter 

deras förmåga att ackumulera kadmium. En jämförelse mellan kadmiumdeposition och 

kadmiumhalter i matjordar i Europa har även utförts för att se om det finns ett samband.  

Lagen om offentlig upphandling innebär att alla aktörer ska kunna vara med och konkurrera 

om upphandlingar. Då utländska livsmedel oftast håller ett lägre pris så har de stor chans att 

vinna upphandlingar, oavsett nationalitet. Genom import kan detta på så vis generera högre 

kadmiumhalter i biogödseln, då resultatet visar att vissa utländska livsmedel innehåller mer 

kadmium än svenska livsmedel. Genom att påverka lagen om offentlig upphandling skulle 

kanske svenska livsmedel gynnas och kadmiumhalten i biogödseln minska.  

Resultatet visar att Linköping är den anläggning som har sämst förutsättningar för att klara de 

föreslagna gränsvärdena och Helsingborg är den anläggning som har bäst förutsättningar. 

Sverige har både låg kadmiumdeposition och låga kadmiumhalter i matjorden jämfört med 

Europa. Resultatet visar att kadmiumdeposition och kadmiumhalt i matjordar har ett samband.  



 
 

Det sammanlagda resultatet visar att problemet med för höga kadmiumhalter svenska jordar 

är kopplat till kadmiumhaltiga livsmedel. Den viktigaste slutsatsen för detta arbete är att EU 

måste samarbeta för att nå det mål som Naturvårdsverket vill uppnå med en hållbar återföring 

av fosfor. Genom att EU arbetar med att förbättra Lagen om offentlig upphandling kan 

striktare gränsvärden för kadmium i livsmedel sättas upp och på så vis kan kadmiumhalter i 

livsmedel sjunka.  

Abstract 

In 2013 the Swedish Environmental Protection Agency established new suggested limits for 

cadmium in biofertilizer. Some biogas producers have already stated that they will have 

difficulty to cope with the new suggested limits. This has started a conflict between the 

environmental goals “Giftfri miljö” and “God bebyggd miljö”. In this study six biogas plants 

has been studied to see how their biofertilizer relate to the suggested limits. They were 

selected according to their location and the size of their foodstuff substrate. The results 

demonstrate that the problem is associated with high cadmium concentrations in imported 

foodstuffs. By influencing the Public Procurement Act, Swedish foodstuff could be favored 

and the cadmium content decreases in the biofertilizer. The result demonstrates that 

Linköping is the facility that is least able to cope with the suggested limits and Helsingborg is 

the facility that has the best potential. The main conclusion of this study is that EU must work 

together to achieve the goals that the Swedish Environmental Protection Agency wants to 

achieve. If EU is working together to improve the Public Procurement Act, stricter limits for 

cadmium concentration in foodstuffs may be established and thus the cadmium concentration 

in foodstuff would be reduced. 

Nyckelord 
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Ordlista  

Anbudsvinnare: den som vinner ett kontrakt vid en offentlig upphandling. 

Antropogena: processer eller effekter som kan härledas ur mänskliga aktiviteter. 

Azofärgämnen: färgämnen som används i olika typer av livsmedel. 

Biogasanläggning: anläggning där biogas som är ett gasformigt biobränsle bildas vid anaerob 

nedbrytning av organiskt material. Biogas klassas som ett ickefossilt bränsle. 

Biogödsel: den biprodukt som uppstår vid rötning till biogas. Produkten innehåller 

näringsämnen som kväve och fosfor och används därför som gödningsmedel.  

Drank: en restprodukt vid framställning av brännvin och annan etanolframställning från 

jordbruksprodukter. Dranken är urkokt mäsk och består främst av skaldelar. 

EU-domstolen: har två huvudsakliga uppgifter, att döma i tvister mellan medlemsländer och 

EU:s institutioner samt att tolka EU-rätten. 

Europeiska kommissionen: kommissionen är ett utredande, förslagsställande, verkställande, 

förhandlande och övervakande organ i EU. 

Generationsmålet: Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa 

miljöproblemen ska nås inom en generation. "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 

till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 

orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." 

Giftfri miljö: "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." 

God bebyggd miljö: "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." 

Harmonisering: begrepp som används när länders lagar och regelverk anpassas efter 

varandra. 

Inre marknaden: omfattar ett område utan gränser där fri rörlighet för varor, tjänster, 

personer och kapital (de fyra friheterna) ska säkerställas. 

Miljökvalitetsmålen: beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 

till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen 



 
 

och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen.  

OECD-länder: organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en 

internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar 

den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och 

marknadsekonomi, främst i de 34 medlemsländerna.  

Rötning: när energin i matavfallet övergår till biogas. 

Rötrest: den produkt som uppstår av det organiska materialet när det gått igenom en anaerob 

rötningsprocess. 

Samrötningsanläggning: en biogasanläggning som rötar olika fraktioner organiskt avfall, 

oftast matavfall och livsmedelsavfall.  

Slurry: en blandning av olika substrat som mals ner till en pumpbar sammansättning. 

SPCR 120: en certifiering för biogödsel. I certifieringen ingår rena och källsorterade 

avfallsslag (ej slam, latrin samt slam från enskilda brunnar). 

Substrat: det som en biogasanläggning matas med för att kunna producera biogas. Vanligt 

förekommande organiskt material är matavfall, slakteriavfall, gödsel och växtmaterial. 

Torrsubstans (TS): den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av 

materialet. 
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1. Introduktion 

I Sverige arbetar vi för en bättre miljöpolitik och för en bättre hälsa för människan genom 

bland annat Generationsmålet. Problem kan dock uppstå längs med vägen och problematiken 

kring detta arbete bygger på Naturvårdsverkets rapport ”Hållbar återföring av fosfor”. Där har 

de satt upp förslag till nya gränsvärden för kadmium i biogödsel som kan komma att påverka 

biogasanläggningar negativt genom att de kan få svårt för att klara de nya gränsvärdena. 

Gränsvärdena skapar en konflikt mellan miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö 

(Naturvårdsverket, 2013a). Genom detta har arbetet inriktat sig på att studera denna konflikt 

närmre och försöka hitta både grunden och möjliga lösningar till problematiken. 

Utgångspunkten är konflikten och för att hitta grunden och de möjliga lösningarna har olika 

områden studerats, bland annat sex biogasanläggningar i Sverige, kadmiumhalter i livsmedel i 

utvalda Europeiska länder och Lagen om offentlig upphandling. 

1.1 Syfte  

 Huvudsyftet är att hitta lösningar så att miljömålen “Giftfri miljö” och “God bebyggd 

miljö” kan samverka med avseende på de nya föreslagna gränsvärdena för 

kadmiumhalter i biogödsel, samt att hitta grunden till problemet. 

 

1.1.1 Delsyften 

o Att ta reda på ursprunget till höga kadmiumhalter i biogödsel genom att 

jämföra olika biogasanläggningars inkommande substrat och dess ursprung. 

o Att jämföra kadmiumhalter i svenska och importerade livsmedelsgrupper för 

att utvärdera om importerade livsmedel innehåller högre kadmiumhalter än 

svenska livsmedel.  

o Att utreda om Lagen om offentlig upphandling skulle kunna användas för att 

undvika import av livsmedel med höga kadmiumhalter.  

1.2 Frågeställningar  

 Hur ska “Giftfri miljö” och “God bebyggd miljö” kunna samverka, när de nya 

förslagen på gränsvärden för kadmium i biogödsel träder i kraft?  

 Vilken/vilka livsmedelsgrupp/er innehåller högst kadmiumhalt/er och hur ställer sig de 

värdena mot biogasanläggningarnas biogödsel?  

  Finns det någon bakomliggande orsak till höga kadmiumhalter i livsmedel?  
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 Skulle vissa livsmedelsgrupper kunna uteslutas till samrötning för att minska 

kadmiumhalten i biogödseln och skulle detta vara hållbart? 

 Om resultatet visar att importerade livsmedel innehåller högst kadmiumhalter, kan då 

Lagen om offentlig upphandling användas för att begränsa importen så att svenska 

livsmedel istället kan främjas? 

 Vad finns det för alternativ om konflikten mellan miljömålen “Giftfri miljö” och “God 

bebyggd miljö” inte kan lösas och om resultaten visar att biogasproducenterna inte 

kommer att klara de nya gränsvärdena? 

 

1.3 Avgränsningar 

I rapporten om Hållbar återföring av fosfor tar Naturvårdsverket upp flera olika grundämnen 

och ger förslag till gränsvärden för dessa. Vi har avgränsat oss till att enbart studera 

tungmetallen kadmium eftersom det var den som ansågs ha sämst förutsättningar. De olika 

biogasanläggningarnas utgående biogödsel påverkas av de livsmedel som går in i rötprocessen 

men även vilken typ av rötprocess som används. Just vilken rötprocess och vilken inverkan 

den har på den utgående biogödseln har vi avgränsat oss ifrån. Utöver detta så har en 

avgränsning gjorts genom att endast studera biogasanläggningar som ligger i utsatta områden, 

alltså områden med höga kadmiumhaltiga jordar. Laholm är ett undantag då denna anläggning 

inte är lokaliserad i ett högt utsatt område. I den sammanställda livsmedelstabellen (tabell 5) 

så saknas kadmiumvärden för vissa livsmedel från vissa av EU-länderna. Vi har valt att inte 

göra egna kadmiumanalyser på den saknade data eftersom den data som fanns ansågs 

tillräcklig för att göra en bedömning. Vi har även valt att utesluta vissa livsmedelskategorier 

då dessa inte har varit av relevans. Dessa livsmedelskategorier är två specifika muskelfiskar, 

hästkött, bläckfisk och sojabönor. Sojabönorna kan vara av relevans men det finns inga 

uppmätta värden i denna kategori. Samt så har en avgränsning gjorts till att endast titta på 

uppmätta kadmiumhalter och alltså inte fördjupat oss i hur livsmedlet tar upp kadmium och de 

olika faktorerna som påverkar detta. Om importen kan minskas med hjälp av Lagen om 

offentlig upphandling innebär det ett omfattande granskningsarbete av olika EG-artiklar och 

lagtext. Med hjälp av juridisk konsultation har därför en avgränsning gjorts efter de artiklar 

som ansågs vara av störst betydelse. 
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2. Bakgrund 

2.1 Kadmium 

Kadmium är en tungmetall som finns överallt i vår omgivning men i olika halter och former 

och av både naturliga (vulkanutbrott, havsspray) och antropogena orsaker (spridning av 

mineralgödsel). Antropogena orsaker som kan leda till höga kadmiumhalter i till exempel 

åkermarker kan vara på grund av luftföroreningar från sopförbränning och förbränning av 

fossila bränslen eller användning av mineralgödsel med höga kadmiumhalter. Även 

stallgödsel och rötslam kan vara bidragande orsaker till förhöjda kadmiumhalter. Kadmium 

ackumulerar både i miljön och i organismer och har en lång halveringstid, ca tjugo år i 

människan. Kadmium har visat sig ge skador på framförallt njure men kan även orsaka 

benskörhet och har sedan år 1993 varit klassificerat som ett cancerogent ämne av IARC 

(IARC, 2012; Nordberg, 2004). Bortsett från cigarettrökning så är livsmedel den största källa 

till kadmiumintag och vissa livsmedel har lättare att ackumulera kadmium än andra. 

Ackumuleringen beror dock inte bara på vilket typ av livsmedel det är utan även jorden som 

grödan växer i och jordens fysikaliska egenskaper. Joint FAO/WHO Expert Commitee on 

Food Additives har satt ett PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake) på 7 mikrogram/kg 

kroppsvikt per vecka. Detta innebär ett intag på 1 mikrogram/kg kroppsvikt per dag. 

Gränsvärdena för kadmium i livsmedel är olika men de flesta ligger mellan 0,05-0,3 mg/kg 

livsmedel. Vissa livsmedel så som njure, lever och krabba har fått högre gränsvärden 

(Livsmedelsverket, 2014; EFSA, 2009). 

 

2.2 Hållbar återföring av fosfor och dess påverkan på biogas- och 

biogödselproduktion 

Naturvårdvårdsverket fick i februari 2012 ett uppdrag av regeringen att göra en utredning om 

hur möjligheterna är för en hållbar återföring av fosfor till svenska marker. Den slutgiltiga 

rapporten blev färdig i augusti 2013 och slutredovisades till regeringen den 5 september 2013. 

I rapporten tar Naturvårdsverket bland annat upp ett förslag till författningskrav och ett 

förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor. Bakgrunden till arbetet syftar till 

Generationsmålet som bland annat handlar om att samhällets kretslopp ska vara 

resurseffektiva samt att de ska vara fria från farliga ämnen så långt som möjligt. Innebörden 

av uppdraget från regeringen är att kunna återföra fosfor på ett sådant resurseffektivt sätt som 
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möjligt med tyngd på miljökvalitetsmålen, i synnerhet Giftfri miljö men även God bebyggd 

miljö, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2013a).       

Fosfor är en ändlig resurs som är av betydelse då det är ett essentiellt grundämne som alla 

levande organismer behöver för att kunna fungera normalt, till exempel är det viktigt för 

fotosyntes, respiration och nerv- och muskelfunktioner. Eftersom fosfor är ett essentiellt 

grundämne som växter kan lida brist på tillförs en stor mängd av det till åkrar, främst genom 

mineralgödsel men även genom stallgödsel. Dessa gödningsmedel kan i sin tur innehålla en 

stor mängd av oönskade ämnen så som kadmium. Mineralgödselns fosforinnehåll härstammar 

bland annat från utvinning av apatit. Apatit innehåller en relativt liten mängd kadmium men 

apatit är inte ett lättillgängligt mineral och därför utvinns fosfor från andra mer lättillgängliga 

källor, så som sedimentära bergarter innehållande höga kadmiumhalter (Naturvårdsverket, 

2013a). 

Efterfrågan på mineralgödsel ökar i takt med lättillgänglig fosfor och därmed även fosfor med 

högt kadmiuminnehåll. Detta medför att mycket fosfor tillkommer till åkrarna utifrån 

kretsloppet. Djurfoder är även ett exempel på ny tillförd fosfor utifrån kretsloppet. Tyngden i 

Naturvårdsverkets rapport blir därför att kunna hitta ett hållbart sätt att återföra den redan 

befintliga fosforn i kretsloppet, från avlopps- och avfallsfraktioner. Avlopps- och 

avfallsfraktioner är till exempel rester från livsmedelsindustrin, hushållsavfall och 

avloppsslam. Genom att effektivisera fosforkretsloppet menar Naturvårdsverket att en positiv 

följdeffekt även kan vara minskad övergödning och belastning på hav, sjöar och vattendrag. 

