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Förord 

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor till olika marktyper 

som åkermark, skogsmark och övrig mark. Ett deluppdrag är att kartlägga behandlingsme-

toder/tekniker för återvinning av fosfor och att göra en bedömning av potentialen till hållbar åter-

föring av fosfor, utan risker för människors hälsa och för miljön i enlighet med miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö. De fosforkällor som ingår i kartläggningen är avloppsslam, slakteri- och matavfall, 

röt- och kompostrester, urin, gödsel, gruvrester vid järnmalmsgruvor samt sediment och havsle-

vande organismer.  

Tyréns uppdrag är att göra en kunskapssammanställning över befintlig tillämpbar teknik för 

återvinning av fosfor och ge svar på följande frågeställningar:  

1. Vilka behandlingsmetoder/tekniker finns för att utvinna fosfor ur framför allt fosforrika rest-

fraktioner?  

2. Vilken teknikmognad har dessa behandlingsmetoder/tekniker?  

3. Vilka behandlingsmetoder/tekniker har störst potential att i Sverige bidra till hållbar återföring 

av fosfor till åkermark, skogsmark och övrig mark? 

Denna rapport har skrivits av (huvudsakligt ansvarsområde inom parentes): 

Hans Carlsson (teknik, litteratursökning),  

David Hagerberg (fosforprodukters användbarhet som gödsel),  

Tobias Robinson (biträdande uppdragsledare, litteraturundersökningar), 

Henrik Tideström (uppdragsledare, miljöpåverkan, rapportredaktör). 

Rapporten ingår som en del i Naturvårdsverkets redovisning till regeringen i augusti 2013.  
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1 Inledning 

Tyréns uppdrag är att utifrån en litteratursökning göra en bred kartläggning och kunskapssam-

manställning över behandlingsmetoder för återvinning av fosfor i avlopp, avfall, vattenlevande 

organismer och sediment och att bedöma teknikmognad, fosforfraktionernas användbarhet som 

gödselmedel (växttillgänglighet), kostnad per kg utvunnen fosfor, miljö- och hälsopåverkan och 

potential till hållbar återföring av fosfor till olika marktyper.  

Vi har också sökt efter dokument på öppna sökmotorer på Internet samt forskningsinstituts, 

teknikföretags och branschorganisationers med fleras hemsidor. Dessa sökningar redovisas 

också kortfattat. 

Med behandlingsmetoder avses här metoder att få fram koncentrerade fosforprodukter i så ren 

form att de kan användas som gödselmedel utan att skada eller orsaka olägenhet för männi-

skors hälsa eller miljön. Metoder som rötning, förtjockning, avvattning, torkning, kompostering 

eller andra liknande metoder för att enbart minska halten organisk material eller vatten i t.ex. 

avloppsslam och rötrester ingår inte i utredningen. Slutprodukterna kan antingen användas som 

gödselmedel direkt utan vidareförädling eller som råvara vid framställning av mineralgödsel
1
. 

2 Litteratursökning 

2.1 Genomförande 

Fosforkällorna för vilken återvinningsteknik skulle undersökas var olika avloppsfraktioner, slak-
teri- och matavfall, askor, slam från pappers- och massaindustrin, gruvrester, samt sediment 
och vattenlevande organismer.  

Med hjälp av och tillsammans med Maria Unger (Fil dr Miljökemi och informatiker vid KTH:s 

bibliotek) utfördes en litteratursökning i Scientific Technical information Network som består av 

180 databaser. Med hänsyn till projektbudgeten och på basis av erfarenhet valdes två databa-

ser ut – Chemical Abstracts och World Patent Index – att arbeta med. Även en tredje databas – 

Compendex – bedömdes kunna vara aktuell, men då denna på förhand i en preliminär testsök-

ning givit relativt magert resultat lämnades den utanför. 

 

Chemical Abstracts (men inte World Patent Index) arbetar med synonymer, vilket innebär att 

man inte behöver träffa precis rätt med sina nyckelord i en viss sökning – exempelvis hittar da-

tabasen själv artiklar om ”reclamation” om man skrivit ”recovery”. 

 

Sökningarna skedde ämnesområdesvis med hjälp av en mängd nyckelord och fraser som kom-

binerades på olika sätt, varpå en nödvändig gallring skedde. Ett sätt att gallra var att ställa kra-

vet att två nyckelord högst fick ha ett ord mellan sig där de förekom. 

 

Resultatet blev 275 träffar i Chemical Abstracts och 58 i World Patent Index. På dessa togs 

”display” på titel, författare och årtal, varpå en ytterligare gallring skedde. Denna gallring syftade 

                                                           
1
 Mineralgödsel är den korrekta benämningen på det som i dagligt tal kallas handelsgödsel eller konstgöd-

sel. Mineralgödsel kan bestå av allt från något enstaka näringsämnen (t.ex. fosfor) till ett komplett utbud av 
vad växterna behöver inklusive mikronäring. 
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till att välja ut de artiklar vars abstracts skulle beställas och skedde genom subjektiv bedömning 

av titlarnas (och i viss mån årtalens) relevans. 

 

Slutligen beställdes 103 abstracts från Chemical Abstracts och 37 från World Patent Index. 

 

Nyckelorden som användes vid sökningarna var: phosphorus, phosphate, removal, recovery, 

reclamation, harvest, recycling, chemical, biological, physical, electro chemical, ion-exchange, 

incineration, crystallization, WWTP, EBPR, wastewater, sludge, sewage, reject water, main 

stream, side-stream, pilot scale, lab-scale, digester, supernatant, granular, precipitate, struvite, 

fertilizer, mine waste, food waste, food industry, slaughter, poultry, manure, slurry, slag, landfill, 

mussels, algae och sediments. 

 

Även Naturvårdsverket har gjort en litteratursökning. Resultatet av denna ingår också i utred-

ningen.  

 

En sammanställning av abstracts från Tyréns och Naturvårdsverkets litteratursökningar bifogas 

(Bilaga 1 – 3). 

I nuläget i ett svenskt perspektiv torde fynden i litteraturgenomgångarna inte ha någon praktisk 

betydelse eftersom teknikmognaden tycks vara så pass låg att de inte kan ligga till grund för 

systemjämförelser. 

2.2 Chemical Abstracts 

Av den bilagda sammanställningen av abstracts (Bilaga 1) framgår att det under de senaste 

åren har arbetats mycket inom detta område. Följande observationer kan göras: 

 De allra flesta arbetar i laboratorieskala för att undersöka inverkan av någon parameter 

eller om en viss teknik skulle kunna vara tillämplig, dvs. låg teknikmognad. 

 Mer än hälften av artiklarna handlar om utfällning/kristallisering av Struvit, ett magne-
siumammoniumfosfat (MgNH4PO4 x 6 H2O). 

 Ungefär tio artiklar handlar om framställning av hydroxylapatit, medan ca fem st handlar 

om framställning av kalciumfosfat. 

 Väldigt få arbetar med andra fosforkällor än avloppsvatten eller avloppsslam, rötat eller 

orötat, oftast vid kommunala reningsverk, men också från svinfarmer eller mejerier. 

 Ungefär 15 artiklar behandlar metoder för fosforutvinning ur askor (efter förbränning av 

fraktionerna ovan). 

 Enstaka artiklar behandlar gödsel, urin och klosettavloppsvatten (”Svartvatten”)  

 Inga artiklar behandlar pappers- och massaindustri, gruvindustri, sediment eller vatten-

levande organismer. 

 De (förslag till) metoder som kan betraktas som nya inom området bedöms vara: 

o ”The separation-recovery method involves adding alkaline electrolyzed water to 

the P-containing wastewater to precipitate the phosphorus component as 

KH2PO4” 

o “Bioelectrochemical driven struvite crystallization at the cathode of a single 

chamber microbial electrolysis struvite-precipitation cell (MESC) ” 

o “Air-cathode single chamber microbial fuel cells” (struvit)  



 

 

 

 
Uppdrag: 246295, Kartläggning och kunskapssammanställning av tekniker för utvinning av fosfor 2013-04-18 

Beställare: Naturvårdsverket 
 

8(40)  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det pågår ett intensivt arbete över hela världen att hitta 

bra metoder att ta tillvara fosforn i olika restfraktioner. 

2.3 WP-index (patent)  

Av totalt femtioåtta träffar har abstracts beställts för trettionio patentansökningar. I en fortsatt 

gallring har sexton ansökningar mellan 2007 och 2012 granskats noggrannare.  

De flesta av patentansökningarna rör utfällning av struvit, kalciumfosfat eller kaliumfosfat från 

avloppsvatten, gödsel eller urin (se bilaga 2). Utvinning av fosfater från slamaska förekommer 

också, men inte i samma utsträckning. De patentansökningar som har granskats rör främst 

finslipningar av tidigare kända utvinningsmetoder med till exempel variationer i fällningskemika-

lier eller temperatur. Enbart två av de granskade patentansökningarna gällde den typ av fos-

foråtervinning som vi tar upp i denna rapport (se kapitel 1) och angav att de hade tagit fram 

färdiga gödselmedel:  

1. En kinesisk patentansökan av (Wang och Xu, 2011) beskriver framställning av granulat av 

kaliumfosfat genom att tillsätta magnesiumsalt, ortofosfatlösning och natriumydroxid till urin. 

Fosfotåtervinningsgraden är upp till 90 % av innehållet i råvaran. Fosforhalten i färdig produkt är 

32-50 % uttryckt som P2O5. Produkten är svårlöslig. Beskrivningen gäller en färdig produkt och 

anger också en hög återvinningsgrad.  

2. En japansk patentansökan av (Akio och Ryuichi, 2010) beskriver två metoder; för det första 

utvinning av fosfor från aska genom att blanda med svag organisk syra, sedan tillsätta basisk 

lösning; för det andra beskrivs i samma ansökan en metod att blanda askan med stark eller 

svag syra och sedan fälla ut fosfor på ytan av zirkon- eller titanförening. Fosfor löses sedan ut 

från zirkon- eller titanföreningen och blir på så sätt renad från tungmetaller, vilka stannar kvar 

på zirkon-eller titanytan. Process nummer två ger dock höga halter Cl och Na i färdig produkt. 

Fosfatåtervinningsgraden är 60-80 % med metoden med svag syra och närmare 100 % i meto-

den med stark syra. Det är oklart i vilken form fosforprodukten föreligger. Sannolikt som en lös-

ning. 

2.4 Naturvårdsverkets egen litteratursökning 

Efter genomgången av Chemical Abstracts (CA) har också Naturvårdsverkets egen litteraturs-

ökning gåtts igenom (bilaga 3). Artiklarna är betydligt mer generella och har inte så stort fokus 

just på teknik för återvinning som artiklarna i CA.  

Naturvårdsverkets litteratursökning är uppdelad i följande kategorier: 

 Slam från avloppsreningsverk 

o Inga ytterligare tekniker (jmf med CA har hittats). 

 Andra typer av avloppsfraktioner (många artiklar handlar inte om fosforåtervinning)  

o Ett par artiklar om struvitutfällning från urin (även i CA). 

o Ett par artiklar handlar om fosforåtervinning via alger/aquakultur. 

 Nya lösningar på systemnivå 

o Artiklarna handlar om att kvantifiera och förstå fosforflöden, samt att visa på 

möjliga strategier. 
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 Matavfall och slaktrester 

o En artikel handlar om möjligheter att återvinna fosfor ur avfall från fjäderfä 

 Gödsel 

o En artikel handlar om tekniska möjligheter att återvinna fosfor från gödsel från 

djur. 

 Aska 

o Äldre artiklar generellt, inget nytt jmf med CA 

o En review-artikel från 2011 som kan vara intressant. 

 Utvinningsavfall (t ex gruvrester)  

o Ingen artikel som behandlar fosforåtervinning specifikt (möjligen phosphorus 

sorption onto steel slag, pilotstudie). 

 Ytvatten (alger, musslor)  

o Ingen artikel om återföring av fosfor. 

3 Val av tekniker för vidare utredning 

3.1 Tillgängliga tekniker 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat en rad tekniker som kan komma ifråga för fosforåtervinning. 
Listan, som naturligtvis inte är komplett, har utgått från tekniker som omtalas på flera ställen i 
artiklar och rapporter, och som har kunnat visa upp någon form av helhetslösning. Teknikerna 
är indelade efter utgångsmaterial och huvudprincip. 

3.1.1 Löst fosfor i en vätska 

Denna vätska kan vara avloppsvatten eller slamvatten efter rötning (slam
2
 från kommunalt av-

loppsreningsverk, mejeri, slakteri eller liknande) eller separerad urin. Ju högre fosforkoncentrat-

ion desto bättre (det är därför slamvatten efter rötning av slam från bio-P är förmånligt). 

 Kemisk fällning 

o PHOSTRIP 

 Fosfatutlösning i en delström av returslammet i bio-P följt av separation 

och utfällning av kalciumfosfat, slammet återförs till aktivslamsteget 

o PRISA 

 Struvitfällning på vätskan i överskottsslam från bio-P (slamvatten) eller 

rejektvatten. 
  

                                                           
2
 Slam definieras som en blandning av vatten och fasta partiklar separerade från olika typer av vatten som 

ett resultat av naturliga eller artificiella processer (Vokabulär enligt SS-EN 12832). 
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o Ekobalans (svenskt)  

 Struvitfällning på rejektvatten efter avvattning av slam från bio-P, samt 

även ammoniakstripping av rejektvattnet, varefter framställning av am-

moniumsulfat sker genom behandling med svavelsyra. Struviten och 

ammoniumsulfaten blandas och granuleras till en gödselprodukt. 

