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Sammanfattning 
Det har under längre tid funnits en politisk vilja att öka kretsloppstänkandet. Nyttiggörandet 
av restprodukter från avfallsförbränning har diskuterats i Sverige i snart 25 år, men ännu finns 
inga nationella kriterier för användning (RVF, 2001). 
 
Studiens övergripande frågeställningen är varför relativt lite restprodukter från 
avfallsförbränning återvinns idag i Sverige jämfört med andra länder. Syftet med studien är att 
få en överblick över avfallsproducerande kommuners erfarenheter av och inställning till 
återvinning av restprodukter från avfallsförbränning och vad de upplever som orsak till den 
begränsade användningen, men också vad de anser som möjlig lösning för ökad användning. 
 
Studien grundar sig på en enkätundersökning utförd på de kommuner i Sverige som har en 
avfallsförbränningsanläggning. 
 
Enkätundersökningen visar att det som upplevs vara de största hindren för ökad användning är 
avsaknaden av klara riktlinjer samt osäkerheten kring föroreningsrisken. Kommunerna 
efterfrågar kunskap i form av forskning och dokumentation av befintliga pilotprojekt samt 
utveckling av metoder för laktester som överensstämmer med fältförhållanden. 
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Inledning 
I världen genereras cirka 17 Mton/år (1996) bottenaska från avfallsförbränning och siffran 
förväntas fördubblas inom de närmaste åren (Wiles 1996 i Forteza et al., 2004). I Sverige 
genererades ca 350 000 ton aska (TS) från avfallsförbränning under 2002 (Kärrman et al., 
2004). Askorna kan delas upp i bottenaska (ca 80 %) och flygaska (ca 20 %). Idag deponeras 
det mesta men en viss del används som konstruktionsmaterial på deponier. 
 
Det totala uttaget av sand, grus och berg uppskattades 1996 till ca 90 miljoner ton varav 
ungefär 50 % gick till vägbyggnationer (Rogbeck & Hartlén, 1996). Detta skulle innebära att 
om all avfallsförbränningsaska nyttiggjordes skulle den ersätta ungefär 0,4 % av 
ballastuttaget. 
 
Nyttiggörandet av restprodukter från avfallsförbränning har diskuterats i Sverige i snart 25 år, 
men än finns inga nationella kriterier för användning (RVF, 2001). Diskussionen rör främst 
askornas osäkra miljömässiga egenskaper som innehållet av tungmetaller och organiska 
ämnen samt deras lakbarhet. Det finns inga särskilda riktlinjer för askanvändning, utan de 
krav som finns att rätta sig efter är de mer allmänt ställda i Miljöbalken och 
avfallsförordningen. Ett annat problem är avsaknaden av fältförsök på vad som egentligen 
händer med askorna vid användning i anläggningsändamål, eftersom det är svårt att 
extrapolera de laboratorieförsök som gjorts till att gälla i fält samt att koppla dem till den 
existerande biogeokemin som i hög grad påverkar utfallet. 
 
Idag är användningen av askor från avfallsförbränning utanför deponier och 
förbränningsområden nästan obefintlig, detta trots att många askor (speciellt bottenaskor) har 
egenskaper som gör dem möjliga att tekniskt sett nyttiggöra som bär- eller förstärkningslager i 
vägar eller tätskikt i deponier (SGF, 2003). Densiteten är till exempel lägre än den hos 
naturgrus och det är möjligt att hållfastheten ökar med tiden. Bottenaskor kan också ha en 
isolerande effekt som minskar tjäldjupet vintertid (Arm, 2005). Det finns ett fåtal exempel på 
askanvändning i bland annat Malmö, Umeå och Linköping. Dessa är utformade som försök 
och jämförelser mellan olika material. 
 
Om man tittar internationellt så har askor från avfallsförbränning (ofta under namnet 
slaggrus1) använts betydligt flitigare än i Sverige i ett flertal länder som till exempel 
Nederländerna, Danmark och Tyskland (SGU, 2003). Vad är det som gör att användandet inte 
tagit fart i Sverige? 
 
När beslut om tillstånd för askanvändning ska fattas är det nödvändigt att väga in alla 
relevanta aspekter på vad som ska finnas med i ett beslutsunderlag, såväl miljömässiga, som 
ekonomiska och strategiska. Ofta har de kommunala miljökontoren hand om den 
miljömässiga bedömningen, men även den kan delas in i lokala, regionala och globala 
aspekter. Inte sällan är det forskare som tar fram de underlag som miljökontoren har att gå 
efter, men de innebär också att det är forskarna som avgör vilka problemen är. I föreliggande 
studie utreds kommunernas syn på restprodukter från förbränning för anläggningsändamål. 