Detta skulle vara möjligt genom att precisionsgödslingen ökar och fosfor från avfall som 

hamnat på otillbörliga platser minskar. Dock kräver detta att den fosforn som redan är i 

cirkulation är fri från oönskade ämnen så som kadmium i så stor utsträckning som möjligt 

(Naturvårdsverket, 2013a). 

Även EU-kommissionen har belyst problemet och menar att ett problem för långsiktig global 

livsmedelstrygghet är en hållbar tillgång till fosfor. År 2011 importerades 92 % av den fosfor 

som används i Europa. EU-kommissionen anser att det är av stor betydelse att öka 

användningen och recirkulationen av organiskt fosfor (Naturvårdsverket, 2013a)  

2.2.1 Förslag till gränsvärden för metaller 

Naturvårdsverket har satt upp förslag till gränsvärden för kadmium i biogödsel, för återföring 

av kadmium till mark samt för en kadmium-fosforkvot för tillförsel till mark. De föreslagna 
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gränsvärdena som Naturvårdsverket (2013a) har satt upp bygger på tre etapper över tid där de 

börjar gälla år 2015 och skärps i två steg, år 2023 och år 2030. Etapperna medför, enligt 

Naturvårdsverket, att de oönskade ämnena så som kadmium kan minska gradvis parallellt 

med att tekniken och kvalitetsarbete utvecklas. Målet blir då renare fraktioner av biogödsel 

som blir väl anpassade för återföring till skogs- och jordbruksmark som i sin tur leder till 

uppfyllandet av miljömålet Giftfri miljö (Naturvårdsverket, 2013a). 

2.2.2 Problematik – miljömål krockar  

Naturvårdsverkets rapport lägger en stor tyngd på miljömålet Giftfri miljö och visar tydligt 

sambandet mellan en hållbar återföring av fosfor och en striktare kontroll av oönskade ämnen, 

så som kadmium i biogödsel. Deras slutsats är att striktare gränsvärden kommer att bidra både 

till en hållbar återföring av fosfor men även bidra till en minskad risk för att bland annat 

kadmium ackumuleras i mark, minskad urlakning av växtnäringsämnen, minskad risk för 

övergödning och en ökning i resurseffektiviteten. Naturvårdsverket menar även att deras 

förslag till författningskrav och etappmål kan bidra till ett mindre beroende av tillgången på 

rent mineralgödsel då rent mineralgödsel kommer att vara en bristvara i framtiden 

(Naturvårdsverket, 2013a). 

I miljömålet God bebyggd miljös definition står det bland annat att avfallet vi lämnar efter oss 

i samhället behöver minska men även att det bör användas mer som en resurs. 

Generationsmålet har även uppsatta etappmål där ett avsnitt handlar om avfall. Här står bland 

annat att ”Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet 

från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 

tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara” 

(Miljömål, 2014). Med de uppsatta förslagen till striktare gränsvärden för kadmium i 

biogödsel gynnas miljömålet Giftfri miljö men på samma gång motverkas miljömålet God 

bebyggd miljö. Detta har redan uppmärksammats idag då en del biogasanläggningar anser att 

de kommer att ha svårt för att klara de nya gränsvärdena. En biogasanläggning som har gått ut 

med att de inte ens kommer att klara den första etappen är Svensk Biogas i Linköping AB 

som ägs av Tekniska verken (Tekniska verken, 2013). Eftersom tyngden har lagts på 

miljömålet Giftfri miljö har detta skapat en konflikt med miljömålet God bebyggd miljö. 

Problematiken blir att de biogasanläggningar som inte kommer att klara gränsvärdena får en 

biogödsel som restprodukt istället för en återvinningsbar produkt eftersom denna då inte får 

tillföras till åkermark. I värsta fall kan det bli så att en del biogasanläggningar får lägga ner 
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sin verksamhet om det inte blir ekonomiskt hållbart att ha den kvar. På så vis kommer 

miljömålet God bebyggd miljö, samt etappmålet om att behandla vårt avfall biologiskt och ta 

till vara på energin, att motverkas. Om inte matavfallet i samhället återvinns i ett kretslopp 

kommer vi även att få matavfall som en restprodukt istället för en återvinningsbar produkt. En 

utväg för matavfallet blir då förbränning vilket leder till minskad återföring av fosfor.   

 

2.3 Livsmedels ursprung 

En viktig del för biogasanläggningarna är att veta vilka livsmedel som kommer in till deras 

samrötningsanläggning och vad för ämnen de innehåller för att kunna avgöra vad den 

utgående produkten kommer att innehålla. En betydande del av vår miljöpåverkan kommer 

från produktion, distribution och konsumtion av livsmedel. En viktig del i utmaningen mot 

denna miljöbov är att sträva mot ett mer resurseffektivt samhälle. En av åtgärdena är att 

minska de stora mängderna matavfall som uppstår men detta arbete riktar framförallt in sig på 

hur biogasanläggningar kan nyttja det matavfall som ändå uppstår, på ett hållbart sätt. 

(Naturvårdsverket, 2014). 

Idag importerar Sverige stora mängder livsmedel från utlandet för att kunna försörja Sveriges 

befolkning med den mängd livsmedel som behövs och med de livsmedel som befolkningen 

vill ha. Om den svenska befolkningen i större utsträckning efterfrågar livsmedel från utlandet 

kommer även införseln av kadmium till Sverige öka vilket i sin tur kommer att påverka 

biogasproducenterna, då det som konsumeras i Sverige även till en viss del blir till avfall. 

Räknat i importvärde så var Danmark den största importören till Sverige år 2009. De 

efterkommande nio länderna är alla länder inom Europa. Det är därför av stor relevans att 

kadmiumhalter i livsmedel från Europa granskas närmare (FAOSTAT, 2014). Importen är av 

betydelse för biogasanläggningarna då de livsmedel som importeras har odlats med helt andra 

förutsättningar än de svenska livsmedlen. Förutsättningarna kommer att påverka varje 

livsmedel, genom att alla livsmedel ackumulerar kadmium olika. De importerade livsmedlen, 

innehållande kadmium, hamnar slutligen hos biogasanläggningarna och slutar som biogödsel. 

Faktorer så som gruvdrift, avfallsförbränning, vägtransporter och användningen av 

mineralgödsel och jordbrukskemikalier är alla källor till kadmium i jord och de ser alla olika 

ut för olika länder (Lado et al. 2008). Den andel kadmium som sedan når jorden, till exempel 

genom luftdeposition, kommer sedan att påverka jordarnas kadmiumhalter och därmed 

livsmedlena som växer i jorden. Livsmedel kan genom sina blad och rötter absorbera 
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kadmium men olika faktorer, till exempel pH och tillgången på organsikt material påverkar 

hastigheten av upptaget (IARC, 2012). De högsta koncentrationerna av kadmium finns i 

Centraleuropa och de är direkt relaterade till mänskliga aktiviteter, bland annat jordbruk och 

kalkstensbrytning (Lado et al. 2008). I figur 1 presenteras var de största utsläppen av 

kadmium till luft skedde år 2013. 

 

Figur 1 visar utsläpp av kadmium i Europa år 2011 (Ilyin et al 2013). 

2.4 Rättslig grund: Lagen om offentlig upphandling  

Den offentliga sektorns inköp av livsmedel styrs av Lagen om offentlig upphandling, LOU, 

som bygger på EU-direktivet 2004/18/EG. 

EU vill genom lagen bidra till att förverkliga den inre marknaden. Detta genom att uppnå fri 

rörlighet av bland annat tjänster och varor inom unionen. Tanken är att upphandlingen ska 

bidra till konkurrens mellan företag, oavsett nationalitet, där alla har lika förutsättningar att 

vinna offentliga kontrakt. Konkurrensen inom den offentliga upphandlingen är viktig i många 

aspekter. Den leder till effektiv resursanvändning och en ökad tillväxt och produktivitet. 

Precis som i alla lägen så kommer konkurrens att leda till nya lösningar, nya idéer och nya 
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produkter. Detta kan i sin tur bidra till en ökad kvalitét och lägre priser på tjänster och varor 

(Konkurrensverket, 2011). 

Det som idag kontrollerar vilken mat som konsumeras på till exempel äldreboenden och 

skolor är just LOU. När en upphandlande myndighet, till exempel en kommun som 

upphandlar om skolmaten, väljer en anbudsvinnare ska det enligt Lagen om offentlig 

upphandling göras antingen med hänsyn till det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt 

för myndigheten, det vill säga utifrån en sammanvägning av pris och kvalitet eller det lägsta 

priset. Det lägsta priset är det vanligaste. Detta har i vårt samhälle skapat diskussioner då 

maten som konsumeras inte alltid har varit av önskad kvalitet. En av våra funderingar är 

därför om man genom LOU kan minska importen av livsmedel från länder som har livsmedel 

innehållande höga halter kadmium. Detta skulle kunna gynna olika offentliga sektorer, 

biogasanläggningar och vår miljö och hälsa (Konkurrensverket, 2011). 

Nedan beskrivs bakgrunden till EG-artiklar och övriga alternativ som är utvalda för att se om 

det finns möjligheter att påverka import av kadmiumrika livsmedel.  

Artikel 28 EG 

I art 28 EG anges principen att kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med 

motsvarande verkan (ÅMV) skall vara förbjudna mellan medlemsstaterna. I första hand 

innebär kvantitativa restriktioner de nationella bestämmelser som begränsar storleken av 

import eller export. EU-domstolen har i ett mål definierat kvantitativa handelshinder som 

”Åtgärder som, alltefter omständigheterna, har karaktären av totalt eller partiellt förbud mot 

import, export eller transitering” (Isgren, 2003). EU-domstolen definierade ÅMV i ett mål 

som ”Alla handelshinder antagna av medlemsländer som kan utgöra ett hinder, direkt eller 

indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen” (Isgren, 2003). ÅMV 

räknas därför inte direkt till kvantitativa importrestriktioner där de nationella bestämmelserna 

begränsar importen utan det är den verkan som de nationella bestämmelserna får som kan 

komma att påverka importen (Isgren, 2003; SOU 2013:12(a)). 

Artikel 30 EG 

Art 30 EG innebär att medlemsstaterna, vid vissa fall, kan få undantag från reglerna i art 28 

EG och därmed inskränka den fria rörligheten för varor. Undantagen omfattar följande: 

allmän moral, ordning, säkerhet och hälsa. Utöver dessa så måste även åtgärden följa 

proportionalitetsprincipen, vilket innebär “en handelshindrande åtgärd, vilken i och för sig 
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kan berättigas, får inte ha mer restriktiva effekter på samhandeln än vad som erfordras för att 

tillgodose det skyddsvärda syftet” (Isgren, 2003; SOU 2013:12(a)). 

Principen om ömsesidigt erkännande 

Detta innebär att om en vara/livsmedel i ett medlemsland är godkänt för försäljning i det 

landet så kan inte försäljning förbjudas i något annat medlemsland heller, även om 

tillverkningen och kvalitetsnormer skiljer sig åt (Isgren, 2003). 

Miljögarantin i artikel 95 EG 

EU-länder kan behålla eller införa hårdare krav än vad den harmoniserade EU-

miljölagstiftningen kräver med hjälp av miljögarantin. Om ett EU-land har en avvikande 

nationell lag måste denna anmälas och motiveras till EU-kommissionen. EU-kommissionen 

kommer därefter ta beslut om lagen kan tillåtas, genom att bedöma om lagen är 

diskriminerande, utgör ett dolt handelshinder eller på annat sätt bryter mot den inre 

marknaden. För att ge ett exempel så har Sverige åberopat miljögarantin en gång gällande 

livsmedel. Sverige ansökte då om att få behålla förbudet mot så kallade azofärgämnen men 

fick avslag (EU-upplysningen, 2014; Isgren, 2003). 

Offentlig upphandling 

I art 174-176 EG anges olika regler som är till för skydd av miljön. Dessa regler delas upp i 

olika harmoniserande regler. Reglerna i art 174-176 EG är utformade som minimiregler och 

enligt art 176 EG så kan ett medlemsland tillämpa strängare regler om de inte går emot EU:s 

allmänna principer: icke-diskriminerande, proportionalitet och förbud mot förtäckta 

handelshinder. Här faller då även minimiregeln in, att ett medlemsland inte får införa lagar 

som har svagare krav än de harmoniserade lagarna inom EU, där finns alltså en minimigräns. 

Vad gäller minimiregler så lämnar detta möjligheter för varje nation att ställa hårdare krav vid 

en upphandling. Vid minimiharmonisering så finns det inget så kallat tak för de regler en 

nation kan sätta. Kraven som en upphandlande myndighet får ställa måste dock uppfylla 

följande: 

 Tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt 

 Vara motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset 

 Vara lämpliga för att uppnå målet som eftersträvas 

 Inte gå utöver vad som krävs för att uppnå det eftersträvade målet 
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En upphandlande myndighet måste också anpassa sig efter de fullharmoniserade regler som 

finns. Det innebär att det finns både ett golv och ett tak. Nationerna kan därmed inte ha 

svagare regler men inte heller strängare regler än EU. Vid en offentlig upphandling ställer den 

upphandlande myndigheten så kallade ”skall-krav” och ”bör-krav”. Skall-kraven benämner 

obligatoriska krav och för att en anbudsgivare ska kunna vara med vid upphandlingen så 

måste dessa skall-krav vara uppfyllda. Bör-kraven ger den upphandlande myndigheten en 

möjlighet till premiering, alltså poänggivning, av de livsmedel som uppfyller speciella krav. 

Här skulle den upphandlande myndigheten till exempel kunna sätta ett bör-krav på att de vill 

ha ekologiskt odlade grönsaker, alla kan vara med i upphandlingen men de som uppfyller bör-

kravet får extrapoäng (Isgren, 2003; SOU 2013:12(b)). 

Miljöanpassad offentlig upphandling 

Miljöanpassad offentlig upphandling är ett marknadsbaserat och kraftfullt verktyg i arbetet 

med att styra samhället mot en långsiktig konsumtion och därmed produktion. EU-

kommissionens definition av miljöanpassad offentlig upphandling lyder som följer ”En 

process där offentliga organisationer upphandlar varor, tjänster och entreprenader med låg 

miljöpåverkan under sin livscykel jämfört med varor, tjänster och entreprenader med samma 

funktioner som annars skulle upphandlas utan dessa miljöaspekter” (SOU 2013:12(a)). 
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3. Material och metoder 

3.1 Litteraturstudie  

De biogasanläggningar som undersöks i arbetet visar brister i data över de inkommande 

substratens ursprung.  Ett exempel på denna brist är att en biogasanläggning till exempel inte 

öppnar upp en hushållsavfallspåse och ser vad den exakt innehåller. På grund av bristen på 

dessa data har därför ett urval av livsmedel gjorts utefter matsvinn. Ett antagande har därför 

gjorts att de livsmedel det slängs mest utav även kommer att vara de livsmedel som hamnar 

hos biogasanläggningarna i störst mängd. 