 Kristallisering 

o OSTARA 

 Rejektvatten efter avvattning av rötat slam härrörande från bio-P be-

handlas med tillsatser av magnesiumklorid och natriumhydroxid i en 

särskild kristallisationsreaktor där struvitkristaller bildas. 

o PHOSNIX 

 Rejektvatten efter avvattning av rötat slam härrörande från bio-P be-

handlas med tillsatser av magnesiumklorid och magnesiumhydroxid i 

en särskild kristallisationsreaktor där struvitkristaller bildas. 

o CRYSTALACTOR 

 Rejektvatten efter avvattning av rötat slam härrörande från bio-P i en 

fluidiserad bädd där kristallisation sker, på t.ex. sandkorn som tillsätts, 

av kalciumfosfat (eller struvit). 

 Adsorption 

o PROPHOS 

 En process i satsvist utförande. En vätska med hög fosfatkoncentration 

behandlas i en adsorptionsreaktor där fosfat adsorberas på kalcium-

silikat-hydrat (som tillsätts reaktorn)  

o RECYPHOS 

 En tank med fasta adsorptionsmoduler som utgående vatten från små 

reningsverk får rinna genom. Modulerna byts ut med några månaders 

mellanrum. 

o BIOPTECH 

 En tank med fasta adsorptionsmoduler för enskilda avlopp (någon eller 

några få fastigheter). Modulerna byts ut med ett par års mellanrum. 

Tekniken kräver att avloppsvattnet är avslammat och biologiskt be-

handlat före adsorptionstanken. 

 Jonbyte 

o PHOSIEDI 

 Utvinning av fosforsyra genom jonbytesteknik och elektrodialys. Pro-

cessen återvinner fosforsyra för framställning av gödningsämnen eller 

som råvara för industriella ändamål. 
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3.1.2 Fosfor i rötat slam, utan utlakning 

Påminner mycket om 3.1.1, men i detta fall behandlas hela blandningen av fast material och 

separerad vätska. 

 BERLIN/AIRPREX 

o Magnesiumklorid doseras till rötat slam från en bio-P process som leds in i en 

speciell struvitfällningstank, där koldioxid drivs av med hjälp av luft. Struvitsand 

tas ut från botten av reaktorn och tvättas. 

 FIXPHOS  

o Kalcium-silikat-hydrat tillsätts som adsorbent i rötkammaren. Fosfor faller ut 

som kalciumfosfat. 

3.1.3 Fosfor i rötat slam/biomassa, med utlakning 

 SEABORNE 

o En serie kemiska processteg där fosfor och tungmetaller lakas ut för att sedan 

separeras från varandra, varpå slutligen fosforn fälls ut som struvit. Processte-

gen är: först utlakning med tillstats svavelsyra och väteperoxid, sedan separe-

ras vätska och fast material i en centrifug, varpå tungmetaller fälls ut från väts-

kan med hjälp av natriumsulfid. Slutligen sker struvitutfällning genom tillsats av 

magnesiumhydroxid och natriumhydroxid. 

3.1.4 Fosfor i slamaska, med utlakning 

 Advanced SEPHOS  

o De kemiska processtegen är: först utlakning av fosfor och tungmetaller med 

svavelsyra, sedan pH-justering med natriumhydroxid så att aluminiumfosfat fall-

ler ut medan det mesta av tungmetallerna är kvar i lösning. Efter avvattning 

höjs pH i den fasta fasen så att aluminiumfosfaten löses upp medan kvarva-

rande tungmetaller stannar kvar i den fasta fasen. Efter en andra avvattning 

fälls fosfor ut ur vätskefasen som kalciumfosfat genom tillsats av kalk. 

 PASCH  

o Fosfor och tungmetaller lakas ut ur askan med hjälp av saltsyra. Efter separat-

ion vätska/fast fas tillsätts Alamine 336 och tri-butyl-fosfat till vätskan varvid 

tungmetaller faller ut. Efter en andra separation doseras kalk till vätskan för att 

fälla ut kalciumfosfat (även struvitfällning är möjlig). 

 BIOLEACHING  

o En typ av speciella bakterier lakar ut fosfor ur askan. Eftersom tungmetaller la-

kas ut samtidigt används också en annan typ av speciella bakterier som tar upp 

fosfor, men inte tungmetaller. Från dessa bakterier med högt fosforinnehåll kan 

sedan fosfor utvinnas. 

 Easy Mining 

o En teknik att producera ren ammoniumfosfat från slamaska. Tekniken innehål-

ler flera steg med utlakning och separation. 
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3.1.5 Fosfor i slamaska, termisk behandling 

 ASH DEC 

o Utgångsmaterialet i processen är monoförbränt slam med minst 5 % fosforin-

nehåll från avloppsreningsverk. I ett första steg blandas askan med kalcium-, 

kalium- eller magnesiumklorid. Någon typ av ”filler” kan också tillsättas för att 

påverka slutproduktens egenskaper. Materialet pelleteras och hettas upp till ca 

1000 
◦
C varvid tungmetallklorider avgår i gasform. Slutprodukten blir fosforhal-

tiga pellets. 

 MEPHREC  

o Utgångsmaterialet är torkat slam som blandas med slaggbildande material och 

koks. Blandningen briketteras och förbränns vid ca 2000 
◦
C. Fosforn blir kvar i 

slaggen, medan tungmetallerna övergår i gas- eller vätskefas och kan avskiljas. 

3.2 Överväganden 

Genomgången i föregående avsnitt är som tidigare nämnts inte heltäckande. Det pågår ett in-

tensivt arbete världen över som syftar till att hitta nya lösningar eller förbättra redan existerande 

lösningar på problemet att återvinna fosfor. Detta bekräftas inte minst av antalet träffar på rela-

tivt nyligen publicerade arbeten i Chemical Abstracts. Därför är det rimligt att tro att det kommer 

dyka upp nya eller förbättrade tekniker inom några år (redan idag finns ett antal nya projekt-

/processnamn). En annan indikator på ämnesområdets komplexitet är att ett treårigt EU-projekt 

med målet att utvärdera och demonstrera nya och redan tillgängliga tekniker för fosforåterföring 

startades under hösten 2012. Projektet har en budget på ca 40 MSEK. 

Ämnesområdets komplexitet och nuvarande föränderlighet till trots finns ändå idag några tekni-

ker som visat sig fungera i full/stor skala, och som studeras vidare i nästa avsnitt: 

 OSTARA 

 CRYSTALACTOR 

 PHOSNIX 

 BERLIN/AIRPREX 

 SEABORNE 

 ASH DEC 

De tre första teknikerna är snarlika, och eftersom OSTARA är den teknik som fått mest sprid-

ning av dem väljs den som referensteknik bland de tre. 

Kvartetten OSTARA, BERLIN/AIRPREX, SEABORNE och ASH DEC representerar olika tekni-

ker, men också olika utgångsmaterial. 

En av teknikerna i avsnittet ovan, EKOBALANS, som inte är med i punktlistan ovan har särskilt 

svenskt intresse genom att det är ett svenskt företag. EKOBALANS har en pilotanläggning på 

Öresundsverket i Helsingborg som producerar struvit från rejektvatten. Konceptet innehåller 

också en processdel där ammoniakstripping av rejektvattnet sker, varefter ammoniumsulfat 

framställs genom behandling med svavelsyra. Slutligen blandas struviten med ammoniumsulfa-

ten och granuleras till en gödselprodukt. I nuläget pågår konstruktion av denna processdel (som 

helt baseras på känd teknik). Enligt uppgifter från företaget ska de olika processdelarna ses var 
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för sig. För att få lönsamhet kan det vara så att det bästa är att tillverka struviten på ett ställe 

och ammoniumsulfaten på ett annat. (Thelin, 2013). 

EASYMINING, som inte heller är med i punktlistan, är ett koncept som till sina delar har provats 

ut i laboratorie-/pilotskala. Enligt EasyMining Sweden AB är den mängd aska som krävs för en 

lönsam anläggning i storleksordningen 10 000 – 20 000 ton/år. Ur processen kommer ammoni-

umfosfat av teknisk kvalitet, fällningskemikalier (järn- och aluminiumklorid) som kan återföras till 

reningsverken för fosforfällning, samt gips. De tungmetaller som löses ut ur askan separeras för 

deponering och hamnar inte i gödselprodukten. (Enfält, 2013). 

PASCH, som inte heller är med i punktlistan ovan, kan vara intressant därför att uppskattningar 

på basis av lyckade resultat i laboratorie-/pilotskala pekar på att den specifika kostnaden för 

fosforåtervinning, inkluderande både kapital- och driftkostnader, skulle kunna vara ca 45 

SEK/kg fosfor. På liknande sätt har den specifika kostnaden för fosforåtervinning för FIXPHOS 

beräknats kunna vara så låg som 20 SEK/kg fosfor. (Everding och Pinnekamp, 2011).  

Värt att påpeka i detta sammanhang är att de utlakande teknikerna, som PASCH är ett exempel 

på, och de termiska teknikerna kan komma åt större andel av fosforn än de icke utlakande tek-

nikerna (som FIXPHOS är ett exempel på). 

För svenskt vidkommande är även BIOPTECH intressant genom att det är ett svenskt företag 

och att tekniken riktar sig till enskilda avlopp (Sverige är relativt glesbefolkat och har därmed 

ganska många enskilda avlopp). Tekniken, som främst har betraktats som en fosforavskiljning-

smetod, grundar sig på ett naturligt kalcium- och kiselhaltigt material som har förmåga att 

adsorbera fosfor. Materialet är förpackat i säck som sänks ned i en tank som avslammat och 

biologiskt behandlat avloppsvatten får passera. Där tillståndsmyndigheterna ställer krav på 90 

procents fosforavskiljning eller mer (totalt över avslamning, biologisk rening och fosforfilter) 

behöver materialet normalt bytas ut efter ca två år. Det mättade materialet kan då användas 

som ett fosforgödselmedel. Tekniken kan återvinna mer än 90 procent av den fosfor som inte 

avskiljs i slamavskiljningen eller den biologiska reningen – rimligtvis ca 50-75 procent av in-

kommande fosformängd. Då det rör sig om småskalig teknik blir det specifika fosforåtervin-

ningspriset förhållandevis högt.  

Några generella omständigheter att hålla i minnet vid kostnadsjämförelser mellan olika tekniker 

är att fosforkoncentration i utgångsmaterial, anläggningsstorlek, hur mycket av befintlig anlägg-

ning som behöver byggas om, olika typer av alternativkostnader, hur man ser på värdet av t.ex. 

extra kväveavskiljning och om det finns tillgång till billig värmeenergi alla har stor betydelse. 

Förutom att viss ombyggnation av en anläggning kan krävas för att den ska passa ihop med en 

viss fosforåtervinningsteknik, uppstår det också nya avfallsströmmar, eller förändrade egen-

skaper hos avfallsströmmarna, som måste hanteras. 

För teknikerna under 3.1.1 och 3.1.2 uppstår ingen ny avfallsström, men slammet som blir kvar 

innehåller relativt lite fosfor och får en försämrad kadmium/fosforkvot. 

För de kemiskt utlakande teknikerna uppstår minst ett tungmetallhaltigt slam samt en organisk 

avfallsström. 

För de termiska teknikerna uppstår ett tungmetallhaltigt slam. 
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4 Studerade tekniker 

4.1 OSTARA 

Process 

OSTARA-processen framställer en struvitprodukt genom att behandla rejektvatten från avvatt-

ning av rötat slam vid avloppsreningsverk med biologisk fosforavskiljning, bio-P slam, i en kris-

talliseringsreaktor (PEARL
®
). 

Magnesiumklorid och natriumhydroxid doseras till rejektvattnet i inloppet till kristalliseringsreak-

torn. Reaktorn, som har en uppåtgående vätskeström, är cirkulär och har en mindre diameter 

nedtill än upptill. När kristallerna är tillräckligt stora sjunker de och tas ut vid botten. Utgående 

vatten lämnar reaktorn i toppen och leds tillbaka till inkommande vatten till reninsverket. Från 

toppen tas också ett recirkulationsflöde, som för med sig ymp-kristaller, tillbaka till kristallisat-

ionsreaktorn. 

De färdiga kristallerna (Crystal Green
®
) avvattnas och torkas innan de packas i säck. 

Slutprodukt 

Produkten är pellets, 0,5-3,5 mm, och har en sammansättning med 5 % N, 28 % P2O5, 10 % Mg 

och 0 % K. Den är ett långsamt verkande gödningsmedel (>8 månaders frigöring; bästa mark-

nad uppges därför vara för parker, golfbanor m.m.). Inga uppgifter om föroreningsinnehåll har 

presenterats. 

Skala/teknikmognad 

I nuläget finns fyra anläggningar i full skala i USA och Kanada. I Nordamerika är också fem 

anläggningar under uppbyggnad. I Europa (London) är en anläggning under uppbyggnad. I 

Sverige testas tekniken i pilotskala i Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad. 

Energianvändning 

Eftersom produkten torkas går det åt energi för det som inte skulle gå åt om slammet i ordinarie 

drift inte torkas. Viss inbesparing på energikontot uppstår eftersom metoden innebär att mindre 

kväve behöver nitrifieras i reningsverket. 

Kemikalieanvändning 

Kemikalieanvändningen vid reningsverket ökar eftersom magnesiumklorid och natriumhydroxid 

tillsätts, och dessa ersätter inte några kemikalier vid reningsverket eftersom bio-P drift förut-

sätts. Däremot underlättar metoden bio-P driften genom att det blir mindre mängd fosfor att 

avskilja i huvudströmmen. 

