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MILJÖ

VI BEHVER INTE
FRGIFTA MATJORDEN
– ALTERNATIVEN FINNS

Slamgödsling
l Idag långtidslagras avloppsslam som ska spridas på
åkermark i minst sex månader för hygienisering. Lagringen ger stora utsläpp av metan och lustgas.
l Om avloppsslammet istället snart torkas och behandlas med exempelvis förbränning eller pyrolys minskar
utsläppen av klimatgaser väsentligt.
l Det finns ett tredje alternativ för slamhantering på

gång i Sverige, så kallad hydrotermisk karbonisering,
HTC. Liksom övriga metoder har HTC-tekniken klimatfördelar jämfört med dagens slamhantering, men den tar
inte bort lika mycket av de oönskade ämnena i slammet.
l Kostnaden för renare slamhantering skulle enligt Ekobalans och Huber inte behöva bli mycket högre än vad reningsverken betalar idag, omkring 1 000 kronor per ton.

Idag betalar reningsverken mellan 500–1 000 kronor per
ton för att bli av med slammet, och kostnaderna stiger.
l 2018 tillsatte dåvarande miljöminister Karolina Skog
(MP) den senaste utredningen om framtidens slamhantering. Direktivet löd att utreda ett förbud, men utredningen förordar istället att det ska vara fortsatt tillåtet att
sprida så kallat certifierat slam, precis som idag.
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Tillståndsprocesser sinkar företag som sitter på lösningar
Hundratusentals ton föro
renat avloppsslam sprids
varje år på svenska åkrar.
Helt i onödan enligt företag
som erbjuder mer miljö
vänliga alternativ. Företaget
Ekobalans har utvecklat en
metod som tar kål på många
oönskade ämnen, samtidigt
som näringsämnen kan åter
vinnas.
– Tekniken är på plats. Det
som begränsar oss är till
ståndsfrågan, säger företa
gets grundare Gunnar Thelin.

Varnar för riskerna

Kritiker menar att slamgöds
lingen främst är ett billigt sätt
för kommuner att bli av med
slammet, och varnar för farorna
med att år efter år sprida ut
giftresterna i markerna.
De anser att vi – när vi väljer
att sprida det hopsamlade
avfallet på matjordarna – missar
en fantastisk chans att förstöra
många skadliga ämnen och få
bort dem ur kretsloppet.
Dåvarande miljöministern
Karolina Skog (MP) ville förbjuda
slamspridning och tillsatte en
utredning som nu mest tycks
samla damm på Miljödeparte
mentet. I länder som Schweiz och
Tyskland är slamgödsling redan
förbjudet. Där bränns större del
en av avloppsslammet. I Schweiz
utvärderas även andra metoder,
som exempelvis pyrolys, också
kallat förkolning.
Fosforrikt slambiokol

Det är en metod som det svenska
företaget Ekobalans har speci
aliserat sig på. De bara väntar
på att någon kommun ska våga
vara först att söka tillstånd för
att testa deras metod, som de
menar är ett mycket renare och
säkrare sätt att sluta kretsloppet
än slamspridning.
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”Billigt sätt för kommuner
att slippa ta något ansvar”
Hundratusentals ton förorenat avloppsslam
från reningsverk sprids
varje år på våra matjordar, från Uppland
ner till Skåne. Skälet sägs
vara att sluta kretsloppet för näringsämnen
som fosfor. Men slammet
innehåller också hormonstörand
e och cancerogena kemikalier,
läkemedelsrester, mikroplaster och
tungmetaller.
– Man vet inte idag om det är farligt.
sprider ut det, säger Mats Tysklind, Man borde veta mer innan man
professor i miljökemi.