 

3.2 Biogasanläggningarna 

Biogasanläggningarna som är studerade i detta arbete är utvalda dels på grund av läget och 

dels på grund av vilka substrat som går in till samrötsanläggningen. Eftersom denna studie 

först och främst bygger på kadmiumhalter i livsmedel har det därför varit av betydelse att en 

stor mängd av det som går in till biogasanläggningarna, alltså substratmängden, härrör från 

livsmedel. Biogasanläggningarnas läge syftar till de platser i Sverige där jordarna innehåller 

höga kadmiumhalter.  

 

I rapporten ”Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan marklivsmedel-människa” 

visas kadmiumhalterna i svenska jordar. De biogasanläggningar som ligger i de områdena 

med jordar innehållande höga kadmiumhalter har valts ut för att studeras närmre. På dessa 

grunder har två biogasanläggningar i Skåne valts ut och det är Kristianstad Biogas AB och 

NSR (Nordvästra Skånes renhållnings AB) biogasanläggning i Helsingborg (Eriksson, 2009). 

Utöver detta har även Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) valts ut som i dagsläget endast gör 

en slurry i en förbehandlingsanläggning (Sysav, 2014b). Rapporten (Eriksson, 2009) visar 

även att Östergötland och Uppsala län har jordar med höga kadmiumhalter. Därmed valdes 

även biogasanläggningarna Svensk Biogas i Linköping AB respektive Uppsala Vatten och 

Avfall AB ut (Eriksson, 2009). 

 

Sysav´s anläggning i Malmö är viktig att studera närmre eftersom de planerar att bygga en ny 

biogasanläggning i närheten av Sysav. Idag transporterar de sin slurry till Kristianstads 

biogasanläggning där slurryn sedan samrötas vilket inte är hållbart i längden på grund av 
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transportsträckan menar Persson
1
. Problematiken med Sysav´s nya anläggning ligger i om den 

kommer att klara de nya föreslagna gränsvärdena. Om det skulle vara så att den inte gör det 

kommer det då vara någon idé att lägga ner resurser på en ny anläggning?    

 

De värden som har erhållits av biogasanläggningarna har räknats om så att alla mätvärden har 

samma enhet. En del mätvärden saknades i mg Cd/kg P men har kunnat räknas ut med hjälp 

av de befintliga mätvärdena.   

     

Kristianstad Biogas AB 

Kristianstad Biogas AB har en certifierad biogödsel, enligt SPCR 120. Biogödseln har 

framställts genom samrötning av gödsel, slaktbiprodukter, organiskt hushållsavfall, fett från 

fettavskiljare och övrigt livsmedelsavfall (C4 Energi, 2014). Matavfallet som går in till 

rötningen kommer från bland annat Sysav i Malmö, Sigurdsson
2
. 

 

 

NSR biogasanläggning i Helsingborg 

Anläggningen har, sedan 2003, kvalitetscertifierad biogödsel enligt regelverket SPCR 120. 

Produkterna som går in i anläggningen består av processavfall från livsmedelsindustrier, färsk 

gödsel från svinuppfödning och källsorterat avfall (Biogasportalen, 2014). Förra året kom 

substraten från hushållens matavfall och från livsmedelsbutiker enligt Bengtsson
3
.  

 

SYSAV 

Sysav är ett återvinnings- och avfallsföretag. Deras mål är att maximera återvinningen av 

material och energi samt minimera deponering. Bolaget har två dotterbolag, Sysav Utveckling 

AB som arbetar med forskning och utvecklig samt Sysav Industri AB som hanterar industri- 

och verksamhetsavfall men även hushållsavfall från andra än ägarkommunerna (Sysav, 

2014a; Sysav, 2014b). Deras slurry under 2013 bestod av matavfall från hushåll, förpackat 

livsmedel och fettavskiljarslam från restauranger enligt Hansson
4
.     

 

Svensk Biogas i Linköping AB 

                                                             
1 Anders Persson vd på Sysav utveckling AB, telefon 5 februari 2014. 
2 Tore Sigurdsson affärsområdeschef på Kristianstad Biogas AB, e-post 13 mars 2014. 
3 Pär Bengtsson kvalitetsansvarig biogödsel NSR, e-post 6 mars 2014.   
4 Katarina Hansson kvalitetsansvarig biogödsel på Sysav, e-post 4 mars 2014. 
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Svensk Biogas i Linköping AB bildades 2003 ur företaget Linköping Biogas AB och är ett 

helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping AB. Deras uppdrag är att driva på 

marknadsutvecklingen för biogas och att etablera ny produktion och distribution i regionen 

(Tekniska verken, 2014). De har SPCR120 certifierad biogödsel och deras tillstånd gäller för 

behandling av 100 000 ton organiskt material per år där de till exempel 2011 behandlade 80 

400 ton. Substraten år 2012 var från slakteriavfall, livsmedel, alkohol, drank, fett, glycerol 

och matavfall enligt Nordell
5
.     

 

Uppsala Vatten och Avfall AB 

Uppsala Vatten äger en biogasanläggning, som startades 1996, där de 2012 behandlade 25 

200 ton organiskt avfall. De har tillstånd att röta 50 000 ton gödsel, slakteriavfall, 

livsmedelsavfall och liknande från industrier, handel, storkök och hushåll. Fördelningen av 

substraten år 2012 utgjordes av industriavfall (slaktbiprodukter, fiskrens och avfall från 

livsmedelsrelaterad förädlingsindustri) och organiskt hushållsavfall, inklusive 

livsmedelsavfall från storkök, restauranger, livsmedelsrelaterad detaljhandel och 

grossistverksamhet (Miljörapport, 2012). 

      

Laholms Biogas AB 

Laholms biogas startades som ett miljöenergiprojekt. Idag produceras cirka 3 miljoner 

kubikmeter biogas per år vilket motsvarar cirka 2 miljoner liter olja. Den biogödsel som 

produceras är SPCR 120. Substratfördelningen år 2013 bestod av svin-kogödsel, industriavfall 

och matavfall (Södra Hallands kraft, 2014).      

 

3.3 Rättslig grund 

Med hjälp av juridisk konsultation har en del relevanta artiklar och lagar valts ut för att 

studeras närmre. Det är artikel 28 EG, artikel 30 EG, principen om ömsesidigt erkännande, 

artikel 95 EG, artikel 174-176 EG och miljöanpassad offentlig upphandling.    

 

3.4 Databehandling 

De databaser som använts till detta arbete är Science Direct och Web of science: Medline där 

sökorden heavy metal samt European soil (inom resultatet) har använts och där sökorden 

cadmium in Sweden samt environmental exposure (inom resultatet) även har använts. 

                                                             
5 Erik Nordell utvecklingsingenjör på Tekniska verken i Linköping AB, e-post 28 februari 2014.  
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Sökorden food colouring, child och hyperactivity har även använts på Web of science: 

Medline.  

Sökord som använts på Google är matsvinn, från jord till bord, tekniska verken hållbar 

återföring av fosfor, kadmiumhalter i svenska jordar och naturvårdsverket exponering av 

kadmium via livsmedel.  

Från muntlig källa har följande sökord använts på Google miljöskyddets ställning i 

förhållande till den fria rörligheten av varor samt SOU bilaga 11.   

Respektive biogasanläggnings hemsida har besökts samt hemsidorna miljomal.se, notisum.se, 

slv.se och faostat3.fao.org. Två rapporter som har blivit tilldelade från handledare är 

Naturvårdsverkets rapporter ”Hållbar återföring av fosfor” och ”Matavfallsmängder i 

Sverige”.  

Google Scholar har använts för att hitta rapporter från referenslistor där rapporternas titlar har 

använts som sökord.      
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4. Resultat 

Figur 2 visar en översikt över de undersökta områdena i arbetet och hur de kan kopplas 

samman. Naturvårdsverkets rapport om hållbar återföring av fosfor leder till deras förslag om 

nya gränsvärden för metaller i biogödsel. Bland metallerna är det kadmium som har sämst 

förutsättningar för att klara gränsvärdena. Därför leder de nya gränsvärdena samt kadmium 

vidare till krocken mellan miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Krocken mellan 

miljömålen leder till att de biogasanläggningar som eventuellt inte kommer att klara de 

föreslagna gränsvärdena, kommer att ha en biogödsel med för höga kadmiumhalter. De 

faktorer som kommer att påverka den utgående biogödseln är de inkommande substraten men 

det kan även vara anläggningarnas lokalisering. De inkommande substraten är framförallt 

livsmedel och på så vis leder detta till utredningen om matsvinn i Sverige, matsvinnet är det 

inkommande substratet, samt livsmedlenas ursprung. Genom att styra vad som importeras till 

Sverige med Lagen om offentlig upphandling så skulle en kontroll av livsmedlenas ursprung 

och därmed kadmiuminnehåll bli möjlig. 
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Figur 2. Översikt över litteraturstudiens delar och sammanhang. 
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4.1 Naturvårdsverkets förslag till gränsvärden för kadmium i biogödsel 

Tabell 1 visar de föreslagna gränsvärdena för kadmium i biogödsel i mg/kg TS, mg/kg P och 

g/ha och år. De är uppdelade i tre etapper där gränsvärdet för kadmium i biogödsel kommer 

att ligga på 1,0 mg/kg TS år 2015 i första etappen, 0,9 mg/kg TS år 2023 i andra etappen och 

0,8 mg/kg TS år 2030 i tredje och sista etappen. Naturvårdsverket har även satt upp förslag till 

gränsvärden för kadmium-fosforkvoten i fraktionen. Denna kvot skärps i samma tre etapper 

och kadmium kommer att ligga på 40 mg/kg P år 2015, 35 mg/kg P 2023 och 30 mg/kg P år 

2030 (Naturvårdsverket, 2013a). Gränsvärden för kadmium-fosforkvoten i biogödsel är inget 

som finns idag enligt SPCR 120 certifierad biogödsel men det är ändå ett gränsvärde som 

Naturvårdsverket har valt att sätta upp till förslag (Tekniska verken, Linköping 2013). 

Naturvårdsverket har även satt upp tre etappmål för tillförsel av metaller till åkermark per år. 

Tabell 1 visar att den högsta tillåtna tillförseln av kadmium till åkermark år 2015 kommer att 

vara 0,55 g/ha, år 2023 0,45 g/ha och år och sista etappen år 2030 0,35 g/ha och år 

(Naturvårdsverket, 2013a). 

 

Tabell 1. Den högsta tillåtna halten av kadmium i fraktionen i mg/kg TS och högsta tillåtna kadmium-

fosforkvoten för tillförsel av fraktion till mark i mg Cd/kg P. Även den högsta tillåtna tillförseln av kadmium till 

åkermark i g/ha och år. 

Enhet 2015 2023 2030 

mg/kg TS 1 0,9 0,8 

mg/kg P 40 35 30 

g/ha och år 0,55 0,45 0,35 
(Källa: data hämtad från Naturvårdsverket, 2013a) 

 

4.2 Biogasanläggningarnas fraktioner  

Tabell 2 visar vad de olika anläggningarna tar in för substrat och hur stor mängd biogödsel 

som respektive anläggning får ut från substraten. Helsingborg tar till största del in 

hushållsavfall, 32 %. Livsmedelsavfallet står för 11 % men Helsingborg har separerat värdena 

för potatisskal och övriga rotfrukter som står för 20 % enligt Bengtsson
6
. Även Uppsala tar till 

största del in hushållsavfall som står för 81 % av det totala substratet. 

Livsmedelsavfallsfraktionen står endast för 3 %, resterande kommer från slaktbiprodukter 

enligt Barck-Holst
7
. Kristianstads största substratfraktion är även hushållsavfallet och står för 

samma andel som för Helsingborg, 32 %. Kristianstad tar även in en ko- och 

                                                             
6 Ibid, 12. 
7 Eleonora Barck-Holst utredningsingenjör på Uppsala Vatten och Avfall AB, e-post 11 mars 2014. 
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svingödselfraktion på 29 % enligt Sigurdsson
8
. Linköping är den anläggning som tar in mest 

slaktbiprodukter (27 %), jämfört med Kristianstad (19 %), Uppsala (16 %) och Helsingborg 

(16 %) enligt Barck-Holst, Bengtsson, Nordell och Sigurdsson
9
. Däremot står Linköpings 

största substratandel av livsmedelsavfall från industrier och butiker, 37 % enligt Nordell
10

.  En 

stor del kommer även från hushållsavfall som står för totalt 28 %. Laholm är jämförelsevis 

med de andra anläggningarna den anläggning som tar in mest livsmedelsavfall, 50 %, och 

denna del kommer från industrier. Utöver detta tar de även in 25 % hushållsavfall och 25 % 

ko- och svingödsel (Södra Hallands kraft, 2014). Malmö tar som Linköping och Uppsala inte 

in någon gödsel i dagsläget. Malmös fraktioner består av hushållsavfall (80 %), fett från 

fettavskiljare (9 %) och livsmedelsavfall (11 %) där mängden hushållsavfall är den största 

fraktionen jämförelsevis med de andra anläggningarna enligt Hansson
11

. Den anläggning som 

har mest utgående biogödsel är Kristianstad på 93 000 ton, därefter kommer Helsingborg på 

80 500 ton, Linköping på 80 400 ton (år 2012), Laholm 50 000 ton och Uppsala 36 625 ton 

enligt Barck-Holst, Bengtsson, Nordell, Sigurdsson
12

 (Södra Hallands kraft, 2014).      

Tabell 2. Medelvärde av inkommande substrat till biogasanläggningarna år 2013 (Linköping år 2012) i procent 

och den utgående delen av biogödsel från biogasanläggningarna i ton.

(Källa: sammanställd tabell från referenserna Barck-Holst, Bengtsson, Hansson, Nordell och Sigurdsson 13 (Södra Hallands 

kraft, 2014)).      