                                                
1 Sorterad och lagrad (minst 6 månader) bottenaska från avfallsförbränning som genomgått magnetseparering 
och har en partikelstorlek på >50mm 
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Syfte 
Syftet med studien är att få en överblick över askproducerande kommuners erfarenheter av 
återvinning av aska från avfallsförbränning för anläggningsändamål. Det är ofta forskare som 
pekar ut problem som de försöker lösa, men här ligger intresset i vad kommunerna själva har 
för inställning till askåtervinning, vad de ser som hinder för användningen, men också vad de 
ser som möjliga lösningar. Studien strävar efter att vara en länk mellan forskare och 
kommuner. 
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Teoretisk och empirisk bakgrund 
Det har under längre tid funnits en politisk vilja att öka kretsloppstänkandet. Det framgår 
redan av en mer än tio år gammal proposition. I regeringens proposition om Riktlinjer för en 
kretsloppsanpassad samhällsutveckling (1992/93:180) framläggs förslag om ändring av bland 
annat renhållningslagen (SFS 1979:596) som idag uppgått i Miljöbalken. Där står att ”Vad 
som återvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas 
eller slutgiltigt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen 
skadas”. En anledning till att propositionen kommit till anges vara att ”…  miljöproblemen 
under det senaste decenniet [1980-talet] har ändrat karaktär. De lokala miljöproblemen har 
minskat kraftigt men ersatts av regionala och globala”. Tanken om kretslopp manifesteras till 
exempel också när kretsloppsdelegationen beskriver sin grundsyn om att allt liv och all 
materia ingår i ett sammanhängande system (Kretsloppsdelegationen, 1997). 
 
Tanken om kretslopp är också det som ligger till grund för den så kallade avfallshierarkin, 
som går ut på att man i första hand försöker förhindra uppkomsten av avfall och sedan i 
fallande ordning satsar på återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning (förbränning) 
och i sista hand deponering av avfallet. 
 
Intresset för att hushålla med naturresurser står dock delvis i konflikt med viljan att skydda 
naturen mot effekter av potentiellt förorenade restprodukter (Rogbeck & Hartlén, 1996). 

Avfallsförbränning 
För att bli av med avfallet har förbränning blivit en vanlig metod eftersom man då kan utvinna 
dess inneboende energi samtidigt som man reducerar volymen med cirka 90 % (Rogbeck & 
Hartlén, 1996). Men avfallsförbränning gillas inte av alla. Greenpeace till exempel, anser att 
man istället bör gå högre upp i hierarkin och istället satsa på återanvändning och återvinning 
(Greenpeace, 2001). Annars, menar de, blir förbränning en befäst strategi och vi leds på så vis 
bort från återvinning. 
 
I en rapport från IVL görs en genomgång av olika systemstudier på avfallshantering 
genomförda av Energimyndigheten (Sundqvist et al., 2002). Resultatet visar att 
materialåtervinning är det generellt mest miljömässiga alternativet. Att deponera avfall som 
kan behandlas på annat sätt ger oftast sämre lönsamhet, både ekonomiskt och miljömässigt. 
De behandlingsmetoder som tas upp är förbränning, rötning, kompostering och 
materialåtervinning men det finns inget entydigt svar på vilken av metoderna som är mest 
fördelaktig. Ekonomiskt sett är dock förbränning en mycket billigare metod än till exempel 
biologisk behandling av avfallet (Greenpeace, 2001). En intressant aspekt är att kompostering 
av lättnedbrytbart avfall har få miljömässiga fördelar jämfört med förbränning (Sundqvist et 
al., 2002). 
 
Idag finns 28 avfallsförbränningsanläggningar i Sverige som tillsammans hade en kapacitet på 
3,1 miljoner ton 2003 (Naturvårdsverket, 2004). Om alla planer på utbyggnad som finns 2004 
genomförs kommer förbränningskapaciteten att öka med 1,6 miljoner ton. Jämfört med 2003 
är det en ökning med 50 %. Flera av dessa planer är emellertid osäkra, dels på grund av 
osäkerheten om huruvida det kommer att finnas tillräckligt med avfall för de planerade 
anläggningarna och dels på grund av det möjliga införandet av en skatt på avfallsförbränning. 
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Deponeringsförbud 
I och med det nya deponidirektivet finns det från 2002 ett förbud mot deponering av brännbart 
avfall och från 2005 ett förbud mot deponering av organiskt avfall. På grund av detta lär 
avfallsförbränningen knappast minska. Många förbränningsanläggningar har redan ökat sin 
kapacitet och nya har tillkommit.  
 