A

vloppsslam från
reningsverken har
spridits på åkermark
ända sedan tidigt 60-tal.
Det medförde att bland
annat halterna av den
giftiga tungmetallen
kadmium i marken steg dramatiskt.
Att
kadmium orsakar benskörhet och cancer
är bevisat. Sedan problemen med tungmetaller uppmärksammades på 70-talet
har halterna minskat i slammet, tack
vare
aktiva åtgärder och lagstiftning. Samtidigt har mängden andra föroreningar
i
slammet ökat.
Vi vet idag att slammet, förutom
tungmetaller som bly, kadmium och
kvicksilver, också innehåller virus och
bakterier, läkemedelsrester, UV-filter,
mikroplaster och hundratusentals
kända
och okända kemikalier, inte minst
syntetiskt framställda evighetskemikalier
som högfluorerade ämnen, så kallade
PFAS, bromerade flamskyddsmedel
och
ftalater. De kallas evighetskemikalier
eftersom de inte bryts ner i naturen,
eller
bryts ner först efter mycket lång tid.
Det
finns närmare 5 000 olika PFAS. De
flesta
vet vi knappt något om, men flera av
de
som studerats har i djurförsök visat
sig
skada bland annat reproduktionsförmågan och immunsystemet. De misstänks
också orsaka cancer. Detsamma gäller
flamskyddsmedlen och de hormon-

Christer Nilsson är lantbrukare i Skånekommunen
Hörby. I Hörby är det tätt mellan de
slamgödslade
åkrarna, och Christer oroar sig över
att miljö- och
hälsoskadliga ämnen läcker ut och
anrikas i miljön.
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Dagens ETC:s granskning 16 juni 2021.

Gunnar Thelin, grundare
av företaget Ekobalans.
BILD EMIL MALMBORG

Processen
går i korthet
ut på att torka
slammet och
därefter hetta
upp det till
800 grader i en Pontus Hallbäck
syrefri miljö.
Då omvandlas slammet till
pyrolysgaser och en sorts kol,
kallat slambiokol. Gaserna är
energirika och kan hålla igång
processen så att ingen extra
energi behöver tillföras.

BILD JOHAN ARNESSON

Vi lever i ett kemikaliesamhälle.
Fler än 350 000 olika kemiska
ämnen är registrerade för
produktion idag. De allra flesta
vet vi mycket lite om. Andra,
som exempelvis en del PFAS,
flamskyddsmedel, ftalater, diox
iner, PCB och PAH är antingen
bevisat eller misstänkt skadliga
för hälsa och miljö.
Vi vet också att en stor
del av dessa ämnen, liksom
mikroplaster, metaller och
läkemedelsrester, följer med
vattnet från hushåll, industrier,
sjukhus och dagvattenbrunnar
till avloppsreningsverken, där
de efter vattnets rening hamnar
i avloppsslammet.
Det handlar om hundra
tusentals ton avloppsslam som
reningsverken måste bli av med
varje år. Närmare 40 procent
av avloppsslammet sprids på
åkermark med argumentet att
återföra näringsämnen som
fosfor till jorden – något Dagens
ETC berättade om i somras.
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Karin Holmberg är miljöreporter
– hjälp henne genom att tipsa!
karin.holmberg@etc.se

Binder näring och vatten

Slutprodukten slambiokol
innehåller mer aska och mindre
kol än vanligt träbiokol, men
binder också näring och vatten,
fast inte lika effektivt som
träbiokolet.
– Däremot innehåller slam
biokolet väldigt mycket fosfor,
och syftet med vår metod är ju att
kunna återföra fosfor och andra
näringsämnen till kretsloppet på
ett säkert sätt, säger företagets
grundare Gunnar Thelin.
På köpet försvinner det
mesta av den mycket miljö- och
hälsofarliga metallen kadmium
i processen, liksom kvicksilvret,
medan exempelvis bly, koppar,
krom, nickel och zink, blir kvar
i  slambiokolet.
– De här metallerna finns
även i konstgödsel, stallgödsel
och komposter. Det är inte före
komsten i sig som är problemet,
utan om halterna är för höga,
säger Gunnar Thelin.
Klimatnytta