Avfall 

Avfallsmängden vid reningsverket bedöms inte ändras på grund av metoden. Däremot minskar 

fosforhalten i överskottsslammet från avloppsreningsverket, vilket leder till att den relativa för-

oreningshalten ökar (relativt fosfor).  

Potential för återföring 

Ungefär 20-35 % av fosforn i inkommande vatten till reningsverket kan återvinnas med denna 

metod. Samtidigt återvinns också ca 2-5 % av ammoniumkvävet i inkommande vatten (utöver 

den kvävemängd som naturligen hamnar i övrigt bioslam). 
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Kostnader 

I en finsk rapport (Nieminen, 2010) anges kapitalkostnaden till 2-4 M€ för en anläggning som 

producerar 500 kg struvit per dygn (ca 61 kg fosfor per dygn). Med en avskrivningstid på 15 år 

och 5 % ränta blir annuitetsfaktorn 0,096. Om kapitalkostnaden är 20 MSEK blir årskostnaden 

för denna 1,92 MSEK, varvid kilopriset för fosforn blir 86 SEK. 

4.2 BERLIN/AIRPREX 

Process 

Rötat bio-P slam leds till en särskild struvitreaktor där magnesiumklorid doseras och där koldi-

oxid drivs av med hjälp av luftning, varvid pH stiger så pass mycket att dosering av alkali inte 

behövs. 

Reaktorn är cirkulär med en inre ring, innanför vilken luftning sker. Utanför den inre ringen är 

det lugnszon så att sedimentering kan ske. Inkommande slam leds till centrum av reaktorn. 

Luftbubblorna för slammet uppåt i reaktorn, och när slammet når ytskiktet i reaktorn leds det 

automatiskt mot periferin, där utgående slam lämnar reaktorn. I den yttre ringen sedimenterar 

struvitpartiklarna tillsammans med en del av slammet. När struvitpartiklarna och kvarvarande 

slam når den trattformiga bottenzonen lyft slammet igen av luftbubblorna, medan struvitpartik-

larna sjunker och tas ut vid trattens lågpunkt. Resultatet blir en struvitsand, vilken behandlas i 

en sandtvätt. Tvättvattnet leds till reningsverkets inlopp. 

Slutprodukt 

Produkten är en struvitsand som marknadsförs under namnet ”Berliner Pflanze” och har en 

sammansättning med 5 % N, 23 % P2O5 och 12 % MgO. Produkten kan också säljas till gödsel-

tillverkning där den då blandas med andra komponenter. Inga uppgifter om föroreningsinnehåll 

har presenterats. 

Skala/teknikmognad 

I nuläget finns en anläggning i full skala i Berlin, vid reningsverket Wassmannsdorf. 

Energianvändning 

Processen kräver inte så mycket energi, varför en viss inbesparing på energikontot borde kunna 

uppstå eftersom metoden innebär att mindre kväve behöver nitrifieras i reningsverket. 

Kemikalieanvändning 

Kemikalieanvändningen vid reningsverket ökar eftersom magnesiumklorid måste tillsättas, me-

dan den inte ersätter några kemikalier vid reningsverket eftersom bio-P drift förutsätts. Däremot 

underlättar metoden bio-P driften genom att det blir mindre mängd fosfor att avskilja i huvud-

strömmen. 

Avfall 

Avfallsmängden vid reningsverket bedöms inte ändras på grund av metoden. Fosforhalten i 

överskottsslammet från avloppsreningsverket minskar, vilket leder till att den relativa förore-

ningshalten ökar (relativt fosfor).  

Potential för återföring 

Vi bedömer att metoden borde uppnå samma återvinningsgrad som OSTARA, dvs. att 20-35 % 

av fosforn i inkommande vatten till reningsverket kan återvinnas med denna metod. Samtidigt 

återvinns också ca 2-5 % av ammoniumkvävet i inkommande vatten (utöver den kvävemängd 

som naturligen hamnar i övrigt bioslam). 
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Kostnader 

Nieminen, 2010, anger kapitalkostnaden för anläggningen i Berlin till 2,5 M€. Anläggningen 

uppges producera 2 500 kg struvit per dygn (ca 250 kg fosfor per dygn). Med en avskrivningstid 

på 15 år och 5 % ränta blir annuitetsfaktorn 0,096. Om kapitalkostnaden är 25 MSEK blir då 

årskostnaden för denna 2,4 MSEK, varvid kilopriset för fosforn blir 26 SEK. 

4.3 SEABORNE 

Process 

Seaborne är serie kemiska processteg för slam där fosfor och tungmetaller lakas ut för att se-

dan separeras från varandra, varpå slutligen fosforn fälls ut som struvit. Processen byggdes i 

full skala vid reningsverket Gifthorn i Tyskland under 2003 och 2004. Därefter har olika modifie-

ringar provats och rapporterats. Nedan ges en beskrivning av huvudstegen. 

Första steget är utlakning med tillstats av svavelsyra och väteperoxid. Efter separation i centri-

fug finns en vätskefas med fosfor och tungmetaller, och en avfallsström med organiskt innehåll. 

I det andra steget fälls tungmetaller ut från vätskan med hjälp av natriumsulfid. Efter separation 

finns ett slam med tungmetaller och en vätska med fosfor. I tredje steget sker struvitutfällning 

genom tillsats av magnesiumhydroxid och natriumhydroxid. 

Slutprodukt 

Produkten är ett amorft struvitslam med en torrsubstanshalt på 50 %, och har sålts som göd-

selmedel (Nieminen, 2010). Inga uppgifter om föroreningsinnehåll har presenterats. 

Skala/teknikmognad 

I nuläget drivs inte anläggingen vid Gifthorn (troligen för att produkten i nuläget är för dyr). 

Energianvändning 

Energianvändningen vid reningsverket borde förbli ungefär oförändrad. 

Kemikalieanvändning 

Kemikalieanvändningen vid reningsverket ökar. 

Avfall 

Antalet avfallstyper vid reningsverket ökar till följd av att det uppstår ett farligt avfall (tungmetall-

slam) och ett organiskt slam med lågt pH. Det organiska slammet har både lägre fosforhalt och 

lägre metallhalt än vad det skulle ha haft om den aktuella tekniken inte hade införts. Hantering-

en av avfallet förändras.  

Potential för återföring 

Vid det som bedömdes som ekonomisk kemikaliedosering kunde uppnås ungefär 50 % återvin-

ning av den fosfor som kommer till anläggningen (Nieminen, 2010), men mer borde vara möjligt 

med ökad kemikaliedos. 

Kostnader 

Nieminen, 2010, anger den totala fosforåtervinningskostnaden till ca 46 € per kg fosfor (ca 450 

SEK/kg fosfor). Här ingår dock kostnader för rötkammare och byggnader. Kemikaliekostnaden 

stod för mer än hälften av totalkostnaden. 
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4.4 ASH DEC 

Process 

Processen började utvecklas i Österrike 2002 och en stor pilotanläggning med en kapacitet av 

7-10 ton aska per dygn uppfördes 2008, varifrån erfarenheter har hämtats. 

Utgångsmaterialet i processen är aska från monoförbränt slam med minst 5 % fosforinnehåll 

från avloppsreningsverk. I ett första steg blandas askan med kalcium-, kalium- eller magne-

siumklorid. Någon typ av ”filler” kan också tillsättas för att påverka slutproduktens egenskaper. 

Materialet pelleteras och hettas upp i två steg först till ca 300 °C och sedan till ca 1 000 °C var-

vid tungmetallklorider avgår i gasform. Gasen renas i t.ex. en vattenskrubber och ger upphov till 

ett tungmetallhaltigt avfall. Slutprodukten blir fosforhaltiga pellets. 

Tungmetallavskiljningen uppgår till 99 % för Cd, Hg och Pb, till 90 % för Cu och Zn och till 50 % 

för Sn och Mb. Ni, Cr och As rapporteras bara ha avskilts i obetydlig grad. Återvinningen och 

recirkulationen in i processen igen av klorider uppgår till 75 % (Nieminen, 2010). 

Slutprodukt 

Produkten är pellets, 2-5 mm, och innehåller mer än 10 % P2O5 (dvs. > 4,4 % fosfor). Produkten 

marknadsförs under namnet PhosKraft
®
, och är godkänd som gödselmedel i Österrike och 

Tyskland. Praktiskt taget all fosfor stannar kvar i askan, medan metallinnehållet minskar (olika 

för olika metaller – se under ”Process”). Det finns uppgifter om föroreningsinnehållet i slutpro-

dukten, men den beror på vilka material som förbränns och deras sammansättning. 

Skala/teknikmognad 

I nuläget finns ingen anläggning i full skala. Designkapaciteten uppges vara 4 t/h (d v s ca 

30 000 t/år), vilket är en mycket stor skala. Den pilotanläggning som har använts får dock anses 

som stor. 

Energianvändning 

Energiåtgången har uppskattats till 600-800 kWh/t (Adam, 2009). 

Kemikalieanvändning 

Kemikalieanvändningen ökar. Tekniken kräver tillsats av en kloridkälla, t.ex. kalciumklorid. 

Dessutom åtgår kemikalier vid rening av kväve i rökgaserna. 

Avfall 

Avfallsmängden minskar, eftersom praktiskt taget all aska från monoförbränningen ingår i slut-

produkten, men nya avfallstyper tillkommer. Tekniken ger dels upphov till ett tungmetallhaltigt 

avfall, dels avfall från delar av rökgasreningen. 

Potential för återföring 

Eftersom metoden endast avlägsnar orenheter ur fosforkällan blir återvinningspotentialen nära 

nog 100 % av mängden inkommande fosfor till avloppsreningsverket. 

Kostnader 

Den totala kapitalkostnaden beräknas till 15-18 M€ för en anläggning med en kapacitet av 

30 000 t/år, dvs. ca 1 300 ton fosfor per år vid 4,4 % fosfor, (Nieminen, 2010). Vid en total inve-

steringskostnad om 150 MSEK blir, med avskrivningstid och ränta som tidigare, årskostnaden 

för denna 14,4 MSEK, varvid kilopriset för fosforn blir 11 SEK (för investeringen). 
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Om energiåtgången är 700 kWh/t blir den specifika energiåtgången ca 700/44 = 16 kWh/kg 

fosfor, dvs. ca 30 SEK/kg fosfor vid ett par kronor per kilowattimme. 

5 Andra utgångsmaterial 

Utgångsmaterialet i de tekniker som har beskrivits ovan är i huvudsak avloppsslam, avloppsvat-

ten (från tätorter och viss livsmedelsindustri) och aska. Det är dock troligt att några av dessa 

tekniker även kan användas för att återvinna fosfor i andra avloppsfraktioner, t.ex. urin, och 

olika typer av avfall. Av de övriga utgångsmaterialen som nämndes i inledningen av rapporten; 

slakteri- och matavfall, slam från pappers- och massaindustrin, gruvrester, sediment och vatten-

levande organismer, har vi bara hittat uppgifter om fosforutvinning ur ett avfallsslag: gruvrester i 

form av apatit från brytning av svensk järnmalm. Här handlar det dock egentligen inte om att 

utveckla ny teknik, utan snarare att återta en sedan gammal känd mineralteknik. 

För övriga biologiska utgångsmaterial diskuteras teknik för återvinning av koncentrerade fosfor-

produkter, men i de flesta fall handlar det om att använda materialen mer eller mindre direkt 

som organiska gödselmedel för i första hand åkermark. Inom ramen för Naturvårdsverkets rege-

ringsuppdrag har Jönsson, Nordberg, Vinnerås, 2012 utrett möjligheterna att återföra fosfor i 

källsorterade fraktioner av urin, fekalier, klosettavloppsvatten, matavfall, rötat samhälls- och 

lantbruksavfall. Denna utredning har mål och syfte liknar målet och syftet med vår utredning. 

För bedömning av återföringspotential, närings- och föroreningsinnehåll i urin, klosettavlopps-

vatten, matavfall m.m. hänvisas dit. 

5.1 Gruvrester 

Järnmalmsfyndigheterna i Norrbotten innehåller stora mängder fosfat i form av apatit. Apatit är 

det allmännaste fosformineralet i naturen. Det förekommer i nästan alla bergarter. Det finns 

flera sorters apatitmineral med summaformeln Ca5[X|(PO4)3], där X kan vara F, OH eller Cl. 

Där inget annat anges har informationen nedan hämtats från Jan-Ivan Johansson, Avdelnings-

chef Tillväxtprojekt på LKAB och Erik Westin från Naturvårdsverket. Enligt LKAB innehåller det 

avfall som årligen uppstår i gruvorna i Kiruna och Malmberget i storleksordningen tio gånger 

Sveriges årliga behov av fosfor för gödningsändamål.  

LKAB har tidigare producerat fosforråvara, s.k. apatitkoncentrat, i Kiruna mellan åren 1981 och 

1988. Årsproduktionen var ca 100 000 ton/år. Apatitkoncentratet vidareförädlades till fosforsyra 

vid dåvarande Norsk Hydro. Även Grängesberg producerade apatitkoncentrat i Köping ungefär 

vid samma tid. Produktionen var ungefär 20 000 ton fosfor i ca 150 000 ton apatit. (Persson, 

2013). 

Malmen innehåller i storleksordningen 2 – 3 procent apatit. Apatiten behandlas idag som en 

förorening. Höga halter av klor och arsenik, framförallt i koncentraten från Malmberget, försvå-

rade avsättningen av apatitkoncentratet. Halten kadmium i apatitkoncentratet från Kiruna är 

mycket låg, ca 0,011 mg/kg. Låga världsmarknadspriser på fosfor i kombination med varie-

rande, och ibland för låga halt i malmen, ledde till att produktionen lades ner. Idag finns ingen-

ting kvar av den anläggning för apatitkoncentratframställning som användes. 