Vilka avfall som omfattas av deponeringsförbuden har blivit tydligare genom de nya 
föreskrifterna och allmänna råden som kom under våren 2004: Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4) 
(Naturvårdsverket, 2004). Enligt föreskrifterna undantas bland annat ”bottenaska och flygaska 
samt rökgasreningsslam som innehåller mindre än 18 viktprocent TOC2 räknat på torr vikt 
och bestämd enligt 14 §” och ” avfall med heterogen sammansättning som innehåller mindre 
än 10 volymprocent brännbart avfall”. Deponering av dessa avfallstyper är alltså fortfarande 
tillåten. I de nya reglerna för dispens har redovisningskravet skärpts och man måste bland 
annat uppge avfallets ursprung, detta för att förhindra långa avfallstransporter. Förbuden 
förväntas dock leda till ökad förbränning av avfall och då kommer i sin tur askmängderna att 
öka. 

Användningsområden 
Askor från avfallsförbränning har använts till olika saker. Bottenaska från koleldning har 
använts som fyllning och förstärkningslager (EFO Energiaskor, 1998) och flygaska bland 
annat uppblandat med cement som ”Cefyll”, bindemedel i asfaltsbetong, fyllning, bärlager, 
förstärkningslager och till jordstabilisering. 
 
När det gäller askor från avfallsförbränning har främst bottenaska, eller så kallat slaggrus, 
använts som förstärkningslager och fyllnadsmaterial i vägar, utfyllnad för förorenad och svag 
jord samt som rörgravsfyllnad (RVF, 2002). Med tanke på slaggrusets vägtekniska 
egenskaper, som uppmäts på laboratorium och i fält, bör det främst komma i fråga för 
användning som fyllnadsmaterial, skyddslager och eventuellt som förstärkningslager om 
halten organiskt material är <2 % (Arm, 2005). 

Miljöbedömning 
Genom att bara fokusera på utlakning av miljöstörande ämnen på uppläggningsplatsen har 
man bara vägt in en liten del av den verkliga miljöpåverkan vid askanvändning i till exempel 
vägbyggnationer. Om man istället skulle titta ur ett livscykelperspektiv skulle även andra 
aspekter vägas in, till exempel det uttag och den användning av jungfruliga material som 
istället skulle bli nödvändig, men även effekterna av deponeringen av askorna som då skulle 
erfordras. Detta skulle kunna ge helt andra resultat vad gäller miljönyttan för askåtervinning. I 
en rapport från Värmeforsk görs en ansats mot miljöriktlinjer för askåtervinning (Håkansson 
et al., 2004). Där tar man upp problemet med att miljöbedömningens utfall är beroende av de 
systemgränser som väljs, det vill säga om man kommer att inrikta sig mer på det lokala 
riskperspektivet eller det mer övergripande livscykelperspektivet. (Problematiken delas ibland 
in i fler nivåer, som till exempel ”begränsat livscykelperspektiv och ”materialnivå”, men de 
varierar ofta mellan studierna var gränserna dem emellan dras. För vidare utveckling av 
resonemanget se Roth och Eklund, 1999.) 
 

                                                
2 Total organic carbon (totalt organiskt kol) 
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Håkansson et al. (2004) skissar upp en modell för riskbedömning som bygger på de redan 
befintliga riktlinjerna för förorenad mark, samt klassningen av avfall för deponering. Detta är 
ett försök att hålla antalet riktlinjer nere och man motverkar att användningen leder till nya 
förorenade områden eller deponering av användbart material. 

Miljötillsyn 
Den första hälsovårdsstadgan kom1874 och innebar att städerna fick sina första 
hälsovårdsnämnder (Setterlid, 2000). Lagstiftningen förnyades och genom en ändring i 
miljöskyddslagen (SFS 1981:420) kunde kommunerna sedermera begära att få 
tillsynsansvaret för miljöfarlig verksamhet delegerat till sig. 1988 vidgades det kommunala 
ansvaret och kommunerna blev självständiga tillsynsmyndigheter. Om effekterna av 
verksamheten innefattar en större region bör tillsynen istället utövas av länsstyrelserna. 
 
Det står samtidigt i Miljöbalken att när det gäller tillståndsansökningar och miljöfarlig 
verksamhet prövas dessa av miljödomstolen eller i vissa fall av länsstyrelsen. Om 
miljöpåverkan väntas bli ringa kan tillstånden prövas av kommunala nämnder (Miljöbalken, 
kap 1, 8 §). Vem som ger tillstånd varierar alltså mellan olika verksamheter och ifrån län till 
län. 

Lagstiftning 
Den lagstiftning som finns på området och som rör kommuners hantering av återvinning av 
förbränningsaskor är främst Miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen (SFS 
2001:1063), förordningen om deponi av avfall (SFS 2001:512), förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) samt förordningen om tillsyn enligt Miljöbalken 
(SFS 1998:900). 