 

                                                             
8 Ibid, 11. 
9 Ibid, 11,12 och 16. 
10 Ibid, 12. 
11 Hansson, e-post 9 juni 2014. 
12 Ibid, 11, 12 och 16. 
13 Ibid, 11, 12 och 16. 
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Tabell 3 nedan visar de olika halter som anläggningarnas biogödsel innehåller. Malmö har 

endast en slurry och därför visas värden för slurryn i tabellen enligt Hansson
14

. Helsingborgs 

biogödsel har en TS-halt på 3,5 %. Kadmiumhalten står för den lägsta, 0,26 mg/kg TS, 

jämfört med de andra anläggningarnas biogödsel. Däremot står den totala fosforhalten för den 

högsta jämförelsevis och står för 17 g/kg TS. Detta resulterar i att Helsingborg har den lägsta 

kadmium-fosforkvoten av anläggningarna och ligger på 15,9 mg Cd/kg P och har alltså då 

bäst förutsättningar för att klara de föreslagna gränsvärdena, Bengtsson
15

. Uppsala har även 

de en TS-halt på 3,5 %. Kadmiumhalten ligger något högre än i Helsingborgs biogödsel och 

ligger på 0,3 mg/kg TS. Den totala fosforhalten är 12,7 g/kg TS vilket i slutändan ger en 

högre kadmium-fosforkvot på 23,6 mg Cd/kg P, Barck-Holst
16

. Kristianstad har en något 

lägre TS-halt på 3,0 %. Deras kadmiumhalt ligger på samma som Uppsala (0,3 mg/kg TS) och 

fosforhalten ligger något högre än Uppsala på 13,6 g/kg TS. Detta ger Kristianstad en 

biogödsel med något lägre kadmium-fosforkvot än Uppsala men högre än Helsingborg och 

ligger på 22,1 mg Cd/kg P, Sigurdsson
17

. Linköping har den högsta TS-halten på 13,6 %. 

Kadmiumhalten står också för den högsta jämförelsevis och är på 0,43 mg/kg TS. Den totala 

fosforn i biogödseln står för den lägsta av anläggningarna, 10 g/kg TS. Detta medför att 

Linköpings kadmium-fosforkvot blir den högsta jämfört med de andra anläggningarna och 

ligger på 45 mg Cd/kg P och har alltså då sämst förutsättningar för att klara de föreslagna 

gränsvärdena, Nordell
18

. Laholm har den näst högsta TS-halten på 3,7 %. Deras kadmiumhalt 

i biogödseln ligger så som hos Uppsala och Kristianstad på 0,3 mg/kg TS. Den totala fosforn 

ligger näst lägst av anläggningarna på 10,27 g/kg TS. På så vis får Laholm en näst högst 

kadmium-fosforkvot på 29,2 mg Cd/kg TS (Södra Hallands kraft, 2014). Kadmiumhalten i 

Malmös slurry ligger lägst på 0,08 mg/kg TS men observera att detta inte är biogödsel och 

kadmiumhalten är därför inte vid högst koncentration, Hansson
19

. På så vis har Helsingborg 

lägst kadmiumhalt i sin biogödsel.                

                                                             
14 Ibid, 12. 
15 Ibid, 12. 
16 Ibid, 16. 
17 Ibid, 11.  
18 Ibid, 12. 
19 Ibid, 12. 
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Tabell 3. Olika halter i biogasanläggningarnas biogödsel år 2013 (Linköping år 2012, Malmös slurry).

(Källa: sammanställd tabell från referenserna Barck-Holst, Bengtsson, Hansson, Nordell och Sigurdsson
20

 (Södra Hallands 

kraft, 2014)). 

 

4.2.1 Kadmium-fosforkvot 

Metallinnehållet i den slutgiltiga biogödseln beror dels på det inkommande avfallets natur 

samt vilka processer som använts vid rötningen och behandlingen. Eftersom rötning ger en 

minskad torrsubstans leder detta till en ökad metallhalt. Dock påverkas inte själva mängden 

metaller i biogödseln. Även den interna fosforhalten förblir på samma nivå i den slutgiltiga 

biogödseln som den var före samrötningen. Metallerna kommer sedan ut i miljö genom 

användning av biogödseln. Slutsatsen blir då att den mängd kadmium och den mängd fosfor 

som går in till samrötning kommer även ut med biogödsel (Naturvårdsverket, 2013a). 

Naturvårdsverket tar i rapporten om hållbar fosfor upp en utförd litteraturgenomgång där 

hushållsavfall insamlat från bostadsområden visar varierande metallhalter i komposterbara 

hushållsavfall, innan kompostering. Kadmiummedelhalterna i litteraturgenomgången låg på 

ett intervall mellan 25-48 mg/kg P. Vid jämförelse med hushållsavfallets intervall på 25-48 

mg/kg P och med Naturvårdsverkets föreslag till gränsvärde för kadmium-fosforkvoten (40, 

35 och 30 mg/kg P), se även tabell 1, visar resultatet att en del hushållsavfall har en kadmium-

fosforkvot som redan nu inte klarar Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden. Klarar 

hushållsavfallen inte gränsvärdena innan rötning kommer biogödseln påverkas av detta, om 

inte biogödseln på något vis blir utspädd under vägen (Jönsson, 2005, Naturvårdsverket, 

2013a).  

Tabell 4 visar EU:s gemensamma gränsvärden för olika livsmedel i mg Cd/kg våtvikt enligt 

kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 bilaga avsnitt 3.2 (Notisum, 2014). De här 

gränsvärdena har sedan Tekniska verken räknat om till mg Cd/kg TS och mg Cd/kg P 

(Tekniska verken, 2014). Jämförs sedan de omräknade gränsvärdena med Naturvårdsverkets 

gränsvärden (tabell 1), visar resultatet att alla livsmedel som är nämnda får en kadmium-

fosforkvot över de föreslagna gränsvärdena som Naturvårdsverket har satt upp. Det här visar 

                                                             
20 Ibid, 11, 12 och 16. 
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att alla livsmedel som är nämnda är godkända för att säljas som livsmedel men inte godkända 

för att återföras som näringsämne till åkermark. 

 

Tabell 4. Gränsvärde för kadmium i livsmedel i mg Cd/kg våtvikt. Omräknat till mg Cd/kg TS och mg Cd/kg P 

för jämförelse med Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden.  

Livsmedel Innehåll 
 

Gränsvärde 
  

 
Vatten (%) Tot-P (%) mg Cd/kg våtvikt mg Cd/kg TS mg Cd/kg P 

Potatis 79 0,04 0,1 0,48 232 
Tomat 95 0,05 0,05 1 98 
Vete 14 0,04 0,2 0,23 571 
Köttfärs nöt 66 0,02 0,05 0,15 298 
Ris 13 0,01 0,2 0,23 1515 

(Källa: modifierad från tekniska verken, 2013) 

 

4.3 Matsvinn kopplad till biogasanläggningarnas fraktioner 

Data från SMED (Svensk MiljöEmissionsData) 2011 visar att 80 % av allt matsvinn kommer 

från hushållen medan de resterande 20 % kommer från övriga sektorer. Av de 80 % från 

hushållen är 65 % oundvikligt matavfall och 35 % är onödigt matavfall. Med oundvikligt 

menas till exempel kaffesump eller bananskal. Med onödigt matavfall menas sådant som 

faktiskt hade kunnat förtäras om det hade hanterats på rätt sätt eller konsumerats i tid, som till 

exempel frukt som blivit för gammalt. De livsmedelsgrupper som SMED har valt att diskutera 

och som då får anses vara av relevans i matsvinnsfrågan är spannmål, frukt och grönt, kött, 

mjölk och ägg (SMED, 2011). 

 

SLU har utfört en studie över sex livsmedelsbutikers matsvinn under tre år där resultatet visar 

att frukt- och grönt är det matsvinn som dominerar, därefter kommer mejeri, kött, chark och 

ost, respektive (SLU, 2013). 

4.3.1 Sektorernas matavfall 

Även Naturvårdverket har utfört en sammanställning av matsvinn i Sverige. I likhet med 

SMEDs data så visar även Naturvårdsverkets sammanställning att det är hushållen som bidrar 

med störst mängd matsvinn, se Figur 3 över de olika sektorerna. Hushållen stod år 2012 för en 

total mängd matavfall på 771 000 ton varav 270 000 ton var onödigt matavfall. 

Livsmedelsindustrin stod för den näst högsta avfallsdelen med totalmängden 171 000 ton och 

utan något onödigt matavfall. Efter det kom restauranger som hade en totalmängd på 142 000 

ton varav 88 000 ton var onödigt. Handel hade en totalmängd på 70 000 ton varav 63 000 ton 
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var onödigt matavfall. Storkök hade en avfallsdel med totalmängden 58 000 ton där onödigt 

matavfall stod för 30 000 ton (Naturvårdsverket, 2014). 

 

 

Figur 3. Fördelningen av matsvinn på olika sektorer (modifierad från Naturvårdsverket, 2013).  

 

Följande är de stora grupperna av matavfall i Sverige inom sektorerna: 

 

Livsmedelsindustrin 

En uppdelning har gjorts av det animaliska och det vegetabiliska matavfallet. Inom det 

animaliska avfallet är det slaktbiprodukter så som blod, fjädrar, tarminnehåll och inälvor som 

dominerar. Inom det vegetabiliska är det bland annat rens och fröskal från 

spannmålsindustrier och slam från bryggerier (Naturvårdsverket, 2014). 

 

Livsmedelsbutiker 

91 % av det matavfall som kom från livsmedelsbutiker 2012 var onödigt matavfall. Frukt och 

grönt var det som stod för största andelen, 40 %. Kött och bröd följde efter med 29 respektive 

27 %. 1 % var andelen för mejeriprodukter. Denna siffra är troligtvis betydligt högre men kan 

inte kontrolleras då mycket av mejeriprodukterna inte hamnar i soppåsen utan hälls ut i 

slasken (Naturvårdsverket, 2014). 
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Restauranger 

62 % av matavfallet från restauranger 2012 var onödigt matavfall. De största grupperna var 

kött, 40 %, ris, pasta och potatis 37 %, frukt och grönt 12 %, bröd och mejeriprodukter 5 % 

respektive 3 % (Naturvårdsverket, 2014). 

 

Storkök 

Drygt hälften av matavfallet utgjorde onödigt matavfall under 2012. Frukt och grönt 

dominerade med 72 %. Pasta, ris och potatis stod för 11 %. Kött 9 %. Bröd och 

mejeriprodukter stod för 5 respektive 2 % (Naturvårdsverket, 2014).  

 

Hushåll 

35 % från hushållen 2012 ansågs vara onödigt matavfall (Naturvårdsverket, 2014). Avfall 

Sverige nämner att frukt och grönsaker, bröd och mejeriprodukter är livsmedel som det slängs 

stora mängder av i hushållssektorn (Avfall Sverige, 2011).  

4.4 Kadmium i livsmedel och dess ursprung inom EU 

Tabell 5 nedan visar ett urval av livsmedel utefter vad som anses vara relevant i frågan om 

matsvinn, ursprung och biogasproduktion. Följande ges en kortare beskrivning av urvalet. 

Kött är ett av de livsmedel som det slängs mest utav från de olika sektorerna med undantag 

från hushållen och kött innehåller låga kadmiumhalter (Avfall Sverige, 2011; 

Livsmedelsverket, 2014; Naturvårdsverket, 2014; SLU, 2013; SMED, 2011). Lever och njure 

är livsmedel som innehåller höga halter kadmium. Vissa biogasanläggningar tar emot 

slaktbiprodukter, där lever och njure ingår. På så vis kan biogasanläggningarna därför 

påverkas av detta. Muskelfisk är inget det slängs mycket utav men fisk har lätt att ackumulera 

kadmium och kan på så vis ansamla höga halter. Kräftdjur och musslor och blötdjur är inget 

som konsumeras i stora mängder men precis som i muskelfisk så ackumuleras kadmium lätt i 

de här livsmedlen. Koncentrationen av kadmium i salt- och sötvattendjur kan vara hundra till 

tusen gånger så hög som koncentrationen i det omgivande vattnet (EFSA, 2009). Spannmål 

och bakverk innehåller inte höga halter kadmium. Men sett till PTWI (Provisional Tolerable 

Weekly Intake) så säger det, enligt Europeiska kommissonens rapport, att det som det svenska 

folket konsumerar störst mängder av är just spannmål och bakverk. Spannmål och bakverk 

hamnar inte heller högst upp på listan över matsvinn men små mängder matavfall från många 

sektorer kan i slutändan ge en betydande kadmiumhalt i avfallet (Europeiska kommissionen, 
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2004). Frukt och grönsaker nämns av SMED, SLU och Naturvårdsverket som en av de största 

matsvinnsgrupperna (Naturvårdsverket, 2014; SLU, 2013; SMED, 2011). 

Kadmiumackumulering hos växter sker framförallt i bladen vilket gör att bladgrönsaker 

innehåller högst kadmiumhalter, därefter kommer rotgrönsaker och sist spannmålsgrödor 

(EFSA, 2009). Alla resultat över frukt och grönsaker i tabell 5 är inklusive deras skal. 

 

Tabell 5. Maxvärden (ML) för kadmium i olika livsmedel samt kadmiumhalter uppmätta i de olika livsmedlen 

från utvalda europeiska länder. Alla värden är i mg/kg våtvikt. Blått indikerar lägsta uppmätta halter. Rött 

indikerar högsta uppmätta halter (modifierad från Europeiska kommissionen, 2004).  

 
 

Länder som överskrider gränsvärden (ML) för livsmedel: 

 Nederländerna ligger precis på gränsvärdet (0,05 mg/kg) för kött, 0,05 mg/kg. 

 Nederländerna ligger precis under gränsvärdet (0,05 mg/kg) för kadmium i muskelfisk, 

0,049 mg/kg 

 Irland ligger över gränsvärdet (0,5 mg/kg) för kräftdjur, 0,24 - 2,54 mg/kg 

 Grekland ligger över gränsvärdet (1,0 mg/kg) för musslor och blötdjur, 2,368 mg/kg 

 Irland, Tyskland, Italien och Nederländerna ligger över gränsvärdet (0,05 mg/kg) för 

grönsaker och frukt, 0,20, 0,05-0,052, 0,05-0,16 och 0,06 mg/kg respektive.  

 Irland ligger över gränsvärdet (0,2 mg/kg) för bladgrönsaker, 0,55 mg/kg 

 Irland ligger över gränsvärdet (0,1 mg/kg) för stjälkgrönsaker, 0,12 mg/kg 

 

4.5 EU-ländernas kadmiumhalt i matjordar och deposition 

Figur 4A och 4B visar att det finns ett samband mellan depositionen av kadmium och 

koncentrationen av kadmium i matjordar i Europa. Bilderna visar tydligt att de områdena med 

störst deposition även har matjord med högst kadmiumhalter. Figur 4A visar att det finns en 

liten deposition över hela Sverige. Den högsta depositionen faller över södra Sverige medan 
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depositionen över norra Sverige är nästintill obefintlig. Figur 4B visar samma scenario över 

matjorden i Sverige, att koncentrationen i södra Sverige är högre medan i norra Sverige är 

kadmiumhalten nästan obefintlig till obefintlig.  