I apatiten i Kiruna och Malmberget finns också ett helt spektrum av sällsynta jordartsmetaller 

som på senare år rönt allt större efterfrågan, då de är viktiga komponenter och förutsättningar 

för framväxten av modern energiteknik. Mineraltillgångarna är globalt sett små och ojämnt för-
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delade och huvuddelen av utvinningen och kommersialiseringen sker idag i Kina, medan det i 

Europa är mycket ont om fyndigheter.  

LKAB undersöker och med hjälp av Luleå Tekniska Universitet möjligheterna att återstarta apa-

titutvinningen, eftersom världsmarknadspriset på fosfor stigit samtidigt som intresset för de säll-

synta jordartsmetallerna är stort och växande. Man söker i första hand ett upplägg där LKAB 

från Kiruna skulle kunna få fram i storleksordningen 400 000 ton apatitkoncentrat per år genom 

att ta tillvara kontinuerligt fallande avfall och apatit ur befintliga sandmagasin.  

Tanken är nu, liksom tidigare, att man av apatitkoncentratet ska framställa fosforsyra och/eller 

mineralgödsel och samtidigt nyttiggöra de sällsynta jordartsmetallerna. Framställning av fosfor-

syra, som sker genom upplösning i stark syra, och av gödselmedel är tänkt att utföras av andra 

aktörer. Någon rening av apatitkoncentratet från miljögifter som kadmium och arsenik samt uran 

(U) och thorium (Th), som är radioaktiva ämnen, är inte tänkt att ingå i LKAB:s teknik.  

Det finns många svårigheter och hinder att överbrygga innan en sådan verksamhet kan bli verk-

lighet, bland annat behöver föroreningarna i apatitkoncentratet kunna hanteras.  

Ekonomiskt sett bedömer LKAB att fosforn är betydligt mer värd än de sällsynta jordartsmetal-

lerna, men kalkylen kan behöva ha båda resurserna som plusposter för att ha förutsättningar att 

gå ihop. LKAB räknar också med att nödvändiga investeringar för apatitutvinningen uppgår till 

flera miljarder kronor per utvinningsort. Fosforhalten sjunker också i det som utvinns framöver i 

Kiruna, vilket försämrar kalkylen. Detta är också ett av skälen till att apatitutvinningen projekte-

ras utifrån en kombination av fallande avfall och utvinning ur befintliga sandmagasin. 

Det är möjligt att LKAB fattar någon typ av beslut om fortsättningen för detta utvecklingsprojekt 

under 2013. 

Några historiska data på det färdiga apatitkoncentratets kemiska sammansättning lämnas ne-

dan. 

Tabell 1. Halter av olika element i apatitkoncentrat. 

 

 

Efter utvinning av apatitkoncentrat deponeras återstoden av materialet. 

Element Kiruna Malmberget 

Makroelement   

P % 15,5 16,5 

CaO % 49 51 

MgO % 0,95 1,1 

Fe % 0,7 0,7 

S % 0,08 0,2 

F % 2,8 2,9 

Cl % 0,05 0,5 

Mikroelement   

As % 0,006 0,045 

Cd ppm No analyse, low <1 

Th ppm <27  

U ppm <16  

TiO2 % 0,05 0,05 

MnO %  0,12 0,03 
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5.2 Vattenlevande organismer och sediment 

I den litteratursökning som gjordes i forskningsdatabaser blev det inga träffar på fosforåtervin-

ning i kategorierna vattenlevande organismer, sediment och slam från pappers- och massain-

dustrin. Inte heller har våra sökningar på öppna sökmotorer på Internet samt forskningsinstituts, 

teknikföretags och branschorganisationers med fleras hemsidor hittat uppgifter om utveckling av 

teknik för återvinning av fosfor i dessa material. 

Halten fosfor i sjö- och havssediment är mycket låg, i storleksordningen 0,05 – 0,2 procent av 

TS-halt (SLU, 2013, Karlsson et al, 2010). Detta kan jämföras med fosforhalten i ett svenskt 

genomsnittsslam som är ca 2,8 procent av TS (SCB, 2012-1). I de flesta fall är fosforkoncentrat-

ionen i oxiderade ytsediment högre än i reducerade (syrefria) ytsediment. 

Det finns sporadiska uppgifter om fosforhalt i ”mikroalger”, bladvass och musslor i litteraturen. I 

många fall anger man inte om det gäller torrvikt eller färskvikt. De uppgifter som vi har hittat om 

fosforhalt och där det klart anges att det är torrsubstanshalt som siffrorna gäller är ”mikroalger”: 

0,5 – 1 % av TS (Schultz-Zehden, Matczak, 2012), bladvass: 0,14 % av TS (Risén, Gregeby, 

Tatarchenko, Blidberg, Malmström, Welander, Gröndahl, 2013) och musslor: 0,16 % av TS 

(Spångberg, Tidåker, Jönsson, 2013). Nyttan av dessa material för att mildra effekter av eutrofi-

ering och användning direkt som organiskt gödselmedel diskuteras, däremot inte den typ av 

teknik för fosforåtervinning som ingår i vår utredning. 

Ett försök i kategorin Sediment och organismer, WAB-projektet, har påträffats i andra efter-

forskningar. Under 2009-2012 har ett EU-finansierat projekt pågått i Trelleborg i samarbete med 

staden Sopot i Polen (Tjernström, E 2013 muntligt). Målet med projektet har varit att minska 

övergödningen i Östersjön och samtidigt nyttiggöra de stora mängder alger som övergödningen 

orsakar, främst som biogas. Algerna har torrötats; en process som går ut på att alger lakas med 

vatten, ungefär som en tepåse. Lakvätskan leds därefter in i en rötkammare.  

Under utlakningen minskar biomassan i den fasta algfraktionen med cirka hälften. Den största 

andelen (95 %) av fosforinnehållet i algerna stannar kvar i algresten. Fosforhalten i algresten är 

mycket låg, cirka 0,28 kg P/ton TS. Enligt Siversson, 2012 blir det beräknade fosforpriset i al-

gresten cirka 40 kr/kg fosfor. Cirka 50 % av kadmiuminnehållet lakas ut ur algerna och kan fäl-

las ut från lakvattnet. Det kvarvarande kadmiuminnehållet i algfraktionen är cirka 0,4 mg/kg. 

Kadmiuminnehållet i algfraktionen i kombination med den låga fosforhalten gör dock att denna 

metod bedöms av Siversson, 2012 som mindre intressant som fosforåterföringsmetod. 

Genom kontakter med SLU och KTH och stickprov ur SLU:s databank för sediment har vi fått 

lite information om fosfor i planktiska och trådformade alger, vass, musslor och sjö-

/havssediment.  

6 Slutprodukternas användbarhet som gödsel 

6.1 Syftet med fosforgödsling 

Fosfor utgör tillsammans med kväve och kalium markronäringsämnen för växter, dvs. för väx-

ternas tillväxt krävs relativt mycket av dessa grundämnen jämfört med andra mineralnäringsäm-

nen. Generellt i svenskt jord- och skogsbruk är kväve det mest begränsande näringsämnet var-

för kvävegödsling ger störst effekt på tillväxt och avkastning. Förrådet av fosfor i marken är ge-

nerellt gott, men en stor del av fosforn är inte direkt tillgänglig för växter och frigörelsen av fosfor 

är vanligtvis långsam. Under markanvändning där mycket fosfor förs bort från marken exempel-

vis i form av mat eller foder i jordbruket, uttag av grenar och toppar (grot) till biobränsle i skogs-
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bruket, eller i intensiva markanvändningar såsom golfbanor, utarmas markens förråd av mer 

lättillgängligt fosfor, vilket då behöver fyllas på. En del marker, exempelvis mulljordar och torv-

marker, är naturligt fosforfattiga och där kan man vilja öka förrådet av fosfor i marken. Slutligen 

kan akuta brister på fritt fosfor uppstå, exempelvis i början av en odlingssäsong, som man vill 

snabbt vill häva. 

6.2 Växttillgänglighet 

I marken förekommer fosfor bundet i organiska föreningar, levande organismer, mer eller 

mindre svårlösliga mineral, adsorberat till markpartiklar och fritt i marklösningen. Då fosfor lätt 

binds in förekommer endast lite fosfor i marklösningen. Växter med välutvecklat rotsystem kan 

påverka tillgängligheten av fosforn i marken genom att frigöra organiska ämnen samt genom 

symbios med mikroorganismer (Linderholm 2011). 

Växttillgängligheten av organisk fosfor beror på hur svårnedbrytbart det organiska materialet är. 

Mogen humus och torv är svårnedbrytbart, varför fosfor bundet i dessa material är svårtillgäng-

ligt. Oorganisk fosfor är bundet i mineral uppbyggda av järn- eller aluminiumfosfater (sura jor-

dar) eller kalciumfosfater (alkaliska jordar). Dessa mineral kan vara mer eller mindre svårvitt-

rade. Mineralen kan fällas ut ur och lösas upp i marklösningen beroende markens kemiska och 

fysiska förhållanden, samt beroende på om fosfor bortförs från marklösningen till exempel vid 

upptag av växter och andra markorganismer (Fransson 2013). Lättast åtkomligt är fosfor adsor-

berat till markpartiklar och fritt i lösning. En mer detaljerad översikt av omlagring av fosfor i mark 

och dess betydelse för växttillgängligheten har gjorts av Linderholm, 2011. 

I ett laboratorieförsök utfört av Waida och Gäth, 2011 testades sexton gödningsmedel som har 

framställts av slam eller djurrester. Kommersiellt trippelsuperfosfat och råfosfatgödsel användes 

som jämförelse. De testade slamgödningsmedlen var av typerna kalciumfosfat, magnesiumfos-

fat, aluminiumfosfat och struvit. Medlen hade framställts våtkemiskt, eller termokemiskt. Råva-

ran för de testade medlen var avloppsvatten, rejektvatten från slamavvattning, slamaska samt 

djurmjölsaska. Medlens växttillgänglighet testades kemiskt och genom försöksodling av majs i 

kruka i sandjord och siltjord.  

Struvitmedlen och de termokemiskt framställda kalciumfosfatmedlen hade högst fosforhalt. Fos-

forlösligheten var högre hos struvitmedlen och hos vissa av de våtkemiskt framställda kalcium-

fosfatmedlen, men låga hos de termokemiskt framställda kalciumfosfatmedlen. I tester utförda 

av Weinfurtner 2011 undersöktes hanterbarheten och lösligheten hos samma gödningsmedel 

som testades av Waida och Gäth, 2011. Lösligheten befanns vara låg. Gödselverkan låg mellan 

trippelsuperfosfat och råfosfatgödningsmedel. 

Generellt för de produkter som har valts ut i denna studie är att ammoniumfosfat är lättlösligt 

(580 g/l) medan struvit och kalciumfosfat är relativt lättvittrade, och hydroxylapatit är relativt 

svårvittrat. Vid bedömning av produkternas gödselverkan är det viktigt att beakta tillgänglighet-

en vid bedömningen av hur de kan användas som gödselmedel. 

6.3 Användningsområden som gödselmedel 

6.3.1 Jordbruk 

I jordbruket finns behovet att inte utarma markens förråd av relativt lättillgängliga fosforkällor, 

eftersom dessa källor levererar fosfor kontinuerligt under en växtsäsong. Växttillgängligheten 

hos struvit och kalciumfosfat är tillräckligt stor för att dessa produkter skulle kunna fungera för 

en sådan förrådsgödsling. Vid gödsling med mer lättillgänglig fosfor såsom ammoniumfosfat 
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binds fosforn snabbt in, varför även ammoniumfosfat fungerar som förrådsgödselmedel. Hyd-

roxylapatit är däremot relativt svårvittrat och har fosforgödslingseffekt på mycket längre sikt, 

varför det inte bedöms vara lämpligt som gödselmedel inom jordbruket.  

Vid etableringen av grodd- och småplantor är roten är späd och outvecklad. Småplantor är där-

för med beroende av fri fosfor i marklösningen än äldre växter (Djodic 2013). Vid etablering kan 

därför en akut brist på fosfor uppstå, när plantorna och mikroorganismerna snabbt gör slut på 

den fria fosforn och frigörelse av ny fosfor går för långsamt för att täcka behovet av fosfor. Vid 

sådana tillfällen behöver gödsling med lättlösliga fosforgödselmedel ske. Till det fungerar am-

moniumfosfat där ammoniumet också ger en extra skjuts åt växterna. Frigörelsen av fosfor från 

struvit, kalciumfosfat och hydroxylapatit är dock för långsam för att dessa medel skulle kunna 

användas för att häva akut fosforbrist. 

6.3.2 Skogsbruk 

I naturlig skogsjord cirkulerar fosforn från marken till träden, där den mesta fosforn finns i barr, 

blad och kvistar, och åter till marken vid lövfällning eller när barr tappas. Under speciella förhål-

landen kan fosforbrist uppkomma. Det gäller främst på fosforfattiga jordar såsom torvjordar, 

eller vid en kombination av skogsgödsling med kväve och uttag av grot för biobränsleändamål. 

Vid uttag av grot följer en stor del av barren med, varför en stor del av fosforn kommer bortförs 

från skogen och hamnar i vedaska efter förbränning. 

I Finland finns skogsbrukssystem för återföring av fosfor i form av aska till framför allt torvjordar 

där man påvisat ökad avkastning. I Sverige har forskning visat att träd på fosforfattiga marker 

har förmåga att svara på gödsling av svårvittrade fosforkällor såsom härdad aska och apatit 

(Hagerberg, 2003). Detta innebär att även svårvittrade produkter som hydroxylapatit skulle 

kunna användas för att underhållsgödsla skogsmarker. 