Miljöbalken, SFS 1998:808 (med ändringar t o m SFS 2004:169) 

Det övergripande målet med Miljöbalken, ”att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”, återfinns i 
kap 1, 1 §. I 1 p. samma paragraf, står det att balken ska tillämpas så att ”människors hälsa 
och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar 
eller annan påverkan” men i 5 p. står också att ”återanvändning och återvinning liksom 
annan hushållning med material, råvaror och energi [skall] främjas så att ett kretslopp 
uppnås”. Det senare återkommer också i kap 2 som innehåller allmänna hänsynsregler. I 5 § 
står att: ”Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och 
energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.” Även i detta kapitel 
(2), finner man att riskperspektivet beaktats i 6 §: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva 
en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska 
produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa 
eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara 
mindre farliga.” 

Avfallsförordningen (SFS 2000:1063) och förordningen om deponi av avfall (SFS 
2001:512) 

I avfallsförordningen sorteras avfallet in i olika avfallskategorier och här markeras även vad 
som räknas som farligt avfall.  
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I förordningen om deponering av avfall står det uttryckligen att den inte ska tillämpas på 
inert3 avfall som lämpar sig för anläggningsbyggande, men sedan finns olika regler för vad 
som gäller för farligt respektive icke-farligt avfall. 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 

Det finns inte någon uttalad praxis om hur användning av aska för anläggningsändamål ska 
behandlas. I bilagan till förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd finner man 
dock några olika beteckningar som askan kan tänkas anta vid anläggningsändamål. I bilagan 
finner man också hos vilken myndighet ärendet ska prövas samt vad som föranleder 
prövningen. Dessa beteckningar verkar främst gälla för anläggningarna som producerar eller 
lagrar askorna och inte explicit användningen av dem. 

Mål 

De nationella miljökvalitetsmålen 

Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta (Regeringskansliet, 2000). För att 
uppnå detta har de femton nationella miljökvalitetsmålen tagits fram. Regeringen föreslår tre 
åtgärdsstrategier som bidrar till att uppnå flera miljökvalitetsmål och andra politiska mål. 
Strategierna ska vara vägledande för framtida miljöarbete och går ut på effektivisering av 
energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp samt hushållning med 
mark, vatten och bebyggd miljö. 
 
De miljökvalitetsmål som främst kan ses beröra återvinningen av restprodukter från 
avfallsförbränning är giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Enligt 
ett specifikt delmål ska ”uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år 
[2010] och andelen återanvänt material utgöra minst 15 % av ballastanvändningen”. I ett 
annat delmål står att mängden deponerat avfall ska ha halverats från 1994 till 2005 och att den 
totala avfallsmängden inte ska öka under tiden. 
 
Kommunerna ska från 1991 ha en heltäckande avfallsplan samt kommunens åtgärder för att 
minska avfallets mängd och farlighet och från 1996 ska länsstyrelsen göra en 
sammanställning över den kommunala avfallsplaneringen (Johansson, 2004). 

Situationen utomlands 
Intresset för återvinning av bottenaskor motiveras främst med möjligheten att slippa 
deponering och de därtill hörande kostnaderna samt besparingen av naturmaterial, men 
hanteringen av förbränningsaskor varierar i olika länder (Rumplmayr, 2001). I USA 
återvinner man 5 % av förbränningsresterna, i Tyskland 50 %, i Danmark 72 % och i 
Nederländerna siktar man mot 80 % återvinning. 
 
I Nederländerna har återvinning varit vanligt förekommande fram till 2003 då en debatt bröt 
ut eftersom askorna använts på ett icke tillfredställande sätt (Kärrman et al., 2004). 
Incitamenten ser lite annorlunda ut i Nederländerna än i Sverige. Landet är väldigt tätt 
befolkat och har en liten geografisk yta att röra sig med, detta gör att tillgången på 
naturmaterial är begränsad samtidigt som ytorna för eventuell deponering är små. I dagsläget 
finns en undantagskategori för askor, men från 2006 måste även askorna uppfylla kraven i 

                                                
3 som inte kan ingå i kemisk förening med andra ämnen 
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byggmaterialdekretet (Kärrman et al., 2004). Fram till 2002 återvanns ungefär 1miljon ton 
avfallsförbränningsaskor om året. 
 
I Danmark har flera anläggningsprojekt med askor genomförts sedan 1980-talets början. 
Lagstiftningen har reglerats med en särskild förordning om återvinning av restprodukter där 
de delas in i tre olika klasser beroende på miljöegenskaper (Bekendtgørelse BEK nr 655). Den 
första klassen är i princip fri att använda och sedan stegras regleringen. Nu har denna 
förordning dock ersatts av en nyare, som inneburit att mer bedömning krävs i varje enskilt fall 
samt att gränsvärdena skärpts. Detta har minskat användningen. De nya reglerna har främst 
kommit till för att värna om grundvattnet och därmed säkerställa dricksvattenförsörjningen. 
 