Att jämföra figur 4A och 4B med tabell 5 är komplicerat. Det här beror på att det finns brister i 

data över kadmiumhalterna i livsmedel och okunskap om livsmedlens ursprung, alltså om de är 

importerade eller odlade i något av länderna. I detta resultat antas dock att de testade livsmedlen 

har sitt ursprung i respektive land. 

 

  

Figur 4A visar deposition (g/km
2
/år) av kadmium i Europa 2003 och figur 4B visar koncentration (mg/kg) av 

kadmium i matjorden i Europa 2008 (Ilyin et al. 2005, Lado et al. 2008). 

 

Vissa länder i figur 4A, 4B och tabell 5 utmärker sig mer än andra. England visar höga halter 

av kadmium i sina matjordar men visar samtidigt kadmiumvärden från bra till medel i sina 

livsmedel. Kadmiumdepositionen verkar inte heller relatera till kadmiumhalterna i matjorden. 

Belgien har livsmedel med kadmiumhalter från medel till bra trots att de har hög 

kadmiumdeposition och höga kadmiumhalter i sina matjordar. Irland är det land som enligt 

tabell 5 har sämst resultat. Europakartan 4B visar även där att Irland har relativt höga 

kadmiumhalter i sina jordar men samtidigt en obetydlig kadmiumdeposition. De livsmedel 

som hade högst värden var njure, kräftdjur, grönsaker och frukt, bladgrönsaker och 

stjälkgrönsaker. Tyskland visar kadmiumhalter från bra till medel i sina livsmedel enligt tabell 

5 trots relativt hög kadmiumdeposition och trots att de har stora områden med höga halter 
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kadmium i sina jordar. Nederländerna visar medelhöga halter i sina matjordar och en relativ 

hög kadmiumdeposition, de visar även höga kadmiumhalter i livsmedlen kött och muskelfisk. 

Norge har den lägsta depositionen på <15 g/km
2
/år och de har inte heller något kadmium i 

sina matjordar. Resultatet från tabell 5 visar att Norges livsmedelsvärden är bra vilket visar ett 

samband. Portugal har precis som Norge den lägsta depositionen och låga halter i matjorden. 

Deras livsmedel ligger på medelvärde i jämförelse med de andra länderna. Sverige har en 

kadmiumdeposition över södra Sverige och figur 4B visar även att kadmiumhalten i matjord 

är högst i södra Sverige. Sveriges värden i relation till övriga Europa är jämförelsevis bra. 

Danmark är ett av de länder Sverige importerar mest ifrån. Danmark visar en medeldeposition 

av kadmium och en likvärdig kadmiumhalt i matjordarna som Sverige. Deras livsmedel visar 

kadmiumvärden från bra till medel. 

 

Figur 5 nedan visar en mer ingående bild över kadmiumhalterna i Sveriges jordar. De jordar 

som innehåller kadmiumhalter över genomsnittet är i första hand Skåne, där Österlen har de 

högsta värdena med mer än 0,37 mg/kg Cd. Även Östergötland och Uppsala län har områden 

med en kadmiumhalt på mer än 0,37 mg/kg (Eriksson, 2009). 
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Figur 5. Visar kadmiumhalterna i mg/kg i matjord och alv i Sverige (Eriksson, 2009). 
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4.6 Rättslig grund: Lagen om offentlig upphandling 

I figur 6 visas de möjliga och inte möjliga vägarna att gå om en upphandlande myndighet vill 

använda sig av lagen om offentlig upphandling för att påverka vilka livsmedel de köper in till 

den offentliga sektorn. Fokus ligger på att minska importen då resultatet har visat att 

utländska livsmedel ofta innehåller en högre kadmiumhalt än svenska livsmedel, se tabell 5.  

De fyra nedanstående punkterna kommer inte leda direkt till en minskad import men genom 

lagen om offentlig upphandling kan olika krav ställas som indirekt kan påverka importen. 

 Art. 174-176 EG är till för skyddet av miljön och så länge som en upphandlande 

myndighet inte strider mot EU:s allmänna principer så finns en möjlighet att ställa 

både skall- och börkrav i upphandlingen som indirekt skulle kunna leda till en 

minskad import.  

 EU:s upphandlingsdirektiv lämnar även rum för en upphandlande myndighet att 

ställa olika miljökrav. 

 Utvecklingen går framåt och mer hänsyn visas åt miljön. Genom miljöanpassad 

offentlig upphandling skulle hela EU kunna ställa krav och tillsammans jobba för 

en bättre miljö, framförallt på de områden som idag är stora miljöbovar, till 

exempel livsmedel. 

 Genom miljögarantin finns det möjlighet för Sverige att ställa hårdare regler och 

krav på kadmium i livsmedel än vad som anges i den harmoniserande 

lagstiftningen. 

Vårt resultat visar att importen inte kan minskas genom nedanstående punkter. Alla de här 

punkterna strider mot EU:s allmänna principer.  

 Principen om ömsesidigt erkännande 

 Artikel 28 EG 

 Artikel 30 EG 

 Åtgärder med motsvarande verkan (ÅMV) 

 Artikel 95 EG 

Artikel 95 EG kan uppfattas förbryllande när den hamnar i den nedre listan samtidigt som 

Miljögarantin hamnar i den övre listan. Anledningen till att resultatet delats upp på detta vis är 

då miljögarantin har en chans (om än liten) att kunna åberopas och godkännas inom EU i 

fallet om kadmium i livsmedel. Inom artikel 95 EG finns ytterligare fall (art. 95(4) och 95(5)) 
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som skulle kunna hjälpa men chansen att EU skulle godkänna dessa finns inte. Därför hamnar 

artikel 95 EG i den nedersta listan (Isgren, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Visar vilka vägar som är möjliga och inte möjliga att ta för att minska import av livsmedel till 

Sverige. De gröna pilarna indikerar en möjlig väg att gå för en upphandlande myndighet när de vill minska 

importen av livsmedel genom lagen om offentlig upphandling. De röda pilarna indikerar vägar som inte är 

möjliga men som är beaktade i detta fall. 
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5. Diskussion 

5.1 Miljömålen 

Naturvårdsverket (2013a) har lagt tyngden i sitt arbete på miljömålet Giftfri miljö med 

utgångspunkten att miljön ska vara fri från farliga ämnen så långt som det är möjligt. Detta 

blir av betydelse då människors hälsa och miljön kan bli drabbade. Om de föreslagna 

gränsvärdena accepteras menar Naturvårdsverket (2013a) att ungefär hälften av biogödseln 

som produceras idag kommer att ha svårt för att klara gränsvärdena för tillförsel till åkermark 

år 2030. Om inte biogödseln kan avsättas kommer detta leda till en minskad återföring av 

fosfor vilket blir en motsatt effekt av Naturvårdsverkets mål och även då en motsatt effekt om 

att vi ska ha ett resurseffektivt samhälle. Ett alternativ som Naturvårdsverket tar upp är att 

tillämpa längre spridningsintervall för att klara gränsvärdena för tillförsel av metaller till 

åkermark eller att minska givan. Detta är möjligt genom att gränsvärdet är utformat så att en 

viss mängd av ett oönskat ämne får tillföras per år, för ett obestämt antal år. På så vis kan det 

tillföras en maxgiva av fosfor för en femårsperiod vid ett tillfälle. Problemet blir att tillförseln 

av ett oönskat ämne så som kadmium kan bli så stor att man får vänta i så många år som givan 

av kadmium omfattar innan ny tillförsel av biogödsel får spridas på åkermark. Matavfall och 

avfall från livsmedelsindustrin dominerar det som behandlas i samrötningsanläggningar i 

Sverige. Ett långt spridningsintervall kan göra att anläggningar inte vill ta emot matavfall 

eftersom det kan bli svårt att avsätta biogödseln då långa transporter inte är hållbart. På så vis 

kommer utsortering av matavfall att motverkas då matavfall inte längre blir en önskad produkt 

för biogas- och biogödselproduktion. Mindre biogas kommer då även att framställas vilket 

bidrar till mer användning av fossila bränslen (Naturvårdsverket, 2013a). Om mindre 

biogödsel produceras kommer alternativ till detta att behövas. På något sätt behövs tillförsel 

av näringsämnen till åkermark och en annan väg kan bli att användning av mineralgödsel 

kommer att öka. En följd av detta blir att fosfor i kretslopp inte utnyttjas utan istället tillförs 

ny lättillgänglig och ändlig fosfor till åkermark utifrån kretsloppet. På så vis kommer målet 

med hållbar återföring av fosfor även att motverkas. Naturvårdsverket (2013a) anser att den 

större delen av biogasanläggningarna i Sverige kommer att klara de nya gränsvärdena år 2030 

trots att de samtidigt menar att ungefär hälften av biogödseln kommer att ha svårt för 

avsättning. Naturvårdsverkets beslut ligger i de positiva konsekvenserna av att tillförsel av 

oönskade ämnen till åkermark kommer att minska. Miljömålet Giftfri miljö kommer på så vis 

gynnas vilket var utgångspunkten. En möjlig konsekvens av att matavfall inte kommer att 

rötas är att matavfallet istället förbränns. Efter förbränningen kvarstår en aska som fortfarande 
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innehåller kadmium. Om inte fosforn på något sätt utvinns ur askan kommer denna 

förmodligen förvaras som farligt avfall på deponi (Naturvårdsverket, 2013a). Det skulle 

innebära att den fosfor som finns tillgänglig i livsmedel inte utnyttjas och därmed sluts inte 

fosforkretsloppet. På de grunderna är en möjlighet att börja med högre gränsvärden för tillförd 

mängd kadmium till åkermark som sedan trappas ner under en längre tidsperiod så att 

samhället hinner med i utvecklingen. Naturvårdsverket (2013a) hade som utgångspunkt för 

etapperna att samhället skulle hinna med i utvecklingen men om cirka hälften av biogödseln i 

Sverige inte kommer kunna avsättas år 2030 blir tiden som behövs för utveckling ett problem. 

Grunden till problematiken med att biogödseln kommer ha svårt för avsättning ligger i för 

höga halter kadmium i livsmedel i Sverige eftersom den inkommande kadmiumhalten 

påverkar den slutgiltiga biogödseln. Därmed är ett förslag att börja med att lösa denna 

problematik med livsmedel innehållande höga kadmiumhalter. Ett alternativ är att arbeta med 

att införskaffa strängare gränsvärden för kadmium i livsmedel. Eftersom många importerade 

livsmedel innehåller större mängd kadmium än svenska livsmedel, enligt resultatet, kan en 

lösning till problemet vara att börja med en minskad import. Vidare diskussion om detta under 

Lagen om offentlig upphandling.    

 

Ett mål med vårt arbete var att bland annat se hur de två miljömålen Giftfri miljö och God 

bebyggd miljö skulle kunna fungera bättre ihop. För att miljömålen ska fungera bättre ihop 

anser vi bland annat att tyngden bör läggas på livsmedel innehållande höga kadmiumhalter. 

Om strängare gränsvärden för kadmium i livsmedel införs kan mer hållbara livsmedel 

cirkulera i samhället. På så vis kan både miljön och människan skyddas samtidigt som vi tar 

till vara på näringsämnena och använder oss av ickefossila bränslen. Naturvårdsverket 

(2013a) har även belyst problemet om människans exponering för kadmium via livsmedel i 

rapporten ”Exponering för kadmium via livsmedel” och har parallellt med rapporten om 

hållbar återföring av fosfor fått i uppdrag av regeringen att sätta upp nya etappmål för en 

minskad exponering. Även i denna rapport, som i rapporten om hållbar återföring av fosfor, 

belyser Naturvårdsverket (2013b) att problemet ligger i att det finns höga kadmiumhalter i de 

svenska jordarna. Naturvårdsverket (2013b) anser att problemet med mänsklig exponering för 

kadmium via livsmedel bör börja lösas här. Utefter detta har de satt upp elva åtgärder, de 

flesta inriktade på att minska kadmiumhalter i jordar. Däremot lyder åtgärd nummer sju 

”Minskat intag av livsmedel som innehåller mycket höga halter kadmium”. Naturvårdsverket 

menar att speciellt utsatta konsumenter så som cigarettrökare, vegetarianer och kvinnor med 

dålig järnstatus bör minska sitt intag av livsmedel innehållande höga kadmiumhalter. Detta 
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kan, enligt Naturvårdsverket (2013b), uppfyllas till exempel via kostråd (Naturvårdsverket, 

2013b).  Frågan är hur hållbart ett kostråd är för att uppfylla en lägre exponering av kadmium 

via livsmedel? Vårt arbete visar att flertalet utländska livsmedel som har studerats innehåller 

högre kadmiumhalter än de svenska livsmedlen. Eftersom Sverige är ett importberoende land 

blir problemet svårt att lösa endast inom Sveriges gränser (Klackenberg, 2009). Även om 

målet med att minska kadmiumhalten i svenska jordar kommer att uppfyllas så kommer ändå 

livsmedel innehållande höga kadmiumhalter att importeras. Genom konsumtion av de 

importerade livsmedlen kommer både människan och miljön i Sverige på något sätt att bli 

utsatta för kadmium.   

 

5.2 Biogasanläggningarnas förutsättningar 

Som det ser ut idag kommer de biogasanläggningar som vi har tittat på att klara de nya 

föreslagna gränsvärdena för kadmium i fraktionen i mg/kg TS, i alla tre etapper. Linköping 

hade den högsta kadmiumhalten i biogödseln jämfört med de andra anläggningarna. År 2012 

hade de en kadmiumhalt på 0,43 mg/kg TS, (se tabell 3) vilket är relativt lågt jämfört med det 

strängaste gränsvärdet på 0,8 mg/kg TS år 2030, (se tabell 1). Dock kan det komma att bli ett 

problem i framtiden om kadmiumhalten i biogödseln ökar för varje år. År 2010 låg 

Linköpings biogödsel på en kadmiumhalt på ca 0,2 mg/kg TS och ökade till 0,43 mg/kg TS år 

2012. Detta visar att det har skett en stor ökning som till stor del beror på att Linköping 

började ta in matavfall (Tekniska verken, 2013). Om en ökning i kadmiumhalten kommer att 

fortskrida för varje år kommer Linköping få svårt att klara gränsvärdena. Utöver detta kan det 

bli ett problem för certifierad biogödsel, vilket Linköping har i dagsläget, genom att 

gränsvärdena för kadmium kan komma att bli strängare än ursprunglig lagstiftning vilket 

råder för en del metaller idag (Tekniska verken, 2013). Linköping står även för en stor mängd 

producerad biogödsel (80 400 ton per år, se tabell 2) av de jämförda anläggningarna, vilket då 

kan bli ett problem vid tillförd mängd kadmium genom biogödsel till åkermark. 