6.4 Behov av formulering för gödsling 

För att rationellt sprida återvunnen fosfor, bör produkterna ha en form som lämpar sig för sprid-

ning med mineralgödselspridare, dvs. förekomma i millimeterstora granuler (Albertsson 2013). 

Alternativt skulle produkterna i djurskötsel kunna blandas ut i flytgödsel, men då krävs att pro-

dukten är lättlöslig. Slutprodukterna i OSTARA- (Crystal Green) och ASH DEC-processerna ger 

granuler av en storlek som lämpar sig för spridning med gödselspridare, medan BER-

LIN/AIRPREX och SEABOURNE ger produkter som behöver formuleras för att passa spridning. 

Ammoniumfosfat är ett pulver som även det behöver formuleras för att kunna spridas med spri-

dare, men dess lättlöslighet gör att den kan användas för utblandning i flytgödsel eller i od-

lingsmediet i växthus. 

Formulering behöver i sig inte vara ett problem. Det är nämligen sällan en mark enbart behöver 

fosforgödslas, utan fosforn behöver kompletteras med kväve och/eller kalium. Vid komplettering 

med kalium eller kväve och andra mikronäringsämnen finns ett formuleringsbehov, eftersom 

näringsämnena behöver blandas i granulerna. Om tillverkningsprocesserna för mineralgödsel 

kunde anpassas för återvunnen fosfor, så skulle dessa produkter fungera som råvara i vid mine-

ralgödselproduktion. 
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7 Påverkan på miljö, hälsa och resurshushållning 

De beskrivna teknikerna och hanteringen av de slutprodukter som produceras påverkar miljön 

och människors hälsa på olika sätt. Den hantering som påverkar miljön mest är förbränning i de 

fall detta är aktuellt och gödsling med slutprodukterna. 

Förbränning av avloppsslam, liksom av t.ex. organiskt avfall från livsmedelskedjan, är klassat 

som avfallsförbränning. Användningen av tekniker som bygger på avfallsförbränning, som Ash-

Dec är ett exempel på, ger ökade utsläpp, framförallt till luft, men också (indirekt) till mark och 

vatten. Samtliga tekniker påverkar resurshushållningen genom deras energianvändning och 

kemikalieförbrukning. Återvinning genom utlakning av fosfor i rötat slam och annan biomassa, 

som representeras av Seaborne, och återvinning av fosfor i aska, representerat av Ash-Dec, 

ger upphov till farligt avfall som innehåller de metaller som avskiljas i procesen. Mark- och vat-

tenmiljön påverkas också av gödsling med utvunna fosforprodukter och hantering av rökgasre-

ningsprodukter efter förbränning. 

7.1 Påverkan på luftmiljö och klimat 

Det som främst påverkar luftmiljön och klimatet vid återvinning av fosfor är transporter av ut-

gångsmaterial, utvunna fosforprodukter, kemiska produkter och eventuellt avfall, spridning av 

utvunna fosforprodukter samt, när det gäller tekniker som involverar förbränning, utsläpp av 

rökgaser.  

Vid avfallsförbränning och transporter släpps en rad föroreningar ut till luft såsom kväveoxider 

(NOX), lustgas (N2O), koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2), kolväten (CH) och partiklar/stoft.  

Svaveldioxid, kvävedioxid, stoft och partiklar (PM10, PM2,5) kan påverka människors hälsa, 

främst genom irritation av slemhinnor och lungor. Kombinationen kväveoxider, flyktiga orga-

niska kolväteföreningar (VOC) och sol kan ge upphov till marknära ozon som också kan irritera 

luftvägarna. Personer med astma är särskilt utsatta. (Socialstyrelsen, 2009). 

Stoft/partiklar i utomhusluft är en bidragande orsak till hjärt-/kärlsjukdomar och sjukdomar i luft-

vägarna. Cancerframkallande luftföroreningar bildas vid förbränning och utsläppen blir högre ju 

sämre förbränningseffektiviteten är. De största källorna för cancerframkallande luftföroreningar 

är vedförbränning och dieselburen vägtrafik och arbetsmaskiner. Utsläpp av svaveldioxid och 

kväveoxider bidrar till försurning, kväveoxider även till övergödning. Utsläpp av koldioxid och 

lustgas bidrar till att förstärka växthuseffekten. (Naturvårdsverket, 2009). 

Utsläpp till luft vid förbränning beror på bränslets värmevärde och sammansättning, anlägg-

ningens rökgasreningsteknik, behovet av stödbränsle och förbränningstekniska faktorer såsom 

typ av panna, förbränningstemperatur och luftöverskott.  

Torkat slam har ett relativt högt värmevärde, den organiska delen av ett avloppsslam har ett 

värmevärde som motsvarar värmevärdet hos biobränslen
3
. Torkat slam kan självantända under 

lagringen. I början av en förbränningssäsong måste förbränningen ändå startas med hjälp av en 

(olje)brännare. Under förbränningen behöver brännaren användas som stöd för att hålla tempe-

raturen på rökgaserna efter den sista tillförseln av förbränningsluft på minst föreskrivna 850 ºC 

(5 § NFS 2002:28).  

                                                           
3
 Svenskt slam har normalt ett effektivt värmevärde på i storleksordningen 20 – 22 MJ/kg organiskt TS 

mätt som glödgningsförlust (Tideström, Seger och Hultgren 2004). En tumregel är att material som har ett 
kalorimetriskt värmevärde på 6 MJ/kg eller mer är brännbart (Naturvårdsverket, 2003).  
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Vid användning av de tekniker där förbränning ingår är det utsläppen till luft från förbränningen 

som dominerar. Transporter och spridning av gödsel står för en mycket liten andel av utsläppen. 

Den utredning av Tideström, Alvin, Jennische och Hultman, 2009, som togs fram som underlag 

till Naturvårdsverkets förra regeringsuppdrag 2009 i ämnet visar att utsläppen från transporter 

och vid gödsling uppgår till något eller några procent av de totala utsläppen till luft. Andelen 

beror dock på avståndet och utredningen byggde på ett tänkt scenario där fem kommunala 

avloppsreningsverk i södra Sverige samarbetade kring slamförbränning och fosforåtervinning. I 

det scenariot låg transportavstånden till förbränningsanläggningen och åkermarken i intervallet 

30-44 km enkel resa. Beräkningar visar dock att även om transportavstånden skulle vara vä-

sentligt längre skulle transporternas och gödslingens andel av utsläppen till luft vara av under-

ordnad betydelse och ligga inom felmarginalen för beräkningarna.  

I den utredningen gjordes en uppskattning av hur mycket föroreningar som släpps ut till luft vid 

slamförbränning i en avfallsförbränningsanläggning. Omräknat till gram per ton slam-TS beräk-

nas utsläppen uppgå till storleksordningarna i tabellen nedan. Utsläppsberäkningarna bygger på 

att utsläppen ligger 80 procent under gränsvärdena i NFS 2002:28.  

Tabell 2. Uppskattade utsläpp till luft vid förbränning av avloppsslam (storleksordningar). 

Stoft Organiska ämnen (HC) Svaveldioxid (SO2) Kväveoxider (NOX)  

g per ton slam-TS 

70 90 350 1 400 

Det finns inga gränsvärden för koldioxid och halten koldioxid i rökgaserna brukar därför inte 

mätas. Tabellen ovan innehåller därför inga beräkningar av koldioxidhalt.  

Den organiska delen av avloppsslam är av biologiskt ursprung och avloppsslam kan därför be-

traktas som ett biobränsle. Utan stödeldning med ett fossilt bränsle skulle en förbränningsan-

läggning som bränner avloppsslam inte medföra några nettoutsläpp av koldioxid, dvs. den 

skulle inte släppa ut fossilt koldioxid. Användingen av oljebrännare vid start och under drift gör 

dock att det ändå släpps ut fossilt koldioxid. Utsläppsmängden avgörs av bränsletyp, bränsle-

förbrukning och drifttid. Kersti Linderholm har i en LCA beräknat hur mycket fossil koldioxid som 

släpps ut vid slamförbränning med stödeldning med oljebrännare, baserad på uppgifter från 

monoförbränning av avloppsslam i Tyskland (Linderholm et al, 2012). I LCA:n har nettoutsläpp 

av CO2-ekvivalenter vid tillämpning av Ash-Dectekniken beräknats till ca 360 kg per Functional 

Unit, FU, där en FU är 11 kg fosfor. Då har försäljningen av energi räknats bort. Beräkningarna 

baseras på förbränning av ett slam med en torrsubstanshalt på 34 procent och inkluderar ut-

släpp från primärenergin
4
, dvs. även produktionen av energin ingår. (Linderholm, 2013). 

Ett genomsnittligt avloppsslam har en fosforhalt på 2,8 procent av TS. Ett ton slam-TS innehål-

ler därmed ca 2,5 FU. Förbränning av ett ton slam skulle därmed ge upphov till ett utsläpp av ca 

900 kg CO2-ekvivalenter om oljebrännare används. Utsläpp av fossil koldioxid beror dock på 

vilken form av energi som används. Om slam och annat blött avfall torkas med hjälp av eldrivna 

torkar till 90 procent före förbränningen, minskar behovet av stödförbränning med olja och där-

med utsläppen av fossil koldioxid. Om stödförbränning ändå behövs och brännaren i stället 

skulle drivas med biogas, skulle förbränningen inte orsaka några nettoutsläpp av koldioxid.  

                                                           
4
 Primärenergi definieras som den energimängd som totalt går åt för att producera en energienhet, från 

utvinning av energiråvara till levererad nyttighet, dvs. ”från vaggan till graven”. 
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7.2 Påverkan på mark- och vattenmiljön 

Mark- och vattenmiljön påverkas av tillförsel av näringsämnen och föroreningar vid gödsling 

med utvunna produkter och genom atmosfärisk deposition på mark- och vattenytor till följd av 

avgasutsläpp från transporter av material, kemiska produkter och avfall. Vid förbränning påver-

kas mark- och vattenmiljön även av atmosfärisk deposition av ämnen som släpps via rökgaser 

från förbränningsanläggningen. Dessutom släpps kväve och biologiskt nedbrytbart organiskt 

material (mätt som BOD7) ut till vatten via kondensat från torkning och rökgaskondensering.  

7.2.1 Utsläpp till vatten 

Vid monoförbränning behöver avloppsslammet först torkas till en torrhalt på minst 50–60 pro-

cent av TS, gärna upp till 90 procents TS (Tideström, Seger och Hultgren 2004). Det kondensat 

som bildas under torkningsprocessen är rikt på organiska ämnen och näringsämnen och behö-

ver därför renas innan det släpps till en recipient. Utsläppen av kväve, fosfor och BOD7 via så-

dant kondensat är mycket små efter rening i förhållande till de totala utsläppen från de av-

loppsreningsverk vars slam används för återvinning. Exempelvis motsvarar mängden kväve i 

kondensat från torkning högst ett par procent av vad avloppsreningsverken släpper ut. Den 

kvävedeposition som förbränningen orsakar motsvarar ännu mindre. (Tideström, Alvin, Jen-

nische, Hultman, 2009).  

7.2.2 Ackumulation i mark av metaller och organiska persistenta ämnen 

Tillförsel av stora mängder miljöfarliga ämnen på en liten yta kan under ogynnsamma förhållan-

den orsaka förgiftningsskador, reproduktionsstörningar m.m. för markens organismer. Bioacku-

mulerbara ämnen (såväl metaller som organiska ämnen) som adsorberas till organiskt material i 

organiska gödselmedel kan ackumuleras i näringskedjan och då påverka även andra än mark-

organismerna.  

Graden av ackumulation av metaller och organiska persistenta ämnen i åker- och skogsmark 

beror på innehållet i marken samt av bort- och tillförsel från marken. Tillförseln sker via atmosfä-

riskt nedfall, gödsling, kalkning, vitalisering (återföring av baskatjoner vid skogsbruk), kemisk 

och biokemisk vittring av mineral i berggrund och jordlager, bortförsel vid skörd/avverkning och 

på grund av läckage till underliggande marklager, grundvatten och ytvatten. Organiska ämnen 

och smittämnen bryts ned respektive avdödas eller inaktiveras i varierande grad. I denna rap-

port tar vi upp ackumulation av metaller vid gödsling av åkermark. Effekterna av tillförsel av 

organiska persistenta ämnen behandlas i en annan del av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag. 

Kadmiumhalten i svensk åkermark är i genomsnitt ca 0,2 mg Cd/kg jord. I matjordslagret (de 

översta 20-25 centimetrarna) på en hektar åkermark finns ca 600 gram kadmium. (Svenskt 

Vatten, 2012). 

Depositionen står där för cirka 85 procent av tillförseln. På marker där organiska gödselmedel 

används, till exempel stallgödsel eller avloppsslam, kan dessa stå för cirka en tredjedel respek-

tive hälften av den årliga kadmiumtillförseln till marken (KemI, 2011). 

Man räknar idag med att nedfall och urlakning är av samma storleksordning. Balansen på 

åkermarken blir därmed ett resultat av vad man tillför med gödsel och vad man tar bort med den 

skördade grödan. Vete tar bort cirka 0,35 g Cd/ha. Andra grödor, till exempel sockerbetor och 

potatis, tar bort mer och andra, till exempel havre och korn, tar bort mindre. Upptaget av kad-

mium i gröda påverkas av en rad faktorer, till exempel typ av gröda, markens pH, markens or-

ganiska innehåll (mullhalt), innehåll av lera och jordartens övriga sammansättning samt mar-
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kens grundinnehåll av kadmium. Det bedöms att pH, mullhalt och lerhalt påverkar mer än kad-

miumhalt. (Svenskt Vatten, 2012).  