Finland har ingen utbredd tradition i askåtervinning, däremot har några större 
forskningsprojekt bidragit till ökande kunskap, främst i Helsingforsregionen (Kärrman et al., 
2004). En anledning till att användningen i Finland är liten är att avfallsförbränning inte är 
lika vanlig, men målet med forskningsprojekten är bland annat att utforma riktlinjer och 
gränsvärden. 
 
I Spanien saknas specifik lagstiftning för bottenaska från förbränning av hushållsavfall, men 
regeringen i Katalonien har utkommit med föreskrifter för bedömning av sådan aska i 
vägfyllnad, markutjämning, invallning, deponier och återuppbyggnad av platser för 
materialuttag (Forteza et al., 2004). I denna föreskrift förekommer gränsvärden för flera 
parametrar gällande både själva askan och dess lakvatten. 

Hantering av liknande avfall i Sverige 
När det gäller hanteringen av avloppsslam, som på många sätt är en restprodukt av samma typ 
som avfallsförbränningsaskor, så ser problematiken något annorlunda ut. Det som talar för 
återvinning är främst återföringen av näringsämnen, speciellt fosfor. Denna direkta nytta av 
ämnesåterföring saknas för askåtervinningen. Dessutom finns det mer tydligt uttalade parter 
som är för eller emot slamspridning. Man pekar ofta ut bönder som negativa till återföring av 
slam på jordbruksmark, men en ny studie (Gustavsson, 2005) visar att deras motvilja 
egentligen beror på kraven från livsmedelsindustrin. Denna polarisering är inte alls lika tydlig 
i askfrågan. 
 
Dessutom finns det, till skillnad från när det gäller askåtervinning, riktlinjer för vad som är 
tillåtet att återföra till jordbruksmark och inte (Kungörelse med föreskrifter om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2). 
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Metod 
I kapitlet beskrivs valet av metod för datainsamling samt analys. Här tas även studiens 
avgränsningar och begränsningar upp. 

Kvalitativa studier 
En kvalitativ studie görs främst om man vill försöka förstå människors sätt att tänka och agera 
samt urskilja mönster i handlandet (Trost, 2001). En så kallad surveyundersökning brukar 
beskrivas som en kvalitativ undersökning av intervju- eller enkättyp (Johansson i Ekström och 
Larsson, 2000). 
 
Det finns olika varianter av kvalitativa metoder. Det kan vara datainsamlingen, analysen, 
tolkningen, något eller några av dem eller allihop som är kvalitativ (Trost, 2001). I en helt 
igenom kvalitativ studie skulle man kunna tänka sig att man, som i föreliggande studie, 
tillämpar kvalitativa enkäter i datainsamlingen, i analysen försöker få en uppfattning om en 
företeelse eller ett händelseförlopp och finna ett antal mönster, teman eller kategorier. I 
tolkningen kan man till exempel föreslå åtgärder för att undanröja vissa hinder eller lägga 
fram förslag på problemlösningar. 

Valet av enkätstudier 

Skillnaden mellan intervju och enkät kan beskrivas utifrån vem som registrerar svaren. I en 
intervju är det forskaren och i en enkät informanten (Hellevik, 1987 i Söderberg, 1999) 
Andersson (1985) gör ingen direkt åtskillnad på dessa två datainsamlingsmetoder eftersom 
man i båda fallen måste klargöra problemet, formulera frågor samt analysera och tolka 
resultatet. 
 
Valet mellan intervju och enkät kan göras på olika grunder. Praktiska detaljer som antal 
personer, tid och ekonomi kan vara några faktorer (Lantz, 1994). Vid en undersökning som 
spänner över ett stort geografiskt område, som i det här fallet då informanterna är spridda över 
hela Sverige, är en enkätstudie lättare att genomföra (Ejlertsson, 1996). Syftet är förstås en 
annan faktor som blir avgörande för metodval över huvud taget. Avgörande kan också vara 
om det rör sig om tillämpad forskning eller grundforskning och även vilken 
vetenskapsteoretisk grund man vilar på. 
 
Enkätundersökningen ger traditionellt sett inte lika djupgående svar som en intervju och kan 
med fördel användas när man vill ha svar från fler. En intervju passar bättre när man vill 
undersöka en mindre grupp (Andersson, 1985) 
 
Kvalitativa enkäter är särskilt orienterade mot utforskande, upptäckande och induktiv logik 
som börjar med specifika observationer för att sedan gå mot generella mönster (Patton, 2002). 
Föreliggande studie är i första hand explorativ, eftersom det idag inte finns någon direkt 
dokumentation om hur kommuner ser på hanteringen av avfallsförbränningsaskor. 