Den höga temperaturen gör
också att många miljögifter
som exempelvis bromerade
flamskyddsmedel och PCB,
stryker med i processen,

liksom läkemedesrester och
patogener.
– I vår ska vi analysera vad
som händer med PFAS. Ftalater
vet vi är mindre värmeresisten
ta så de bör försvinna. Små
mängder temperaturbestän
diga ämnen blir kvar, men de
sjunker i koncentration. säger
Gunnar Thelin.
Slambiokolet kan sedan
blandas med exempelvis kväve
som företaget kan utvinna ur
avloppsvatten, och ge en betyd
ligt renare gödselprodukt än
slamspridning.
En annan fördel med pyrolys
metoden är att utsläppen av
växthusgaser minskar kraftigt
jämfört med dagens slamhante
ring, enligt Gunnar Thelin.
– Beräkningar visar stora po
sitiva klimateffekter av slampy
rolys, främst tack vare kolet som
binds i slambiokolet och för att
man slipper de stora utsläppen
av metan och lustgas som dagens
slamhanteringsmetoder ger.
Värmer bostäder

I Tyskland är förbränning den
enda godkända metoden för att
återföra fosfor ur avloppsslam
till kretsloppet, enligt Pontus
Hallbäck, affärsutvecklare på
svenska företaget Huber, som
satsar på just den tekniken för
slamhantering. Än så länge har

”Det är inte
förekomsten
i sig som är
problemet, utan
om halterna
är för höga.”

företaget bara en förbrännings
anläggning, i närheten av tyska
Leipzig. Den har varit igång en
månad nu. Enligt Pontus Hall
bäck försvinner samtliga kända
oönskade ämnen, även PFAS,
vid förbränningen som sker
mellan 850–1 200°C. Undantaget
är en del metaller som liksom
fosforn sedan kan avskiljas ur
askan som blir kvar.
– Enda sättet att separera me
tallerna är ur flygaska. Det har
företaget Ragn-Sells utvecklat
en metod för i sitt dotterbolag
Easy Mining.
Easy Mining bygger just nu
en anläggning för fosfor- och
metallåtervinning utanför tyska
Hannover, i närheten av Hubers
andra förbränningsanläggning
som också är under uppbygg
nad. Där kommer spillvärmen
från förbränningen tas tillvara
och förse minst 5 000 hushåll
med fjärrvärme.
Storskalig effektivitet

Pontus Hallbäck tror att förbrän
ning kommer att bli en viktig
del av lösningen på slamproble
met även i Sverige. Mycket tyder
på att marknaden för slamsprid
ning på åkermark är mättad, och
kommande lagstiftning kan
sätta stopp för slamanvändning
på andra områden där det är
tillåtet idag, som exempelvis till
grönytor i bostadsområden.
– Vi tror på fem eller sex
förbränningsanläggningar
fördelade över landet. Om flera
kommuner går ihop om torkan
läggningar kan transporterna
minska med 70 procent jämfört
med idag.
I dag fraktas blött slam kors
och tvärs över landet, om det tor
kas minskar volymen väsentligt.

I dag undersöker Huber
tillståndsfrågorna och de är
beredda att investera.
– Vi tror att vi kan få med
oss vissa energibolag som är
intresserade av billig fjärrvärme
också, säger Pontus Hallbäck.
Småskalig effektivitet

Även Ekobalans står i start
groparna för att föra ut sin
slamteknik på marknaden,
men tillståndsprocessen sätter
käppar i hjulen.
– Tillståndsprövningen
faller under avfallsförbrän
ningsförordningen, där finns
inget direkt hinder, men det
faktum att det är en så utdra
gen och kostnadsdrivande
process att söka och få ett till
stånd begränsar, säger Gunnar
Thelin.
Långtgående krav på ex
empelvis mätning av ämnen
i utgående rökgaser kan bli
mycket dyrt.
– Sådant är relevant vid sop
förbränning, som förordningen
är utformad för, men verkligen
inte för slamförbränning.Vi
hoppas att någon större kom
mun ska söka tillstånd, och där
med skapa ett prejudikat som
kan förenkla tillståndsgivning
en, säger Gunnar Thelin.
Men hittills har ingen vågat
vara först.
– Om tillståndsprövningen
vore enklare är jag säker på att
vi haft flera anläggningar igång.
Fördelen med slampyrolys är att
vi kan göra det kostnadseffek
tivt i liten skala. Utan transpor
ter vid varje reningsverk, säger
Gunnar Thelin.
KARIN HOLMBERG
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