För att bedöma ackumulationstakten behövs förutom uppgifterna ovan, uppgifter om innehåll av 

fosfor och metaller i olika gödselmedel, kalkprodukter och vitaliseringsmedel. Vissa material är 

mycket väl undersökta, som avloppsslam, medan det är relativt ont om kvalitetssäkrade uppgif-

ter om andra.  

Tabell 3. Jämförelse av halten av fosfor och några metaller samt förhållande mellan metall och 
fosfor i olika utgångsmaterial och slutprodukter. 

 Struvit
5
 Ask-

granuler 
(ASH 
DEC) 

Apatit-
kon-
centrat 
(LKAB)

6
 

Av-
lopps-
slam, 
svenskt 
medel-
värde

7
 

Avlopps-
slam, 
certifie-
rat, me-
dian 

Rötrest 
från orga-
niskt 
avfall, 
certifierat

8
  

Huma-
nurin, 
lagrad

9
 

Klo-
settvat-
ten

10
 

Mine-
ral-
göd-
sel

11
 

Fosfor 
(P), % av 
TS 

11 4
12

 15 – 17 2,8 3,0 2,1 - - - 

Cd, mg/kg 
TS 

0,7 0,24
13

 0,01 0,9 0,74 0,28 - - 0,05 

Cd/P, 
mg/kg 

3 6 0,07 33 26 16 0,6 13 3-25 

As, mg/kg 
TS 

- - 60-450 5,5 - - - - 0,5 

As/P, 
mg/kg 

- - 350-3 000 200 - - - - 2,8 

Th, mg/kg 
TS 

- - <27 1,9 - - - - 2 

Th/P, 
mg/kg 

- - <170 73 - - - - 10 

U, mg/kg 
TS 

- - <16 11 - - - - 0,4 

U/P, 
mg/kg 

- - <100 340 - - - - 2 

Tabellen innehåller såväl genomsnittssiffror för allt svenskt avloppsslam som slam från av-

loppsreningsverk certifierade enligt Svenskt Vattens certifieringssystem REVAQ. Svenskt Vat-

tens och LRF:s policy är att endast avloppsslam som är REVAQ-certifierat får användas på 

åkermark.  

                                                           
5
 Weidelener, Maier, Krampe, 2007. 

6
 Omräknat från Johansson och Westin, 2013 

7
 SCB, 2012-1, halter av As, Th och U är hämtade från Eriksson, 2001. 

8
 Certifierat av Avfall Sverige: SPCR 120 Certifieringsregler för biogödsel. http://www.avfallsverige.se. 

9
 Jönsson, Nordberg, Vinnerås, 2012. 

10
 Jönsson, Nordberg, Vinnerås, 2012.  

11
 NP- och NPK- gödsel med Cd-garanti: www.vaxteko.nu respektive Spångberg, Hansson, Tidåker, Jöns-

son, 2011. P- och PK-gödsel: LRF 2009. Uppgifter om As, Cd, Th och U gäller NPK och är hämtade från 
Eriksson, 2001. 
12

 Beräknat från fosforhalt i svenskt genomsnittshamn dividerad med glödgningsrest (askhalt) 65 %. 
13

 Beräknad teoretiskt möjlig sammansättning hos askgranulat framställda av svensk slamaska med ASH 
DEC:s teknik (Tideström, Alvin, Jennische, Hultman, 2009). 

http://www.vaxteko.nu/
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Det förekommer mycket varierande uppgifter i litteraturen om förhållandet mellan kadmium och 

totalfosfor i humanurin och klosettvatten. Vid provtagning och analys av framförallt urin är halten 

kadmium ofta under bestämningsgränsen hos den analysmetod som har använts. Detta gör att 

många tillgängliga sifferuppgifter är mycket osäkra. Det finns dock en del mätningar över be-

stämningsgränsen och baserat på sådana för urin anger Jönsson, Nordberg, Vinnerås, 2012, 

ett värde på 0,6 mg Cd/kg P, med ett intervall på 0,3-2 mg Cd/kg P. För klosettvatten anger 

Jönsson, Nordberg, Vinnerås, 2012 ett intervall på 12 – 13 mg Cd/kg P baserat på mätningar av 

urin och fekalier.  

Av de data som presenteras i tabellen ovan kan följande slutsatser dras om utvunna produkters 

metallhalt i förhållande till fosforhalten. Återvunnen fosfor i struvit och askgranuler har enligt 

Cd/P-raden i tabellen ungefär samma kadmiumhalt som den i NP- och NPK-gödsel med låg-

kadmium-garanti. Cd/P-halten är 6 gånger lägre än den i certifierat avloppsslam och 3-4 gånger 

lägre än i rötrester och klosettvatten. De återvunna fosforprodukterna har högre Cd/P-halt än i 

humanurin.  

Av de vanligast använda mineralgödselmedlen i Sverige har NP- och NPK- gödsel med Cd-

garanti lägst halt; P- och PK-gödsel har högst. Kadmiuminnehållet i fosforgödselmedel sålda 

under gödselåret 2010/11 (dvs. under perioden 1 juli 2010–30 juni 2011) beräknas totalt till 59 

kg. Medelhalten av kadmium beräknas till ca 5,7 gram per ton fosfor. (SCB, 2012-2). 

Apatitkoncentrat från Kiruna och Malmberget (LKAB) har, om uppgifterna från LKAB är repre-

sentativa för all apatitkoncentrat, i särklass lägst Cd/P-halt av de material som tas upp i tabellen 

ovan. Däremot är arsenikhalten hög; ca 2 – 15 gånger högre än i avloppsslam och 100 – 1 000 

gånger högre än i NP- och NPK-gödsel. Nu ska dock apatitkoncentratet inte användas som 

gödselmedel direkt, utan först omvandlas till fosforsyra och därefter processas i en gödselme-

delsfabrik.  

Det har funnits en metod att rena fosforsyra framtagen av SUPRA i pilotskala (20 l/h) runt 1991. 

Huruvida den också kan minska arsenikhalten är dock oklart. Försöken avslutades för att Ma-

rocko hade börjat med egen fosforsyraproduktion samtidigt som efterfrågan av fosforgödselme-

del sjönk i Sverige. (Persson, 2013). 

De olika produkternas påverkan på markmiljön efter gödsling kan uttryckas som ackumulations-

takt i matjord enligt tabellen nedan (apatiten tas med i tabellen som jämförelse även om den 

inte ska användas på åkermark direkt). Beräkningarna baseras på att matjordslagret på en hek-

tar åkermark enligt ovan innehåller ca 600 gram kadmium. 

Tabell 4. Uppskattat procentuell ackumulationstakt per år av kadmium vid gödsling med olika 
typer av gödselmedel (förutsättningar: fosforgiva: 22 kg/ha,år, matjordsskiktet innehåller 600 g 
Cd/ha, nedfall och urlakning tar ut vartannat). 

Struvit Ask-
granuler 
(ASH 
DEC) 

Apatit-
koncentrat 
(LKAB) 

Avlopps-
slam, 
certifierat, 
median 

Rötrest 
från orga-
niskt av-
fall, certifi-
erat 

Human-
urin, lag-
rad 

Klosettvat-
ten 

Mineral-
gödsel 
med Cd-
garanti 

Uppskattat årlig ackumulationstakt för kadmium i matjord 

0,01 % 0,02 % 0,0003 % 0,1 % 0,06 % 0,002 % 0,05 % 0,01 % 

Sambandet mellan växters upptag av metaller och metallhalten i marken är komplex och det 

finns inga linjära samband mellan t.ex. kadmiumhalt i matjord och i odlad gröda. Följande be-

skrivning som visar komplexiteten, är hämtad från KemI, 2011: ”Upptaget av kadmium i gröda 

påverkas av jordens sammansättning. I Sverige har vi generellt något surare jordar, större 
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mängd organiskt material och lerrikare jordar än i Centraleuropa. Hur organiskt material påver-

kar tillgängligheten av kadmium är en komplex fråga och det är därför svårt att dra generella 

slutsatser angående effekten av en relativt större mängd organiskt material i svenska jordar. 

Högre halt av lera antas immobilisera kadmium, men det saknas fastställda samband mellan 

lerinnehåll och upptag i växter. Jordens pH är dock en viktig faktor som påverkar löslighet-

en/tillgängligheten av kadmium. Det relativa upptaget i växter, jämfört med halten i marken, 

tycks öka vid minskat pH.” 

Även om man inte kan påvisa några linjära samband mellan föroreningshalt i åkermark och 

upptag i grödor, är det sannolikt att ökande halter i marken på lång sikt ger ett ökat upptag i 

grödorna. Långsiktigt bör halterna av icke essentiella ämnen
14

 i åkermarken därför inte öka, 

utan balans mellan bort- och tillförsel ska råda. Essentiella spårelement bör inte heller öka i 

sådan grad att markorganismer eller odlad gröda påverkas negativt. 

7.3 Resurshushållning 

7.3.1 Växtnäringsämnen och mullbildande material  

I de organiska utgångsmaterial som används i återvinningsteknikerna ovan finns naturresurser i 

form av växtnäringsämnen och potentiellt mullbildande material. I exempelvis ett års produktion 

av avloppsslam finns ca 6 000 ton fosfor, 9 000 ton kväve (varav ca 2 000 ton oorganiskt am-

moniumkväve), 80 000 ton mullbildande material och en rad mikronäringsämnen. Enligt Jöns-

son, Nordberg, Vinnerås, 2012 finns ca 160 ton fosfor och 940 ton kväve i rötat matavfall, mot-

svarande ca 50 % av fosforn och ca 30 % av kvävet i den producerade biogödseln (rötresten).  

I de återvinningstekniker som bygger på förbränning förloras allt kväve och mullbildande 

material, medan fosforn och mikronäringsämnena blir kvar i askan, tillsammans med oönskade 

metaller. Vid struvitfällning/kristallisation förloras det mullbildande materialet, men delar av kvä-

vet återvinns.  

Genom att näringen i de återvunna produkterna är betydligt renare än utgångsmaterialet ökar 

möjligheterna att ersätta mineralgödsel och därmed möjligheterna att förbättra resurshushåll-

ningen. I ett avloppsreningsverk har struvitutfällnings-/kristallisationsteknikerna möjlighet att 

återvinna 20 – 35 procent av fosforn i inkommande vatten. ASH DEC och andra liknanden tek-

niker har möjlighet att återvinna nära 100 procent av utgångsmaterialet och upp till i storleks-

ordningen 95 procent av fosformängden i inkommande vatten till ett reningsverk (den genom-

snittliga forsforreningsgraden hos svenska allmänna och tillståndspliktiga avloppsreningsverk är 

varierar mellan 95 och 97 procent enligt statistik från SCB).  

Struvitutfällnings-/kristallisationsteknikerna är dock begränsade till reningsverk som använder 

sig av biologisk fosforreduktion, bio-P, och till småskalig återvinning av fosfor i urin. Ash-

Dectekniken har en stor återvinningspotential, vilket kan öka resurshushållning jämfört med 

idag, medan struvitteknikerna inte kommer att påverka resurshushållningen särskilt mycket, 

såvida inte fler avloppsreningsverk ställer om till bio-P.  

Antalet allmänna avloppsreningsverk med bio-P uppgår idag till ca 20 stycken. En del av dessa 

tillämpar tekniken endast på delar av verket. De 20 Bio-P-verken i Sverige har en designkapa-

citet på ca 420 000 m
3
/d och 1,6 miljoner personekvivalenter (pe)

15
. Den aktuella belastningen 

motsvarar ca 1,3 miljoner pe (Jansen, 2013). Den totala anslutningen till svenska allmänna 

                                                           
14

 Icke-essentiella spårelement är ämnen som inte är livsnödvändiga mikronäringsämnen. 
15

 Antalet personekvivalenter (pe) är kvoten mellan den organiska belastningen på ett avloppsreningsverk, 
uppmätt som BOD7, och den teoretiska specifika föroreningsmängden, 70 g BOD7/person och dygn. 
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(oftast kommunala) avloppsreningsverk motsvarar nära 9 miljoner pe. Den totala återvinnings-

potentialen är i dagsläget därmed i storleksordningen ca 15 procent av den totala belastningen 

på svenska allmänna avloppsreningsverk. Om i genomsnitt ca 30 procent av fosforn i inkom-

mande avloppsvatten skulle återvinnas i alla avloppsreningsverk som idag använder sig av bio-

P är den totala återvinningspotentialen i storleksordningen 5 procent av den totala mängden 

fosfor i svenskt kommunalt avloppsvatten. 

Det överskottsslam som blir kvar efter behandling med bio-P och struvitutfällning innehåller 

resurser som växtnäring (såväl makronäringsämnen som mikronäringsämnen) och mullbildande 

organiskt material. Mängden överskottsslam är lägre från ett bio-P-verk än rötat slam från ett 

konventionellt avloppsreningsverk. Enligt Svenskt Vatten AB har bio-P-slam lägre tungmetallhalt 

och bättre näringsinnehåll (www.svensktvatten.se). 

Användning av organiska gödselmedel har visat sig ha positiva effekter på den biologiska 

mångfalden i marken, genom att markens organismer gynnas av gödselmedlens innehåll av 

organiskt mullbildande material. Långvarig och ensidig växtodling, där åkermark uteslutande 

gödslas med mineralgödsel, kan innebära att markens struktur och mullhalt försämrats och att 

markens innehåll av mikronäringsämnen utarmas. Vid de flesta metoder för återvinning av fos-

for och andra växtnäringsämnen tas utgångsmaterialets potentiellt mullbildande material inte 

tillvara. Om utgångsmaterialet används som ett organiskt gödselmedel, innebär de studerade 

återvinningsmetoderna att materialet så att säga omvandlas till ett mineralgödselmedel, vilket är 

negativt för den biologiska mångfalden i marken om de utvunna produkterna ersätter organiska 

gödselmedel. 