Utförande 
När man utför en studie av den här typen behövs en frågeställning, ett material att studera 
samt ett systematiskt tillvägagångssätt. De olika bitarna presenteras nedan. 
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Frågeområden 

Huvudfrågan för studien blir: Varför används inte restprodukter från avfallsförbränning i 
anläggningsbyggande i större utsträckning i Sverige idag? Eftersom frågan är alldeles för vid 
och komplex för att kunna svaras på direkt måste den brytas ner i mindre delar som kan 
studeras var för sig för att sedan kopplas tillbaka in i sitt ursprungliga sammanhang. Det är 
nödvändigt att operationalisera frågan för att hitta mätbara indikatorer på det man vill mäta 
(Johansson i Ekström och Larsson, 2000), därför kommer idén om framtagandet av olika 
teman i analysen att användas. 
 
I en tidigare studie (Håkansson, 2004), analyseras frågan utifrån lagstiftningen och en 
jämförelse görs mellan svensk och dansk lagstiftning för att se om skillnaderna dem emellan 
har någon påverkan på själva användandet. Där dras slutsatsen att det högre användandet i 
Danmark jämfört med i Sverige delvis beror på att lagstiftningen i Danmark är specifikare och 
tydligare utformad beträffande gränsvärden och avfallsklasser. I föreliggande studie ligger 
istället fokus på kommunernas erfarenheter av hanteringen av återvinning av restprodukter 
från avfallsförbränning samt på vad de pekar ut som hinder för användningen. 
 
För att täcka in relevanta faktorer har ett antal forskningsfrågor upprättats som också ligger 
till grund för frågorna i enkäten. 

Forskningsfrågor 

Vilka kommuner har erfarenhet av askåtervinning överhuvudtaget? 
Vilka kommuner har erfarenhet av återvinning av avfallsförbränningsaskor specifikt? 
Vad har man för inställning till askåtervinning? 
Vilka problem finns? 
Hur skulle problemen kunna lösas? 
Vilka perspektiv finns? 

Urval 

Man skulle kunna säga att urvalet gjorts strategiskt. Det innebär att man väljer ut ett antal 
variabler eller karaktäristika som är av teoretisk betydelse (Trost, 2001), i detta fall kommuner 
där avfallsförbränning förekommer. Sedan väljer man ut ett litet antal där värdena är lätt 
iakttagbara. Detta görs ofta för att representera olika grupper av populationen, men här är det 
snarare en total population som studeras. Studien innefattar de 28 kommuner i Sverige som 
hade en avfallsförbränningsanläggning 2004 (Bilaga 1). De representerar inte alla Sveriges 
kommuner, men det är inte heller målsättningen. Det har dock antagits att kommunerna med 
förbränningsanläggningar torde ha störst benägenhet att handlägga ärenden rörande 
återanvändning av restprodukter från avfallsförbränning, eftersom en av de miljömässiga 
motiveringarna till användande brukar vara att det ska ske i närområdet. Om transporterna blir 
för långa försvinner den eventuella miljömässiga lönsamheten. 
 
Det har tillkommit ytterligare anläggningar under 2005, men dessa har utelämnats eftersom de 
knappast hunnit producera några större askmängder ännu. 

Standardisering 

Med standardisering menar man graden till vilken frågorna är desamma och situationen är den 
samma för alla intervjuade (Trost, 2001). En hög standardisering gör att variationer i svaren 
på grund av att frågorna är ställda på olika sätt minimeras. 
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Enkäten (Bilaga 2) samt ett följebrev har skickats med e-post till de olika kommunernas 
miljökontor eller motsvarande. I vissa fall har enkäten adresserats direkt till den person som 
handlägger ärenden som rör avfall eller deponi och i andra fall direkt till miljökontoret. 
Adresserna har hittats på respektive kommuns hemsida, där en del hänvisat direkt till 
ansvariga personer och en del endast lämnat en allmän adress. Detta beror antagligen på de 
olika kontorens storlek och rutiner. 
 
Själva formuläret har presenterats på samma sätt för alla och man kan säga att 
standardiseringsgraden är relativt hög. Samtidigt kan man säga att den person som svarar inte 
är specifikt utvald, utan bara det miljökontor som svarar, då utskicket är generellt riktat. 

Enkätens utformning 

Undersökningen kan sägas vara en blandning av informant- och respondentundersökning. 
Enligt Esaiason med flera (2004) används svarspersonerna vid en informantundersökning 
”som vittnen eller ’sanningssägare’ som ska bidra med information om hur verkligheten är 
beskaffad i något visst avseende”. En sådan undersökning används för att forskaren i bästa 
möjliga mån ska kunna beskriva ett händelseförlopp. Så är fallet med vissa av frågorna i 
föreliggande studie, medan andra bättre beskrivs som respondentorienterade frågor, där 
svarspersonernas (kommunernas) egna värderingar är studieobjekten. 
 