Biogasanläggningar som är certifierade enligt SPCR 120 har ett gränsvärde för kadmium i 

biogödsel på 1,0 mg/kg TS där den tillförda mängden kadmium till åker ligger på ett 

gränsvärde på 0,75 g/ha och år (Avfall Sverige, 2013). Linköping klarar kadmiumgränsvärdet 

i fraktionen i mg/kg TS bra men ligger i dagsläget redan över gränsvärdet för den tillförda 

mängden kadmium i g/ha och år (Tekniska verken, 2013). På så vis kommer Linköping att få 

det ännu tuffare att klara Naturvårdsverkets (2013a) föreslagna gränsvärden i g/ha och år.  
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Ett annat problem som kommer att innebära svårigheter för Linköping att avsätta sin 

biogödsel är kadmium-fosforkvoten. Eftersom Linköpings kadmium-fosforkvot ligger på 45 

mg Cd/kg P (se tabell 3) gör detta att Linköping inte kommer att kunna avsätta sin biogödsel 

redan från första etappen år 2015, se tabell 1. Resultatet innebär att Linköping har mindre än 

ett år på sig att vidta åtgärder för att de ska kunna fortskrida med sin verksamhet och för att de 

ska kunna avsätta sin biogödsel. Verksamheten bygger först och främst på att producera 

biogas. Om Linköping inte lyckas få ner sin kadmium-fosforkvot till år 2015 så är frågan hur 

lönsam biogasproduktionen kommer att bli? Vid jämförelse med de andra anläggningarna 

kommer alla utom Linköping att klara etapperna som det såg ut år 2013 (år 2012 för 

Linköping). Dock kan Laholm komma att få svårigheter vid sista etappen år 2030 då deras 

kvot i dagsläget ligger på 29,2 mg Cd/kg P (se tabell 3). Återigen om värdena kommer att öka 

för varje år kan detta komma att bli ett problem redan tidigare. Eftersom även Laholm har 

certifierad biogödsel kan detta gränsvärde komma att bli strängare för certifierad biogödsel. 

Dock har inte SPCR 120 certifierad biogödsel gränsvärde för denna kvot idag så detta är 

osäkert (Avfall Sverige, 2013). Ett alternativ till lösning av detta problem kan vara en satsning 

på reningstekniker. Dock anser vi att problemet istället ligger i den brist som råder om vilka 

kadmiumhalter de olika livsmedelsfraktionerna har som går in till 

samrötningsanläggningarna. Frågan är då varför denna brist råder? Uppsala är den enda 

anläggningen som har data över kadmiumhalterna i de enskilda substraten. Om 

kadmiuminnehållet hade varit mer kontrollerat hade en del livsmedel alternativt kunnat 

uteslutas till rötningen. Detta hade i sin tur kunnat leda till att biogasanläggningar som i 

framtiden inte kommer att klara gränsvärdena kan göra ett urval av livsmedel och fortsätta 

producera biogas och biogödsel. Dessutom går i sådana fall inte allt avfall som skulle ha 

rötats, som ett alternativ, till förbränning utan då kan en del av avfallet istället behandlas. Ett 

problem med detta är att om kadmiumrika substrat utesluts, så kan en stor mängd fosfor gå 

förlorad. Utesluts fosforhaltiga substrat till samrötningen kommer återföringen av fosfor 

missgynnas genom att substraten inte återförs till åkermark via biogödsel. På så vis anser vi 

utifrån resultatet och som nämnt ovan att det i längden inte är en hållbar lösning. Tyngden bör 

istället läggas strängare gränsvärden för kadmium i livsmedel i Sverige, alternativt i EU.   

 

5.2.1 Sysav’s nya anläggning 

Sysav planerar att bygga en ny biogasanläggning där de vill röta sin egna slurry. Idag 

transporteras deras slurry till Kristianstad biogasanläggning för samrötning vilket i längden 
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inte är speciellt hållbart. För Sysav´s del är det kritiskt att veta om deras planerade anläggning 

kommer klara Naturvårdsverkets nya föreslagna gränsvärden då kostnaden för att bygga 

anläggningen kommer att bli stor. Att bygga en ny anläggning som sedan inte kommer att 

klara gränsvärdena är inte önskvärt. Sysav har delat med sig av dataanalyser över 

kadmiumhalter i deras befintliga slurry men dessa data har inte varit tillräckliga för att vi ska 

kunna komma med ett konkret utlåtande om den nya anläggningen. Dock kan vissa slutsatser 

dras utifrån resultatet. Sysav tar till största del in hushållsavfall 84 % (se tabell 2). Uppsala 

tar, i likhet med Sysav, in en stor del hushållsavfall 81 % (se tabell 2).  Uppsalas slutliga 

biogödsel har en kadmiumhalt på 0,3 mg/kg TS och Sysav´s slurry har en halt på 0,08 mg/kg 

TS (se tabell 3). Eftersom Uppsala var den anläggning som faktiskt hade data över 

kadmiumhalter i sina enskilda substrat innan rötning kan ett medelvärde räknas ut från 

Uppsalas kadmiumhalt i hushållssubstratet år 2013, Barck-Holst
21

. Då fås ett medelvärde på 

0,08 mg/kg TS vilket är samma kadmiumhalt som Sysav har i sin slurry. Skillnaden mellan 

Uppsala och Sysav´s substrat är att Uppsala tar in 16 % slaktbiprodukter och Sysav tar in 8,5 

% fett från fettavskiljare (se tabell 2). Det finns även skillnader i mängden livsmedelsavfall 

(Uppsala 3 %, Sysav 7,5 %), se tabell 2.  På så vis kan inte en direkt slutsats dras att Sysav´s 

planerade anläggning kommer att få exakt samma kadmiumhalt i sin biogödsel som Uppsala. 

Dock kan ändå slutsatsen dras, på grund av stora mängder hushållsavfall i respektives 

anläggning, att de möjligtvis kan få liknande värden. Om Uppsalas data över kadmiumhalter i 

slaktbiprodukter, enligt Barck-Holst
22

, räknas om till ett medelvärde fås en kadmiumhalt på 

0,05 mg/kg TS. Detta visar att Uppsalas slaktbiprodukter har en lägre kadmiumhalt än deras 

hushållsavfall. Det som saknas för att jämföra Uppsala med Sysav är kadmiumhalten i 

Sysav´s fett från fettavskiljare. Samt bör en åtanke ges åt den studie som Naturvårdsverket har 

tittat på där resultatet visar att kadmiumhalter i komposterbara hushållsavfall kan variera 

mycket, 25-48 mg/kg P (Jönsson, 2005, Naturvårdsverket, 2013). Dock är detta värde i mg/kg 

P. Även om Sysav, så som Uppsala, kommer att ha goda förutsättningar för klara 

gränsvärdena för kadmium biogödseln kan det vara så att Sysav har en lägre fosforhalt i sin 

slurry. Det största problemet för biogasanläggningarna, med de nya föreslagna gränsvärdena, 

kommer inte att bli mängden kadmium i biogödseln utan framförallt kadmium-fosforkvoten. 

Om Sysav´s slurry har en lägre fosforhalt än Uppsala kommer deras slurry få en högre 

kadmium-fosforkvot jämförelsevis (Uppsala 23,5 mg Cd/kg P), se tabell 3. Med dessa grunder 

är det viktigt för Sysav att mäta fosforhalten i sin slurry för att kunna få fram kadmium-

                                                             
21 Ibid, 16. 
22 Ibid, 16. 
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fosforkvoten. Är kadmium-fosforkvoten nära de nya föreslagna gränsvärdena, se tabell 1, bör 

Sysav fundera på åtgärder innan anläggningen byggs. 

5.2.2 Kadmium-fosforkvot 

Ett vidare spår av kadmium-fosforkvoten är jämförelsen mellan kadmium-fosforkvoten i 

komposterbara hushållsavfall (25-48 mg Cd/kg) och Naturvårdsverkets föreslagna 

gränsvärden för kvoten, se tabell 1 (Naturvårdsverket, 2013a). Resultatet visar att en del 

hushållsavfall inte kommer att klara kadmium-fosforkvoten. På så vis kommer inte de här 

hushållsavfallen vara optimala för samrötning då de påverkar biogödselns kvot. 

Konsekvensen blir även här att en del livsmedel inte är lämpade för samrötning redan från 

första etappen, år 2015, och då blir ett alternativ återigen förbränning. Problemet ligger även 

återigen i att det är höga kadmiumhalter i livsmedel som blir grunden till problemet. 

Ett annat intressant resultat är jämförelsen mellan kadmium-fosforkvoten i tabell 3 och tabell 

1. Detta resultat visar att gränsvärdena för kadmium i livsmedel i EU är satta så att livsmedel 

som klarar EU:s gränsvärden får säljas och på så vis konsumeras av befolkningen. Dock får 

en del livsmedel som klarar gränsvärdena för konsumtion inte återföras till åkermark med 

Naturvårdsverkets gränsvärden. Ett exempel är ris som idag har ett gränsvärde på 0,2 mg 

Cd/kg våtvikt (se tabell 4). När detta gränsvärde är omräknat till mg Cd/kg P ligger 

gränsvärdet på 1515 (se tabell 4). Vid jämförelse med Naturvårdsverkets förslag till 

gränsvärden så ligger ris långt över Naturvårdsverkets gränsvärden. Även de andra studerade 

livsmedlen ligger långt över de föreslagna gränsvärdena, till exempel vete (571 mg Cd/kg P), 

tomat (98 mg Cd/kg P) och potatis (232 mg Cd/kg P) (se tabell 4). Observera att det vi i 

Sverige slänger mest utav är grönsaker och frukt (Naturvårdsverket, 2014). På så vis kommer 

bland annat en stor mängd grönsaker innehållande en hög kadmium-fosforkvot att bli 

inkommande substrat till biogasanläggningarna. Frågan är då hur rimliga de nya föreslagna 

gränsvärdena är jämfört med dagens omgjorda gränsvärden för kadmium i livsmedel? Som 

nämnt innan finns inget gränsvärde för kadmium-fosforkvoten i dagsläget och på så vis blir 

det ett helt nytt gränsvärde. Resultatet visar därför att kadmium-fosforkvoten bör utredas mer 

innan gränsvärdena sätts. En annan aspekt i detta område är att jämföra de föreslagna 

gränsvärdena för kadmium-fosforkvoten med gränsvärdet för minerlagödsel. Även om 

kadmiuminnehållet har minskat med cirka 90 % sedan mitten av 1990-talet i fosfaten har 

mineralgödseln fortfarande ett gränsvärde på 100 mg Cd/kg P, vilket är betydligt högre än 

Naturvårdsverkets förslag (Naturvårdsverket, 2013a, Tekniska verken, 2013). Frågan är då 

om det är skäligt att ha ett gränsvärde för kadmium i minerlagödsel på 100 mg Cd/kg P 
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samtidigt som Naturvårdsverket (2013a) vill ha ett gränsvärde för kadmium i biogödsel på 40, 

35 och 30 mg Cd/kg P för respektive etapp? Gränsvärdet 100 mg Cd/kg P borde ha sänkts i 

takt med att kadmiumhalterna sänktes i fosfaten. Resultatet visar även att mineralgödsel blir 

ett lätt andrahands val om biogödseln inte klarar gränsvärdena för spridning i framtiden. Vi 

anser på dessa grunder att problemet återigen ligger i gränsvärdena för kadmium i livsmedel.  

5.3 Matavfalls påverkan på biogasanläggningarna 

Naturvårdverket (2014) tar upp en viktig fråga angående matavfall. Vad räknas egentligen 

som oundvikligt matavfall och vad räknas som onödigt matavfall? Matavfall som är 

oundvikligt är inget vi kan göra något åt, om man bortser från det faktum att för stora 

mängder mat generellt produceras i OECD-länder, alltså att det generellt blir för mycket 

oundvikligt matavfall. Ett stort problem är att människor med mycket pengar kan köpa större 

mängder mat utan att bli speciellt påverkade av att de sedan kan komma att behöva slänga 

maten. När människor köper mer mat än vad de faktiskt behöver kommer även efterfrågan att 

öka, vilket i sin tur leder till både mer onödigt och mer oundvikligt matavfall. Sett till onödigt 

matavfall är detta något som kan påverkas av gemene man. Varje person styr över sina inköp 

och vad det sedan blir av de livsmedlen. Men som Naturvårdsverket (2014) påpekar så kan 

onödigt matavfall för en familj bli oundvikligt matavfall för en annan. Exempel: Familj nr.1 

kan anse att inälvsmat är oätligt medan Familj nr.2 anser att detta är funktionell mat. Om 

Familj nr.2 inte äter upp inälvsmaten blir det onödigt matavfall medan för Familj nr.1 blir det 

oundvikligt matavfall. För slakterier blir detta ett svårt dilemma då inälvorna blir en produkt 

vid slakten. En del av biprodukterna vid slakten kommer därmed att bli avfall och på så vis ett 

inkommande substrat till biogasanläggningarna eftersom detta är en önskvärd produkt till 

biogasproduktion då det innehåller höga fosforhalter (Naturvårdsverket, 2014). De olika 

sektorernas onödiga och oundvikliga matavfall kan komma att påverka biogasproducenterna. 

Då hushållssektorn står för det största matsvinnet (80 % se figur 3) av alla sektorer är denna 

sektor mest påverkbar. På grund av att hushållssektorn står för det största matsvinnet påverkar 

även denna sektor biogasanläggningarna i stor utsträckning. För att ge ett exempel: om 

hushållens onödiga matavfall innehåller höga kadmiumhalter bör arbete läggas på att minska 

det onödiga matavfallet så att biogasanläggningarna kan få en lägre kadmiumhalt i sin 

biogödsel. Om kadmiumhalten däremot är högre i oundvikligt matavfall än i onödigt 

matavfall hade detta påverkat biogasanläggningarna i större utstreckning eftersom oundvikligt 

matavfall är svårare att minska. Onödigt matavfall är för världens del negativt men för 

biogasanläggningarna är det positivt då de vill ha in så mycket som möjligt för att producera 
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biogas. Därför kan fokus i detta fall inte enbart läggas på att minska det onödiga matavfallet 

utan störst fokus bör ligga på att minska kadmium i livsmedel. 