Fosforhalten minskar i överskottsslammet och den föroreningshalten ökar relativt fosfor. Avsätt-

ningen av slammet, och därmed resurshushållningen, kan försvåras om införandet av tekniken 

skulle innebära att Cd/P-kvoten blir så hög att slammet inte uppfyller kvalitetskraven i lagstift-

ning och certifieringsregler för att få användas för jordbruksändamål. Det slam som är kvar kan 

användas för jordtillverkning, sluttäckning av deponier eller förbrännas i en avfallsförbrännings-

anläggning. En minskad fosforhalt kan vara positiv för möjligheten att använda slammet för 

tillverkning av anläggningsjord. Fosforhalten i konventionellt avloppsslam kan ofta ha för hög 

fosforhalt för att lämpa sig för jordtillverkning. Att lämna slammet till avfallsförbränning kan vara 

svårt på grund av slammets dåliga bränsleegenskaper, höga askhalt och den hårda konkurre-

sen för mer attraktivt avfallsbränsle. 

De organiska och potentiellt mullbildande materialet i avloppsslam, rötrester, klosettvatten m.m. 

är också en resurs. Långliggande fältförsök i Malmö och Lund, som startade 1981, har visat att 

slamgödsling medför att markens mullhalt blir högre i slamgödslade försöksled än i de led som 

inte fått någon slam. Dock har inte mullhalten ökat jämfört med hur situationen var när försöken 

började för 30 år sedan. (Andersson, 2012). 

Förlusten av kväve, vilket förekommer i alla studerade tekniker om än i olika omfattning, innebär 

dels att växtnäring går förlorad, dels att koldioxid släpps ut vid tillverkning av det kvävegödsel-

medel som behövs för att ersätta förlusten. Enligt Kersti Linderholm et al kan man räkna med att 

40 procent av totalkvävet i avloppsslam och struvit är växttillgängligt, dvs. tas upp av grödan. 40 

procent av mängden totalkväve i ett års slamproduktion vid svenska avloppsreningsverk >2 000 

pe är ca 3 500 ton. Om allt slam i Sverige skulle brännas skulle potentialen av växttillgängligt 

kväve i avloppsslam därmed minska med i storleksordningen 3 500 ton per år. Detta är ca 2 

procent av det kväve i form av mineralgödsel som såldes under gödselåret 2010/11 (dvs. under 

http://www.svensktvatten.se/
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perioden 1 juli 2010–30 juni 2011); ca 170 000 ton
16

. Som jämförelse kan nämnas att försälj-

ningen av mineralfosformedel samma år uppgick till ca 10 000 ton. (SCB 2012-2). Innehållet av 

fosfor i det slam som produceras i svenska reningsverk, ca 6 000 ton/år, motsvarar ca 60 pro-

cent av försäljningen av mineralfosformedel 2010/11. 

7.3.2 Energianvändning 

Energi behövs för de olika processer som används. Vid förbränning behövs energi även för 

torkning före förbränning och/eller förångning av vatten i pannan, drift av brännare (olja) och 

rökgasrening. Tyvärr har det inte gått att få tag uppgifter om energiåtgång för olika delar av 

processerna.  

Före monoförbränning av avloppsslam och annat vått avfallsbränsle behöver materialet torkas 

och för det åtgår energi. Nettoenergiförbrukningen vid torkning av mekaniskt avvattnat slam 

varierar mellan ca 650 och 900 kWh per avdrivet ton vatten beroende på torksystem (Ti-

deström, Seger och Hultgren 2004). 

7.3.3 Kemikalieanvändning 

Även kemikalieanvändningen (magnesiumklorid och andra tillsatskemikalier, kemikalier för rök-

gasrening) påverkar resurshushållningen. Alla undersökta tekniker ökar användningen. 

8 Kostnad per kg återvunnen fosfor 

Utifrån de uppgifter som vi har fått tillgång till, kan kostnaderna för investering och vissa drift-

kostnader för de utvärderade teknikerna variera mellan i storleksordningen 30 och 450 SEK/kg, 

enligt nedan. Dessa kostnader kan jämföras med priset på mineralfosfor som varierar starkt 

beroende på tillgång och efterfrågan, kvalitet m.m. De senaste tio åren har priset varierat mellan 

12 och 42 SEK/kg fosfor. 

Återvinningsteknik Kostnadsuppskattningar, SEK/kg produkt 
(avrundade siffror) 

OSTARA 90 

BERLIN/AIRPREX 30 

SEABORNE 450 

ASH DEC 40 

Siffrorna i tabellen ovan är mycket osäkra av flera skäl, och ska endast ses som vaga indikat-

ioner. Siffrorna innehåller uppskattade/översiktligt beräknade kapital- och energikostnader. För 

SEABORNE innehåller siffran också kemikaliekostnader (vilket var mer än hälften av totalkost-

naden för den processen). Kemikalieförbrukningen ökar när teknikerna införs på befintliga an-

läggningar, det gäller alla teknikerna i tabellen. ASH DEC-tekniken ökar även energikostnaden 

(ca 2 SEK/kWh).  

Kapitalkostnaderna har beräknats som annuitet baserat på investeringen, en avskrivningstid på 

15 år och 5 procents kalkylränta (annuitetsfaktor 0,096). 

                                                           
16

 Under 1990-talet var försäljningen ca 200 000 ton efter att tidigare (1970-talet) legat på ca 225 000 ton 

(SCB, 2012-2). 
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Oavsett osäkerhet i enskilda siffror om vad som ingår och inte eller hur de tekniska förutsätt-

ningarna fördyrar eller förbilligar en viss teknik i en viss applikation, finns även kostnadsdri-

vande skillnader på administrativ nivå. 

Om användningen av slam starkt försvåras blir det intressantare att ägna sig åt en askteknik 

(t.ex. ASH DEC), även om den förutsätter ett monoförbränt slam. Detta eftersom sådana tekni-

ker får väldigt lite avfall, som är dyrt att bli kvitt, i jämförelse med de andra teknikerna. 

9 Diskussion 

Fosformineral är en ändlig resurs och de brytvärda tillgångarna räcker i värsta fall bara några 

hundra år till. Fosfor används till mycket, en stor del för gödsling av åkermark. De extremt rena 

fosformineral som vi i Sverige efterfrågar tar slut betydligt fortare än så, särskilt om och när 

även vår omvärld efterfrågar dessa. Även om fosfor är ett grundämne och därmed inte kan ”ta 

slut”, sprids och späds den fosfor som vi använder ut och de fosformineral som finns kvar är så 

svårtillgängliga och förorenade att det ”kostar” för mycket att bryta dem ur jordskorpan och till-

verka gödselmedel av dem, kostnader som är såväl ekonomiska som miljömässiga och energi-

mässiga. 

Samtidigt innehåller hushållsavlopp och organiskt avfall från jord- och skogsbruket mycket fos-

for, som vi idag inte återanvänder särskilt mycket av. Det finns tillräckligt med fosfor i avlopp och 

organiskt avfall för att göra det svenska jordbruket självförsörjande med fosfor. Genom att an-

vända återvunnen fosfor kan man minska användningen av importerat mineralgödsel i jordbru-

ket, och därmed minska importen av nytt kadmium till den svensk produktiv mark. Ännu större 

mängder fosfor finns i gruvrester från svenska gruvor. 

Kruxet är att en stor del av denna fosfor är förorenad av kadmium och andra oönskade ämnen. 

Kunskapssammanställningen har, liksom tidigare studier under främst 2000-talet, visat att det 

finns metoder i olika utvecklingsstadier att få fram koncentrerade och mycket rena återvunna 

fosforprodukter, både i Sverige och utomlands. De används dock i liten omfattning.  

9.1 Framtidsutsikter 

9.1.1 Internationell enkätundersökning 2011 om teknikläge 

En sammanställning av teknikläget har gjorts på uppdrag av det tyska ministeriet för utbildning 

och forskning av Sartorius et al, 2011. Sammanställningen gjordes genom enkät till 417 delta-

gare i vid två konferenser; The International Conference on Nutrient Recovery from Wastewater 

Streams in Vancouver, Canada (maj 2009) samt Baltic 21, Berlin (september 2009). Dessutom 

kontaktades medlemmarna i en mejlinglista ”Phosphorus Recovery” som administreras av uni-

versitetet i Darmstadt. Enkäten fick 197 svar.  

 

Utfällning av fosfor från rejektvatten från slamavvattning uppfattades i de inkomna svaren som 

mer intressant än utvinning av fosfor direkt från slam, dels för att utfällning från rejektvatten är 

en billigare metod, dels för att den ger en produkt med mindre innehåll av tungmetaller. Utvin-

ning från slam ger dock en effektivare fosforutvinning. Utvinning av fosfor från slamaska be-

dömdes av svarande från till exempel Tyskland och Österrike som den mest intressanta meto-

den för framtiden. De svarande från dessa länder bedömde att andelen slam som förbränns 

kommer att dominera i inom en snar framtid. I svar från Sverige, Kanada och USA var inte över-

tygelsen lika stark på att förbränning kommer att vara den dominerande behandlingsmetoden.  
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I det fall som krav kommer att ställas på slamförbränning ansåg en majoritet att man i så fall bör 

utvinna fosfor, trots de dyra processer detta kräver. Cirka hälften av de som svarade på enkäten 

ansåg att fosforutvinningen i sådana fall bör göras som en aluminiumfällning vilket ansågs ge 

större växttillgänglighet. 

9.1.2 Tyska FoU-projekt 

Det tyska federala departementet för utbildning och forskning (BMBF) inledde 2004 projektet 

“Closed-cycle Management of Plant Nutrients, Especially Phosphorous" Syftet med projektet är 

att testa och jämföra nya tekniker för att återvinna fosfor, och om möjligt andra näringsämnen, 

från avloppsvatten och slam (FONA, 2013). Projektet beskrivs kortfattat i Tideström, Alvin, Jen-

nische och Hultman, 2009. 

 

I en sammanfattande dragning om projektets resultat redovisar Pinnekamp, 2011 följande slut-

satser: 

 Medlen har gödselverkan, men denna varierar stort 

 Stor skillnad i gödselverkan mellan olika jordar 

 Medlen passar bäst till grundgödsling 

 Växttillgängligheten i medlen behöver ökas 

 Den tekniska produktkvaliteten är god 

 Tungmetallhalterna minskar tydligt i alla produkterna jämfört med råvaran (slam och as-
ka)  

 Tyska gränsvärden för slamåterföring till jordbruksmark kan klaras 

 Tungmetallupptaget i växter är liknande det i kommersiell trippelsuperfosfat 

 Ekonomiskt bedömdes framställningsmetoderna i dagsläget inte vara konkurrenskrafti-
ga 

 Tillverkningskostnaden varierar mellan 2-13 €/kg P 

 Återvinningsmarknaden behöver särskilt stöd

 Cirka 40 % av fosforimporten till Tyskland kan ersättas med återvunnen fosfor 

 Till 2030 kan fosforåtervinningen bli ekonomiskt konkurrenskraftig. 

9.1.3 Återvinningsmetoder som bygger på förbränning 

Förbränning av slam och organiskt avfall är avfallsförbränning. Det finns ett trettiotal avfallsför-

ränningsanläggningar i Sverige (Avfall Sverige 2011). Flera av dem har tillstånd att bränna av-

loppsslam, men ingen utnyttjar för närvarande det tillståndet i kontinuerlig drift. Provförbränning 

har dock pågått då och då i olika lokala projekt runt om i landet sedan 1990-talet. Avloppsslam 

har även använts som avfallsbränsle inom kalkindustrin på Gotland. Problem med självantänd-

ning gjorde dock att slamförbränningen upphörde. 

För att återvinna fosfor i aska behöver avloppsslam och annat fosforrikt organiskt material krävs 

monoförbränning, dvs. förbränning i en panna som reserveras för just det materialet (eller ut-

nyttjas kampanjvis för just det materialet). Förbränningen kan inte ske tillsammans med bränsle, 

t.ex. skogsbränsle, som har högre halt av metaller i förhållande till fosforhalten.  

För att inte tränga undan annat och mer attraktivt avfallsbränsle, behöver någon investera i nya 

pannor. Hittills har de svenska avfallsförbrännarna inte visat särskilt stort intresse för slamför-

bränning. Tekniskt sett är det inga problem att bränna slam, som tidigare nämnts motsvarar 

värmevärdet den organiska delen av avloppsslam det hos biobränslen, men energiutbytet är 
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litet (eller nästan inget om man bränner mekaniskt avvattnat slam). Dessutom innehåller det 

stora mängder oorganiskt material som blir till aska efter förbränningen (i normalfallet är 

glödgningsresten hos rötat slam ca 65 procent av TS). Om askan tas omhand och omvandlas 

till ett gödselmedel torde den stora askmängden inte vara problematisk för anläggningsägaren. 

Det är fördelaktigt att samlokalisera en monoförbränningsanläggning för t.ex. avloppsslam med 

en redan befintlig avfallsförbränningsanläggning, eftersom man då kan samordna delar av 

bränslehanteringen, rökgasreningen och hanteringen av rökgasreningsprodukter samt förhopp-

ningsvis utnyttja den erfarna personal som finns där.  