Enkäten innehåller både frågor med fasta svarsalternativ (främst de informantorienterade 
frågorna) och frågor med öppna svarsalternativ (vilket innebär att de är icke-strukturerade i 
den mån att det inte finns fasta svarsalternativ). De senare ger en möjlighet att ”se världen 
genom respondentens ögon” utan att predeterminera dennes syn genom att i förväg välja 
svarskategorier (Patton, 2002). Spridningen på de icke-strukturerade svaren blir således 
mycket större och denna typ av frågor lämpar sig inte så väl för kvantitativa studier. 
 
Enkäten är ingen traditionell pappersenkät och inte heller ett vanligt elektroniskt dokument, 
utan en nätenkät kopplad till en databas. De svarande kommer alltså inte åt att ändra i 
frågorna (som kan vara möjligt i ett vanligtdokument). 

Enkättekniska detaljer 

På frågorna 1, 2 och 5 har kommunerna tvingats att svara eftersom svarsalternativen 
presenteras med hjälp av en så kallat ”radio”-funktion. Det innebär att ett av de tre 
alternativen ”ja”, ”nej” eller ”vet ej” (ytterligare några alternativ på fråga 5, Bilaga 2) måste 
kryssas i och att man bara kan välja ett av dem. På så sätt har kommunerna tvingats att svara 
på frågan. I den här enkäten har ”vet ej” varit ikryssat från början eftersom den här funktionen 
kräver ett default-alternativ. På frågorna 1a-d har istället en ”checkbox”-funktion använts. Det 
kräver inget förkryssat alternativ och ger samtidigt möjligheten att välja flera alternativ. 

Analysmetod 
Eftersom frågorna är olika till sin karaktär har olika typer av analysmetoder använts, en för de 
strukturerade frågorna som kan behandlas mer kvantitativt och en för de icke-strukturerade 
som blir mer kvalitativt. 

Analys av de strukturerande frågorna (fasta svarsalternativ) 

De frågor som har fasta svarsalternativ är frågorna 1, 2, 5 med svarsalternativen: ja, nej och 
vet ej, samt frågorna 1a-d som har flervalsalternativ (se Bilaga 2). 
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Frågorna analyserades traditionellt i den bemärkelsen att man tittade på hur stor andel av den 
tillfrågade populationen som svarar vad. 

Analys av de icke-strukturerade frågorna (öppna svarsalternativ) 

De frågor som avses här är frågorna 2a, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 6 och 7 (se Bilaga 2). 
 
Eftersom syftet med de öppna frågorna inte är att applicera färdiga mönster och kategorier på 
materialet (deduktion), utan att se vilka mönster och kategorier materialet har att erbjuda 
(induktion) så kommer dessa kategorier att presenteras under resultatet, då de uppkommer 
som en del av studien. 

Avgränsningar och begränsningar 
Observation skulle kunna vara ett alternativ till enkäten. Att närvara i olika 
tillståndsgivningsprocesser skulle kunna ge en korrektare bild av förfarandet. Ett sådant 
tillvägagångssätt är dock mycket mer både kostnads- och tidskrävande (Andersson, 1985). 
Risken finns också att vissa företeelser inte inträffar under observationsperioden eller att 
observatören stör skeendet. Det är inte nödvändigtvis så att informanten i enkätstudien svarat 
utifrån sin offentliga roll, utan kan mycket väl ha svarat enligt sin privata åsikt på de 
värdeladdade frågorna, något som kanske bättre skulle ha kunnat överblickas i en 
observationsstudie. 
 
När man gör enkätstudier med öppna svarsalternativ begränsas svaren till respondentens 
skrivförmåga (Patton, 2002), detta torde dock inte vara något problem då enkäten inte riktar 
sig till privatpersoner utan till anställda vid kommunen som har en vana att uttrycka sig 
skriftligt, men man begränsar också den möjlighet till följdfrågor och vidareutveckling av 
svaren som man har i samband med intervjuer. 
 
Beslut gällande större projekt fattas i många fall av länsstyrelserna. Dessa omfattas inte av 
studien, något som givetvis skulle kunna anses som önskvärt. Bedömningen har ändå varit 
den att svaren från de olika länsstyrelserna inte torde skilja sig nämnvärt mer från 
kommunernas än de interna skillnader som redan föreligger dem emellan. 
 
En annan begränsning är att det naturligtvis kan förekomma att en kommun utan 
förbränningsanläggning (som därför inte fått någon enkät) hanterar restprodukter från en 
närliggande kommun med förbränningsanläggning. 
 
Risken vid kategorisering är att en kategori som berörts av endast ett fåtal informanter får 
större uppmärksamhet än vad den egentligen borde. Detta har försökts undvikas genom 
redovisning av frekvensen av de olika kategoriernas förekomst (se Tabell 3) och kan ses som 
ett sätt att minska slumpinflytande och på så sätt höja reliabiliteten. 