 

5.4 EU-ländernas kadmiumhalt i matjordar och deposition  

De livsmedel som visas i tabell 5 är livsmedel utvalda utefter förmåga att ackumulera 

kadmium men även utefter matsvinn då de studerade biogasanläggningarna i detta arbete hade 

otillräckliga plockanalyser. Livsmedlens ursprung är en viktig faktor då Sverige importerar 

stora mängder från framförallt EU-länder (FAOSTAT, 2014). Därav blev det av relevans att 

inte enbart titta på matsvinnet utan även på vilka kadmiumhalter Europeiska länder har i sina 

livsmedel. Efter att ha analyserat resultatet i tabell 5 visar det sig att framförallt 

Nederländerna och Irland har svårt att klara EU:s uppsatta gränsvärden för kadmium i 

livsmedel. Det är kräftdjur, musslor och blötdjur och olika grönsaker som utmärker sig i de 

olika fallen och detta är inget som överraskar då det är dessa livsmedel som har lätt att 

ackumulera kadmium (EFSA, 2009). Danmark visar bra till medel i sina kadmiumhalter i 

livsmedlen och har även relativt bra värden i sina matjordar vilket ses som positivt då Sverige 

importerar mycket från just Danmark. Sveriges värden för de olika livsmedlen, i jämförelse 

med de övriga länderna, uppfattas som bra men bristen på data måste tas i åtanke. Det faktum 

att det saknas data gör att det resultatet som presenteras inte är lika pålitligt som vi hade velat 

ha det. Bristen på data i tabell 5 gör det svårt att jämföra den med figur 4A och 4B och att då 

få våra slutsatser att bli att trovärdiga. Genom att jämföra Sveriges data med gränsvärdena 

(ML) i tabell 5 så ser vi även att inga av livsmedlen överskrider gränsvärdena. Varför 

Sveriges kadmiumvärden i livsmedel är bra är svårt att veta men av de faktorer vi har kollat 

på i denna rapport så kan den låga kadmiumdepositionen och den låga kadmiumhalten i 

matjorden vara påverkande faktorer (Ilyin et al, 2005; Lado et al, 2008). Samtidigt uppvisar 

flera av de övriga länderna att kadmiumhalterna i livsmedlen inte kan relateras till 

kadmiumdepositionen. Irland till exempel var det landet med högst kadmiumhalter i sina 

livsmedel men har samtidigt väldigt låg kadmiumdeposition. Jämför vi däremot 

kadmiumdepositionen med kadmiumhalterna i matjordar i Europa så ser vi ett tydligt 

samband. För Sveriges del, med jämförelsevis låga kadmiumhalter i matjorden så ser vi detta 

som något positivt då det är bevisat att grödor tar upp och ackumulerar kadmium ifrån 

matjorden (IARC, 2012). Men samtidigt importerar Sverige stora mängder livsmedel från 

länder som har sämre värden och vi får då trots allt en tillförsel av kadmium till Sverige och 

därmed Sveriges jordar. Figurerna 4A och 4B ger en väldigt bra bild över hur hela EU är 



38 
 

sammanlänkat. Här är det viktigt att förstå hur ländernas val av till exempel produkter och 

tekniker påverkar andra länder. Om ett land inte tar sitt ansvar och till exempel släpper ut 

stora mängder kadmium till luften eller använder stora mängder mineralgödsel så kommer det 

att påverka matjordar i andra länder, vilket i sin tur påverkar grödorna. Mineralgödsel är en av 

de störst bidragande faktorerna till kadmium i jordar men även en av de viktigaste delarna 

inom jordbruk. Mineralgödsel ger näring åt näringsfattiga jordar och det är därför av stor 

betydelse för länder som använder mineralgödsel och inte har andra ekonomiska och/eller 

tekniska möjligheter. För många jordbrukare så kan även mineralgödseln vara en fråga om 

överlevnad då det hjälper till att ge en bra skörd som jordbrukaren antingen kan konsumera 

själv eller sälja vidare för att tjäna in sitt levebröd (McLaughlin et al, 1999). Att fasa ut 

mineralgödseln kan därför vara ett svårt eller nästintill omöjligt steg att ta. Ett alternativ är 

istället att mineralgödseln optimeras och nya prisvärda alternativ och tekniker tas fram. 

Sverige som importerar mycket livsmedel från andra EU-länder kan såklart drabbas av de 

övriga medlemsländernas sämre val och sämre förutsättningar. Men idén att minska importen 

för att ”rädda oss själva” är inget att sträva efter. Genom att istället förstå hur hela Europa är 

sammanvävt så kan tyngd läggas på att sträva mot en bättre miljö och hälsa för hela EU. 

5.5 Kopplingen mellan biogasanläggningar och kadmium i svenska jordar 

Riktas blicken åt endast kadmium i svenska jordar istället för i hela EU och hur detta är 

kopplat till biogasanläggningarnas inkommande substrat så visar resultatet inget direkt 

samband. Resultatet visar att Helsingborg hade de lägsta kadmiumvärdena i mg/kg TS och de 

hade även den högsta fosforhalten i sin biogödsel, jämfört med de andra anläggningarna. På 

så vis fick de den bästa kadmium-fosforkvoten, se tabell 3. Linköping hade de högsta 

kadmiumvärdena i mg/kg TS och de hade den lägsta fosforhalten i sin biogödsel. På så vis 

fick de den sämsta kadmium-fosforkvoten, se tabell 3. Detta resultat kan sedan jämföras med 

de två biogasanläggningarnas ingående substrat samt hur kadmiumhalten ser ut i respektive 

anläggnings region. En stor skillnad mellan anläggningarnas substrat är att Linköping tar in 

11 % mer slaktbiprodukter än Helsingborg samt att Linköping inte tar in någon gödsel alls. 

Mängden av utgående biogödsel är likvärdig, se tabell 2. Eftersom inälvor så som njure och 

lever innehåller höga kadmiumhalter, se tabell 5, kan det vara en bidragande faktor att 

Linköping tar in så pass mycket mer slaktbiprodukter än Helsingborg och de andra 

anläggningarna. Utifrån detta resultat kan en möjlighet för Linköping vara att närmre 

undersöka kadmiumhalterna i deras inkommande substrat, speciellt deras slaktbiprodukter. En 

möjlighet för Linköping är att undersöka kadmiumhalter i gödsel från närliggande 
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verksamheter och se om det kan vara en möjlighet att byta ut en del av det kadmiumrika 

substratet mot gödsel eller att byta ut det mot andra fosforrika livsmedel. Genom att höja 

fosforhalten och minska kadmiumhalten kan kadmium-fosforkvoten sjunka. Dock innehåller 

slaktbiprodukter en stor mängd fosfor och är som nämnt ovan en önskvärd produkt för 

samrötning. Ett annat problem vi ser med detta är även vart det substrat som byts ut ska ta 

vägen? När det gäller koppling till matjordarna kan vi inte dra en slutsats mellan höga halter i 

matjorden och höga halter i biogödseln på grund av den brist det finns i data över substratens 

ursprung. Biogasanläggningarna har kunskap om vilken sektor deras substrat kommer ifrån 

men de vet inte substratens verkliga ursprung, till exempel var grödorna är odlade eller om 

livsmedlen från butikerna är importerade. Däremot kan slutsatsen dras av resultatet att 

jordarna runt omkring biogasanläggningarna kommer att få en ökad kadmiumhalt på grund av 

att de inkommande fraktionerna kommer påverka den utgående biogödseln. 

5.6 Rättslig grund: Lagen om offentlig upphandling 

Slutsatsen av vårt resultat har visat att det största problemet ligger i för höga kadmiumhalter i 

livsmedel och att de livsmedel som har högst kadmiumhalter är importerade. Genom att 

Sverige är med i EU så har vi, förutom våra egna lagar och regler, även EU:s lagar och regler 

att rätta oss efter. De lagar som stiftas i EU, stiftas tillsammans med de övriga 

medlemsländerna och gäller lika så för alla av dem. När det kommer till vårt fall kring 

kadmium i livsmedel och om importen kan minskas så bör en diskussion först tas upp om vad 

som är möjligt inom EU, då EU:s lagar gäller över våra svenska lagar. 

Artikel 28 EG 

Vår tolkning av EU-kommissionens definition, gällande kadmium i livsmedel, innebär att 

Sverige inte skulle kunna ha ett förbud mot livsmedel innehållande höga halter kadmium, vare 

sig totalt eller partiellt. Ett annat hinder med kadmium i livsmedel skulle kunna vara ”åtgärder 

med motsvarande verkan” (ÅMV) som även det faller under art 28 EG. EU-domstolen 

definierade ÅMV i ett mål som ”alla handelshinder antagna av medlemsländer som kan 

utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom 

gemenskapen”. Enligt oss är denna definition väldigt vid och kan tolkas på flera olika sätt. 

Dock är innebörden att det är den verkan en åtgärd har, inte dess utformning som är 

avgörande. För att koppla ÅMV till kadmium i livsmedel så skulle Sverige kunna sätta upp en 

lag som indirekt hindrar importen av ett livsmedel. Utformningen av denna lag skulle inte 

hamna under art 28 EG men däremot effekten som denna nya lag har på gemenskapen, kan 
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falla under art 28 EG som åtgärder med motsvarande verkan. Detta kommer på så vis 

motverka fallet med kadmium i livsmedel. 

Artikel 30 EG 

Art 30 EG innebär att Sverige i princip skulle kunna få ett undantag gällande import av 

livsmedel innehållande höga halter kadmium. Problemet som infaller är dock att EU har 

fastslagit att en nationell regel som tillkommit enbart för att skydda miljön inte kommer 

räknas som ett undantag enligt art 30 EG. EU-domstolen har ställt krav på att ett “direkt hot 

mot människors och djurs hälsa och liv“ måste finnas för att kunna räknas som ett undantag 

enligt art 30 EG. Om importen av livsmedel innehållande höga halter kadmium skulle 

minskas genom någon form av lag så skulle detta räknas som en miljöskyddsåtgärd enligt art 

30 EG. Men att kadmium i detta fall inte kommer utgöra något direkt hot mot människors och 

djurs hälsa och liv så anses inte detta tillämpligt (Isgren, 2003). 

Principen om ömsesidigt erkännande 

De flesta livsmedel som innehåller höga kadmiumhalter är helt vanliga livsmedel som 

används i princip världen över. För att minska importen innebär det därför att Sverige skulle 

behöva neka dessa livsmedel även fast de är godkända, både i tillverkningslandet (inom EU) 

och i Sverige. Principen om ömsesidigt erkännande skulle inte tillåta detta och på så vis 

kommer kadmiumrika livsmedel inte kunna begränsas i Sverige. 

Miljögarantin i artikel 95 EG 

Fallet där Sverige åberopade miljögarantin för att förbjuda azofärger visar hur svårt det är att 

faktiskt få en lag att godkännas inom EU om den är strängare än den harmoniserande 

lagstiftningen. En studie gjord i Storbritannien visar att azofärgämnen har en effekt på barns 

hyperaktivitet. Resultaten visar att de barn som fick livsmedel innehållande azofärger hade en 

ökad hyperaktivitet medan de barn som fick livsmedel utan tillsatta azofärger visade en 

mindre hyperaktivitet (Bateman et al, 2003). Azofärgämnen är även, enligt Livsmedelsverket 

(2013), ämnen som kan ge olika typer av överkänslighetsreaktioner, framförallt hos barn. 

Exempel på överkänslighet kan vara lindriga hudutslag, astma, nässelfeber och eksem 

(Livsmedelsverket 2013). Om vi jämför azofärger med kadmium som IARC (2012) har 

klassificerat som ett cancerogent ämne så kan båda anses som ämnen som ger oönskade 

effekter. Vi kan dock se en stor skillnad: vid avslaget om azofärger så menade EU att det är 

upp till konsumenten själv att kolla vilka ingredienser det livsmedel de köper innehåller. 

Konsumenten kan därmed se om det livsmedel de funderar på att köpa innehåller azofärger 
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eller inte och efter det ta sitt beslut. Vi ställer oss då frågan: hur ska man se om ett livsmedel 

innehåller kadmium? Kadmium är ingen tillsats så som azofärger är, det är alltså inget vi 

tillsätter för att få någon typ av önskad effekt. Kadmium är svårt att ha med i en 

innehållsförteckning då ingen vet hur mycket kadmium det finns i olika livsmedel. Om EU:s 

argument för azofärger är att konsumenten kan se om livsmedlet innehåller något av dessa 

färgämnen, borde inte resonemanget för kadmium i livsmedel då vara givet? Azofärger är 

något människan tillsätter, kontrollerbart, medan kadmium finns naturligt överallt och 

kommer vara närvarande i de flesta livsmedel. Att inte veta mängden kadmium i ett livsmedel 

borde ”skrämma” EU till att tillåta hårdare krav och regler för just kadmium i livsmedel än 

som i detta fall för azofärger. Vi tycker detta talar ganska klart för hur viktigt det är för EU 

och alla medlemsländer att faktiskt sträva mot nolltolerans för kadmium i livsmedel. 

Offentlig upphandling 

I EU:s upphandlingsdirektiv så finns det möjlighet för de upphandlande myndigheterna att 

ställa miljökrav, till exempel genom artikel 174-176 EG och genom skall- och bör-krav 

(Socialdepartementet(b), 2013). Dessa möjligheter är självklart positiva men återigen gäller 

EU:s allmänna principer om likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, transparens 

och ömsesidigt erkännande. Gällande skall- och börkrav så kan den upphandlande 

myndigheten uppnå sina mål genom att noga tänka igenom vad de ska begära i form av krav i 

sin upphandling. Om till exempel en kommun skulle ställa krav på att ett visst livsmedel inte 

får innehålla över en viss kadmiumhalt så skulle detta eventuellt fungera men kommunen kan 

inte säga att ”vi vill inte ha några grönsaker från Spanien”. Det sistnämnda skulle inte vara 

likabehandling eller proportionerligt och det skulle definitivt vara diskriminerande. Det skulle 

inte heller räknas som ett miljökrav. Det är viktigt att inse vilken makt den upphandlande 

myndigheten har på framtidens upphandlingar men även på den privata sektorn. Den 

offentliga sektorn kommer att vara ledande i kravställande genom sina upphandlingar och har 

därmed stor möjlighet att påverka. Genom sin påverkan så kan den upphandlande 

myndigheten leda utvecklingen framåt, där företag hela tiden jobbar för att få fram nya 

tekniker och bättre livsmedel. 

Miljöanpassad offentlig upphandling 

Miljöanpassad offentlig upphandling är viktigt för arbetet med hållbar utveckling och kan på 

sikt hjälpa Sverige att uppnå de 16 nationella miljökvalitetsmålen, två av dessa (Giftfri miljö 

och God bebyggd miljö) har diskuterats flitigt i denna rapport. Livsmedel är en viktig del av 

miljöanpassad offentlig upphandling då miljöanpassad offentlig upphandling i första hand 
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inriktar sig på de produkter som förknippas med stora miljöproblem och väsentliga 

försäljningsvolymer. Livsmedel är en av de tre största miljöbovarna, tillsammans med 

byggande och transporter. Vid en miljöanpassad upphandling är det framförallt viktigt att 

köpa de produkter med bäst miljöprestanda, har minsta miljöpåverkan och att detta sker på ett 

affärsmässigt sätt. De senaste decennierna har den offentliga sektorn fått större krav på att 

interagera miljöaspekter i sina upphandlingar (Socialdepartementet(b), 2013). Att den 

offentliga sektorn har stor makt är vid detta lag förstått men det har även det övriga samhället. 