I rapporten Förbränning av kommunalt avloppsvattenslam redovisar Christer Östlund en över-

siktlig studie som är tänkt att tjäna som ett exempel på hur en fullt utbyggd slamförbränning i 

Sverige kan se ut. Enligt Östlund bestäms en lokalisering av följande faktorer:  

1. Transportavstånd  

2. Möjlighet att överföra värmen till fjärrvärmenätet, vilket även ska gälla sommartid  

3. Närhet till annan energiproducerande verksamhet  

4. Anläggningarna måste ha en viss storlek för att kunna bära investeringen och säkert upp-

fylla miljökraven. 

Vidare skriver Östlund bland annat att eftersom anläggningar av detta slag får en hög investe-

ring är det viktigt att de får en viss storlek – villkor 4 – och att även miljöskäl talar för att anlägg-

ningarna inte ska vara får små. Han bedömer att det kan vara lämpligt att uppföra sju anlägg-

ningar för slamförbränning i Sverige. 

Östlund bedömde investeringsbehovet till 2 000 MSEK. Rapporten presenterades 2003. Till 

detta kommer investering i den utrustning som behövs för fosforåtervinningen. 

9.1.4 Återvinningsmetoder som bygger fällning/kristallisation 

En nackdel med teknik som bygger på fällning/kristallisation av fosfor ur fosforrika delströmmar i 

ett avloppsreningsverk, som Ostara (rejekt från avvattning), är att reningsverket helst ska ha 

biologisk fosforavskiljning. Annars blir fosforhalten i delströmmen för låg och metoden för ett 

kraftigt försämrat utbyte. I dag finns det cirka 20 avloppsreningsverk med biologisk fosforavskilj-

ning i Sverige. I de reningsverken kan man uppnå en återvinningsgrad på i storleksordningen 

20–35 procent av den totala mängden fosfor i inkommande vatten.  

9.1.5 Råvara till mineralgödseltillverkning  

Slutprodukterna av de beskrivna teknikerna kan antingen användas som gödselmedel direkt 

eller levereras som råvara till en tillverkare av mineralgödsel. Det senare förutsätter dock att 

leverantörerna uppfyller gödseltillverkarnas leveranskrav. Råvarorna ska exempelvis ha hög 

renhet, dvs. låg halt av kalcium, järn och tungmetaller, och en hög och jämn kvalitet. Fosforhal-

ten bör dessutom vara i storleksordningen 15–20 procent (Ylinen, 2009). De råvaror som lever-

eras till en gödselfabrik ska dessutom passa in i den process som används i fabriken. Möjlig-

heten att leverera återvunnen fosfor till en mineralgödseltillverkare är svårbedömd, men i dags-

läget bedömer vi möjligheten som ganska liten. 
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9.2 Utvecklingsbehov 

Det pågår mycket arbete inom området, vilket vi tror kommer att leda till nya och förbättrade 

återvinningstekniker. Vi tror även att kostnaderna på sikt borde kunna sänkas och kanske även 

att återvinningsgraden kan ökas, jämfört med hur det ser ut idag.  

Eftersom vi har hittat förhållandevis lite information om återvinningsteknik som utgår från andra 

avlopps- och avfallsfraktioner än de som vi har tagit upp i avsnitt 4 Studerade tekniker, finns det 

säkert ett utvecklingsbehov även där.  

Det finns en väl utvecklad infrastruktur för hantering av kommunalt avloppsvatten och i många 

fall även av industriellt avloppsvatten och av organiskt avfall. Att återföra näringen i utsorterade 

avloppsfraktioner från enskilda hushåll till åkermark kräver uppbyggnad av en ny infrastruktur, 

vilket kan försvåra utvecklingen där. Dessutom bör kommunernas VA- och avfallsorganisationer 

och enskilda hitta väl fungerande samarbetsformer med lantbruket (fler bedömningar av ut-

vecklingsbehov finns i Jönsson, Nordberg, Vinnerås, 2012). 

10 Samlad bedömning 

Utredningen har visat att teknikutvecklingen inom området är mycket omfattande runt om i Värl-
den. I denna utredning har vi hittat utvecklingsprojekt i Europa (inklusive Sverige), Japan, Kina 
och Nordamerika. 

Det finns flera metoder med hög teknikmognad, även sådana som är kommersiellt tillgängliga 
och som används vid avloppsreningsverk i bland annat Tyskland, USA och Kanada.  

De återvunna produkterna har mycket låg kadmiumhalt i förhållande till fosforinnehållet, vid 
återvinning ur kommunalt avloppsslam i nivå med de allra renaste kommersiella mineralgöd-
seln. Produkterna bedöms över lag ha bra gödselkvalitet och torde vara bäst lämpade för för-
rådsgödsling. 

Även om kostnaden per kg fosfor är högre än för kommersiella mineralgödselmedel har det 

visat sig vara möjligt att återvinna fosfor till en inte alltför hög kostnad. Användningen av meto-

derna är förhållandevis blygsam ännu, men det borde finnas förutsättningar att öka använding-

en. En ökad användning borde kunna pressa kostnaderna för återvinning.  

Den stora vinsten med de studerade fosforåtervinningsmetoder är att föroreningshalten blir 

avsevärt lägre än i utgångsmaterialen samtidigt som fosforhalten blir högre. Det finns också 

negativa sidor av de utredda återvinningsmetoderna; det potentiellt mullbildande organiska 

materialet och kvävet i utgångsmaterialet går förlorat och de tekniker som bygger på förbrän-

ning ger ökade utsläpp till luft och vatten.  

10.1 Miljöbedömning 

I denna samlade bedömning av teknikernas påverkan på miljö och resurshushållning utgår vi 

från miljöbalkens mål och hänsynsregler. Alla verksamheter och åtgärder – även återvinning av 

fosfor – ska vara förenlig med balkens mål och med de hänsynsregler som föreskrivs i balkens 

första respektive andra kapitel. Dessutom är återvinningsteknikerna förprövningspliktiga miljö-

farliga verksamheter.  

Hänsynsreglerna (2 kap. 2-5 §§ miljöbalken) ska tillämpas i den utsträckning som de inte kan 

anses vara orimliga att uppfylla. Denna rimlighetsavvägning, som föreskrivs i 2 kap. 7 § miljö-

balken, görs genom att väga nyttan av skyddsåtgärder mot deras kostnader. De krav som ställs 

ska samtidigt vara motiverade från miljösynpunkt.  
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Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vid såväl produktion som användning och 

annan hantering av återvunna produkter ska miljöbalken tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas från olägenheter,  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  

3. den biologiska mångfalden bevaras,  

4. mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt används så att en från ekologisk, social, kul-

turell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och  

5. återanvändning, återvinning och annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Genom att de utvunna produkterna har lägre föroreningsinnehåll än de utgångsmaterial som de 

återvinns från, och även lägre än i de flesta gödselmedel som används på åker- och skogsmark 

i Sverige idag, bedöms fosforåtervinning vara positivt från miljö- och hälsosynpunkt (punkt 1, 

ovan). Detta gäller såväl när det gäller skyddet av människors hälsa och miljön som skyddet av 

värdefulla natur- och kulturmiljöer (punkt 2). 

Användning av organiska gödselmedel har visat sig ha positiva effekter på den biologiska 

mångfalden i marken, genom att markens organismer gynnas av gödselmedlens innehåll av 

organiskt mullbildande material. Tyvärr tar de flesta metoder för återvinning av fosfor och andra 

växtnäringsämnen inte utgångsmaterialets potentiellt mullbildande material tillvara, vilket är 

negativt från resurshushållningssynpunkt, liksom för den biologiska mångfalden om de utvunna 

produkterna ersätter organiska gödselmedel. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna, som finns med i både miljöbalkens mål (1 kap 1 § 

punkt 4 och 5) och hänsynsregler (2 kap. 5 §), är viktiga utgångspunkter när man ska bedöma 

de studerade teknikernas och de utvunna produkternas ekologiska, sociala och samhällseko-

nomiska hållbarhet. Dessa principer innebär att råvaror och energi ska användas så effektivt 

som möjligt. Grundprincipen är även att det som utvinns ur naturen ska återanvändas, återvin-

nas eller i sista hand bortskaffas på ett miljöriktigt sätt.  

Återvinning av fosfor har flera syften, främst att:  

 återföra den fosfor som på olika sätt läcker eller tas bort från matjorden i åkermarken 

och från produktiv skogsmark vid skogsbruk på dikad torvmark, 

 ersätta importerad mineralgödsel och därmed minska importen av ny kadmium till 

svensk åkermark och annan produktiv mark.  

Återvinning av fosfor i avlopp, slakteri- och matavfall, askor, slam från pappers- och massaindu-

strin, vattenlevande organismer och sjö-/havssediment uppfyller alla dessa syften. Fosforn i 

dessa material härrör från upptag i foder- och livsmedelsgrödor och läckage till vatten från 

främst jordbruksmark. Fosforutvinning ur apatit uppfyller bara ett av dessa syften; att ersätta 

importerad mineralgödsel, men bara delvis eftersom själva gödseln fortfarande kommer att im-

porteras. Positivt med denna metod är dock att man utnyttjar ett material som idag hanteras 

som ett avfall. Att ta om hand fosforn i detta avfall ger inte samma negativa miljöpåverkan som 

gruvbrytning. 

De tekniker som har utvärderats i denna utredning borde kunna bidra till en förbättrad hushåll-

ning av den ändliga resursen fosfor. Det som talar för den slutsatsen är att den låga förore-

ningshalten i återvunna fosforprodukter borde kunna öka acceptansen hos lantbruket, samtigit 
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som teknikerna gör det möjligt för de avloppsreningsverk och rötningsanläggningar för organiskt 

avfall, som idag inte uppfyller de kvalitetskrav som följer av lagstiftning, certifieringsregler och 

myndighetsregler, att återföra fosforn i slam och andra rötrester till produktiv mark.  

När det gäller föroreningsinnehållet i återvunna produkter är tillgängliga uppgifter tyvärr knapp-

händiga. Produkterna torde dock inte innehålla organiska och persistenta ämnen och man kan 

konstatera att metallhalten är mycket låg, såväl absolut som i relation till fosforinnehållet. Till-

lämpningen av teknik för återvinning av koncentrerade och rena fosforprodukter ur olika av-

lopps- och avfallsfraktioner bör kunna bidra till ett ökat och hållbart kretslopp mellan stad och 

land.  

De utvärderade teknikerna minskar även risken för spridning av smittämnen, särskilt metoder 

som bygger på förbränning. Förbränning innebär en total avdödning av bakterier, virus och pa-

raister. Om struvitprodukterna är fria från organiskt material och om torkning av produkterna i 

hög värme ingår i processen innebär även denna typ av återvinningsmetod en hygienisering. 

Dock kvarstår ett organiskt slam som ska tas om hand och som kan innehålla smittämnen. 

Några egenskaper hos de återvunna produkterna är dock negativa från återvinningssynpunkt. 

När man utgår från olika fraktioner av avlopp och organiskt avfall tas utgångsmaterialets poten-

tiellt mullbildande material inte tillvara. Detta gäller för alla studerade återvinningstekniker. Vid 

förbränning förloras dessutom allt kväve. Vid framställning av struvitprodukter finns i storleks-

ordningen 2 – 5 procent av mängden kväve i inkommande vatten kvar i slammet, när tekniken 

tillämpas i ett avloppsreningsverk med bio-P.  

Miljöbalkens hushållnings- och kretsloppsprinciper föreskriver också att förnybara energikällor 

ska användas i första hand. För de tekniker som bygger på förbränning innebär detta att fossila 

energislag, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ska undvikas vid torkning och 

vid stödförbränning. 

10.2 Potential för återvinning av fosfor 

10.2.1 Fosforåtervinning med förbränningsbaserade metoder  

Återvinningspotentialen för förbränningsmetoder som ASH DEC är nära 100 procent av fosfor-

innehållet i utgångsmaterialet. Eftersom de svenska avloppsreningsverken avskiljer i genomsnitt 

96 procent av fosforn i inkommande vatten (SCB, 2012-1), är den sammanlagda återvinnings-

potentialen nära den siffran, om tekniken skulle tillämpas på allt slam i Sverige. 96 procent av 

den genomsnittliga svenska slamproduktionen är ca 5 800 ton fosfor per år. 

Vad som kan försvåra införandet av förbränningsbaserad återvinning teknik är att det är energi- 

och kemikaliekrävande processer, att det idag inte finns några monoförbränningsanläggningar i 

Sverige och att tekniken för med sig utsläpp till luft och ökade utsläpp till vatten. 

10.2.2 Fosforåtervinning genom struvitutfällning/kristallisation  

Som tidigare har nämnts fungerar struvitutfällnings/kristallisationstekniken bäst på avloppsre-

ningsverk som använder sig av bio-P. Om utfällnings/kristallisationstekniken skulle tillämpas på 

allt bio-P slam i Sverige, skulle teknikens sammanlagda återvinningspotential vara i storleks-

ordningen 5 procent av den totala mängden fosfor i svenskt kommunalt avloppsvatten, såvida 

inte fler avloppsreningsverk ställer om till bio-P. 5 procent av fosforn i ett års slamproduktion i 

Sverige motsvarar ca 300 ton fosfor. 

En fördel som denna teknik har gentemot tekniker som Ash Dec är att slutprodukten innehåller 

såväl kväve som fosfor, vilket kan göra produkten något mer attraktiv på marknaden. Helt torra 
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struvitkristaller innehåller 13 % fosfor och 6 procent kväve. En annan fördel med struvitutfäll-

nings/kristallisationsteknik är att den inte ökar utsläppen till luft och vatten på det sätt som för-

bränningsbaserade återvinningsmetoder gör.  
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