Genom påtryckningar av företag, politiker, miljöorganisationer, skattebetalare och 

konsumenter har den offentliga sektorn fått se sin viktiga roll i pådrivande av miljöarbete. Att 

utveckla miljöanpassad offentlig upphandling till ett politiskt styrmedel skulle kunna ge stora 

vinster för miljön. Nya innovationer och ny miljöanpassad teknik skulle kunna utvecklas. 

EU-samarbete 

Hur vi än vrider och vänder på lagar och regler som har diskuterats i detta arbete så är 

slutsatsen nästan alltid den samma, inga krav får ställas som är diskriminerande mot någon 

annan nation. Gällande import av livsmedel så verkar det därmed omöjligt att minska 

importen av ett livsmedel från ett visst EU-land då detta skulle räknas som diskriminerande. 

Än så länge har EU bara dömt i förmån för miljön i ett mål, vilket i sig är väldigt positivt men 

det visar även på att det ännu är en lång väg att gå. Samtidigt är det kanske själviskt att vilja 

hindra importen av livsmedel från andra länder för att ”rädda oss själva”. Istället borde vi se 

på det stora hela. Sverige gick med i EU 1995 med en tanke om att jobba gemensamt med de 

övriga medlemsländerna. Lösningen för biogasanläggningarna i det korta loppet skulle kunna 

gynnas av en minskad import av kadmiumrika livsmedel men för att gynna miljö och hälsa i 

det långa loppet så borde EU fortsätta jobba tillsammans och fortsätta att sträva efter samma 

mål. Våra resultat visar att Sverige är ett av länderna som har lägst kadmiumhalt i livsmedlen 

så istället för att hindra livsmedel från andra medlemsländer så vi borde vi ta reda på orsaken 

och dela med oss av vår kunskap. 
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5.7 Kadmiumcykeln 

De resultat och den diskussion som visas ovan har lett fram till en kadmiumcykel. När 

Sverige importerar livsmedel så innebär det att kadmium följer med in över Sveriges gränser. 

Dessa livsmedel kommer sedan att konsumeras och en stor del blir matavfall på ett eller annat 

sätt. Matavfallet kommer sedan transporteras till biogasanläggningarna för vidare samrötning 

till biogödsel. All denna biogödsel inklusive det kadmium som följt med från importen 

kommer sedan att spridas på åkrar. På åkrarna kommer sedan nya grödor att odlas, grödor 

som i sin tur kommer att ta upp kadmiumet. Grödorna kommer sedan att bli livsmedel som 

återigen konsumeras och på så sätt går kadmiumcykeln runt och runt. Importen i detta fall gör 

att vi får en ständig tillförsel av kadmium in till Sverige och halten kommer alltid att öka. 

Trots att Sverige exporterar livsmedel själva så kommer inte importen och exporten gå jämnt 

ut då de livsmedel med betydande kadmiumhalt inte är lika höga i svenska livsmedel som hos 

vissa livsmedel i EU-länder, se tabell 5. Men framförallt så importerar Sverige betydligt 

mycket mer än vad som exporteras (FAOSTAT, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 visar kadmiumcykeln.  
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6. Slutsats 

De alternativ för att lösa konflikten mellan miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö 

som har tagits fram i detta arbete bygger på de resultaten som fåtts fram. Figur 7 visar den 

kadmiumcykel som råder i Sverige. Utifrån denna samt resterande data har alternativen delats 

upp i bättre och sämre alternativ samt beskrivs reflektioner över konsekvenserna. 

 

 I Naturvårdsverkets båda rapporter ”Hållbar återföring av fosfor” samt ”Förslag till 

etappmål – Exponering för kadmium via livsmedel” belyser de att problemet ligger i 

att vi har höga kadmiumhalter i våra svenska jordar. De menar att det är där lösningen 

till problemet med en hållbar återföring av fosfor samt en minskad exponering av 

kadmium via livsmedel bör börja. Fås renare jordar som är fria från kadmium och 

andra oönskade ämnen i så stor utsträckning som möjligt, så kommer våra livsmedel 

som odlas på åkrarna att ha lägre kadmiumhalter. På så vis kommer både biogödseln 

bli renare och människor i Sverige får en lägre exponering av kadmium via livsmedel 

(Naturvårdsverket, 2013a; Naturvårdsverket, 2013b). Problemet med det här är att 

även om jordarna och livsmedel blir renare kommer ändå import av livsmedel att 

fortskrida. Genom importen kommer livsmedel med höga kadmiumhalter in i Sverige 

som leder till, med de nya föreslagna gränsvärdena för tillförsel av kadmium till 

åkermark, att den slutliga biogödseln blir oanvändbar. Ett alternativ blir att utesluta 

importerade livsmedel till rötningen. Det här är ett av de sämre alternativen och är 

ingen hållbar lösning i längden. Båda miljömålen kommer delvis att gynnas men 

delmålet att matavfall ska behandlas biologiskt kommer att motverkas. 

 Om inte biogödseln klarar de nya föreslagna gränsvärdena kan ett alternativ vara att 

ändå röta avfall för att få ut biogas. Biogas är ett ickefossilt bränsle som jämfört med 

fossilt bränsle så som bensin och diesel har mycket renare utsläpp till luft. Då fås 

biogödsel som restprodukt istället för en återvinningsbar produkt som i sin tur kommer 

att klassas som farligt avfall på grund av dess höga kadmiuminnehåll. Detta blir på 

dessa grunder ett av de sämre alternativen. God bebyggd miljö kommer delvis att 

gynnas och även Giftfri miljö men det blir inget slutet kretslopp.      

 Ett alternativ är att börja med högre gränsvärden för tillförd mängd kadmium till 

åkermark genom biogödsel. Genom att trappa ner gränsvärdet under en längre 
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tidsperiod så kan samhället hinna med i utvecklingen. Naturvårdsverkets förslag till 

gränsvärde för kadmium-fosforkvoten i mg Cd/kg P är idag inte hållbart i jämförelse 

med dagens gränsvärden för kadmium i livsmedel. På dessa grunder är ett alternativ 

att anpassa gränsvärdet för mg Cd/kg P mot dagens gränsvärden eller att utesluta det 

helt.    

 En del biogasanläggningar kan komma tycka att det inte blir ekonomiskt lönsamt att 

ha kvar sin verksamhet. Att utesluta importerade livsmedel ger mindre biogas och 

genom att inte utnyttja biogödseln blir biogödseln ett avfall som måste omhändertas. 

Mindre biogas ger sämre avkastning och omhändertagande av biogödsel ger extra 

utgifter för biogasanläggningarna. Om biogasanläggningar måste läggas ner motverkas 

miljömålet God bebyggd miljö.  

 

 Lagen om offentlig upphandling har visat att importen av livsmedel inte kan minskas 

utan problem men ett alternativ för Sverige skulle kunna vara att se över vad som 

faktiskt odlas på åkrarna. Till exempel så importeras stora mängder baljväxter till 

Sverige samtidigt som det odlas stora mängder spannmål. Om denna fördelning skulle 

kunna bli jämnare, alltså att det odlas mer baljväxter så kan det automatiskt leda till en 

mindre import och en större användning av Sveriges egna grödor. Självklart finns det 

en anledning till varför just baljväxter importeras och det är att de flesta av de 

grödorna behöver ett varmt klimat för att växa och det kan vi inte bortse ifrån. Trots 

detta kan det påpekas att med noggrann planering av vad som kan odlas och vad som 

behöver importeras så skulle en optimering kunna ske. 

 

 Ett alternativ för att försöka optimera kadmiumcykeln är att fortsätta jobba med att 

förbättra offentlig upphandling. Att Europa samarbetar för att få miljöanpassade 

offentliga upphandlingar är ett stort steg på vägen för att kunna minska 

kadmiumhalten i Sverige men även i hela Europa. Detta är ett av de bättre 

alternativen, eftersom detta i längden är ett hållbart alternativ där hela Europa 

samarbetar och strävar efter en bättre miljö och en bättre hälsa för människor. På så 

vis gynnas både miljömålet Giftfri miljö och God bebyggd miljö och de kan samverka. 
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7. Fortsatt arbete 

För att ta itu med problematiken kring kadmium så måste flera områden studeras mer 

ingående. Dessa områden innefattar jordarna som grödorna växer i dagsläget då de på många 

ställen innehåller för höga halter kadmium. Att enbart lägga ner arbete på att förbättra 

Sveriges jordar skulle inte vara optimalt då utomstående faktorer ändå kommer att påverka 

jordarna, till exempel kadmiumdeposition som härrör från en annan del av Europa. Istället 

krävs ansvarstagande från de enskilda medlemsländerna, påtryckningar från befolkningen och 

restriktioner från EU. Genom att förstå hur hela Europa är sammanlänkat så skulle stora 

arbetsinsatser kunna läggas på att förbättra jordarna inom hela unionen. Genom att arbeta för 

att förbättra jordarna kommer livsmedlen automatiskt att få lägre kadmiumhalter. 

Genom att fortsätta arbeta med hur biogasanläggningarna ska kunna klara de föreslagna 

gränsvärdena är av största vikt då de negativa konsekvenserna är många, till exempel 

biogödsel som restprodukt och att God bebyggd miljö motverkas. Även fast tillstramande av 

gränsvärdena leder till en förbättring av miljömålet Giftfri miljö så kan det inte vara det 

framtida arbetets enda fokus. Att få en Giftfri miljö är av stor vikt men alla delar måste 

samarbeta för att den stora helheten ska bli bättre. Om biogasanläggningarna inte kommer 

klara de nya föreslagna gränsvärdena kan de bli tvungna att stänga sina anläggningar. Vi har 

dock sett en brist i biogasanläggningarnas dataanalyser och anser att de bör arbeta med 

utförligare plockanalyser av de inkommande fraktionerna. I dagsläget är det svårt för 

biogasproducenterna att räkna på vad deras biogödsel skulle ha för kadmiumhalter då de inte 

vet livsmedlens ursprung som går in till samrötningen. Genom att olika livsmedel innehåller 

olika halter av kadmium bör plockanalyser därför vara av största vikt. 

Kenth Hasselgren har i en rapport 2008 studerat på salixgrödans förmåga att absorbera 

tungmetaller från marker som gödslats med avloppsslam. Han visar att salixgrödan ger ett 

uthålligt nettoborttag av framförallt kadmium och att salixgrödans upptag av kadmium i 

jämförelse med traditionella grödor var 10 gånger större. Ett förslag till fortsatt forskning är 

att låta salixgrödan rena den mark som biogödsel sprids på för att se om effekten blir den 

samma som för avloppsslam. Om så är fallet så skulle salix kunna användas som ett 

reningsfilter för kadmium på de åkrar som biogödsel ska spridas på (Hasselgren, 2008). 

Utöver rening med salixgrödor finns även andra reningstekniker av kadmium, till exempel co-

kristallisering med anhydrit, lösningsmedelsbaserad extraktion och jonbyte. Alla dessa 
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tekniker är dock antingen kostsamma eller inte tillräckligt effektiva. Fortsatt arbete skulle 

därför kunna vara att förbättra dessa tekniker för rening (Steen, 2009). 

 

Vad gäller Lagen om offentlig upphandling så är det viktigt att upphandlande myndigheter 

samt regeringen fortsätter att arbeta med att de offentliga upphandlingarna blir mer 

miljöanpassade. Att därför inrikta arbetet på att utveckla miljöanpassad upphandling skulle 

kunna ge stora vinster för miljön. 
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8. Källkritik 

De källor som använts i denna rapport är kritiskt utvalda. Hemsidorna visar upphovsman eller 

motsvarande, samt datum för uppdatering. Hemsidorna som är från myndigheter ger 

förtroende i form av opartiskhet och tillförlitlig data. Naturvårdsverket är en myndighet som 

ständigt får uppdrag av regeringen men även av andra organisationer. Rapporterna som 

använts i detta arbete (Hållbar återföring av fosfor, Förslag till etappmål-Exponering för 

kadmium via livsmedel och Matavfallsmängder i Sverige) visar på noggrant arbete och bra 

använda metoder. De felkällor som finns är nämnda i respektive rapport samt har hänsyn 

tagits till dessa i detta arbete. Tekniska verkens rapport ”Naturvårdsverkets föreslagna 

gränsvärden för hållbar återföring av fosfor - en konsekvensanalys för biogasverksamheten 

inom tekniska verken i Linköping AB och Svensk Biogas AB” kan visa partiskhet eftersom 

denna rapport bygger på deras egen anläggning. Dock visar de på ett proffsigt sätt upp resultat 

som klara och tydliga konsekvenser av Naturvårdsverkets förslag till etappmål. Eftersom 

resultatet och konsekvenserna bygger på data från deras egna anläggningar jämfört med 

Naturvårdsverkets förslag till etappmål visar detta att de levererar fakta som inte bygger på 

partiskhet. Källorna till avsnitten ”rättslig grund” har blivit rekommenderade till oss av jurist 

Jimmy Carnelind. M. Isgrens akademiska avhandling är noggrant utförd och visar på ett väl 

utfört och tillförlitligt arbete. Avhandlingen är dock från 2003 och inom juridiken kan mycket 

ha förändrats sedan dess. Miljöstyrningsrådets Bilaga 11 och 11a kompletterade M. Isgrens 

avhandling på ett bra sätt. Konkurrensverkets rapport ” Mat och marknad-offentlig 

upphandling” ger även den ett förtroende och visar på ett noggrant utfört arbete med kritiskt 

tänkande. Hemsidor använda för att finna information om livsmedel och matavfall, så som 

Livsmedelsverket och Avfall Sverige, ger en trygg grund i vårt informationsnät. Det är källor 

som visar belägg för sina påståenden och som har en upphovsman eller liknande. Rapporter 

från SLU, SMED och Avfall Sverige visar allihop på tillförlitlighet och noggrant utförda 

studier. Inom området matsvinn, vilka dessa använts, så finns en del brister i data vilket 

respektive rapport även tar upp. Europakommissionen, EFSA och IARC visar omfattande 

rapporter. De uppvisar säkra källor och felkällor med ett kritiskt tänkande. Framförallt är 

rapporterna noggrant utförda och ger en stark tilltro. I Europakommissionens rapport har 

framförallt en tabell använts. Denna tabell, som visar kadmiumhalter i olika livsmedel, har 

brister i insamlingen. Europakommissionen påpekar dock detta själva, vilket även vi har tagit 

hänsyn till i detta arbete. 
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