Bortfall 

Bortfallet i den här studien är inte lika avgörande som i en traditionell enkätstudie eftersom 
frågorna främst är kvalitativa utan strävan att vara generaliserbara. 
Det interna bortfallet redovisas i Tabell 1 under Resultat. 
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Resultat 
Svar har inkommit från 22 av de 28 tillfrågade kommunerna det vill säga 79 % svarsfrekvens. 
Enligt Esaiasson et al. (2004) kan man i en postenkätundersökning förvänta sig 60-65 % och i 
en intervjuundersökning cirka 80 %. Alla frågor återfinns i Bilaga 2. Det interna bortfallet 
redovisas nedan i Tabell 1. 
 
Fyra av de svarande har på något sätt uppgivit att de inte har hand om tillsynen utan att det är 
länsstyrelsen, men vissa frågor som till exempel deras inställning till återvinning av 
restprodukter (se fråga 5) kan besvaras ändå. 
 
Varje kommun, från vilken svar har erhållits, har tilldelats ett identifieringsnummer (1-22, se 
Tabell 1). Det är dessa nummer som sedan kommer att användas i texten. 
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Tabell 1 Sammanställning av vilka frågor i enkäten (Bilaga 2) som har besvarats av respektive 
kommun. Beteckningen ”x” indikerar att frågan är besvarad, medan ”-” anger att frågan inte 
besvarats. I förekommande fall indikerar ”ja”, ”nej”, ”vet ej” och ”annat” det faktiska svaret. 
 

Nr Kommun 1 1a* 1b* 1c* 1d* 1e* 2 2a* 3 4 5 5a* 5b 5c** 6 
1 Kumla nej - - - - - nej - x x vetej - - - x 
2 Uppsala ja x x x x x ja x x x annat x x - x 
3 Linköping ja x x x x - nej - x x ja x x - x 
4 Västervik nej - - - - - nej - x x annat - x - x 
5 Malmö 

stad 
ja x x x x - vetej - - - annat x - - x 

6 Norrköping ja x x x x x ja x x - ja x x - x 
7 Hässleholm nej - - - - - nej - x x vetej - - - x 
8 Lidköping nej - - - - - nej - - - ja - - - - 
9 Sundsvall ja x x x x - nej - x x annat - - - x 
10 Umeå nej - - - - - nej - x x ja x - - x 
11 Köping ja x x x x - nej x x x annat x x - x 
12 Boden ja x x x x x ja x x x ja x x - x 
13 Tyresö nej - - - - - nej - x - ja x - - - 
14 Karlstad nej - - - - - nej x x - nej - - x x 
15 Borlänge nej - - - - - nej - - - vetej - - - x 
16 Bollnäs nej - - - - - nej - - - vetej - - - - 
17 Halmstad ja x x x x - nej - x - vetej x x - x 
18 Göteborg ja x x x x - vetej - x x nej - - x x 
19 Kiruna ja x x x x - ja x - - ja x x - x 
20 Mora nej - - - - - nej - - x annat x - - - 
21 Haninge nej - - - - - nej - - - nej - - - - 
22 Södertälje vetej x x x x x vetej - x - ja x x - x 
* Förutsätter att man svarat ”ja” på den föregående frågan (1,2,5) 
** Förutsätter att man svarat ”nej” på den föregående frågan (5) 
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Alla kommuner har inte svarat på alla frågor. Det interna bortfallet är ganska stort, särskilt 
från de kommuner som aldrig kommit i kontakt med frågan. Det skulle bli missvisande att 
redovisa hur stor andel som svarat på de olika frågorna eftersom flera frågor hanterats 
tillsammans i kategoriseringen, därav tabellen. 

De strukturerade frågorna 
Här beskrivs svaren från de frågor med relativt fasta svarsalternativ, (relativt eftersom de 
oftast funnits ett ”annat-alternativ” där informanterna fått fylla i fritt), det vill säga frågorna 1, 
1a-d, 2, 2a samt 5. 

Tillstånd till användning (fråga 1, 1a-1d) 

Av de 22 svarande kommunerna hade 11 (om man räknar kommun 22 som svarat vet ej på 
fråga 1, men på övriga frågor svarat som om de givit tillstånd), eller 50 %, någon gång givit 
tillstånd till användning av restprodukter från förbränning för anläggningsändamål (Tabell 1). 
Av dessa 11 kommuner hade 7 (31 % av det totala antalet) gett tillstånd till ändamål där 
restprodukterna kom från avfallsförbränning. Det var främst bottenaskan som var aktuell, men 
även pannsand i vissa fall och i två kommuner gällde det även flygaska och i en 
rökgasreningsprodukt (RGP) (Tabell 2). 
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Tabell 2 Sammanställning över vilken typ av aska och hur den använts i de kommuner som 
någon gång har gett tillstånd till användning av restprodukter från avfallsförbränning för 
anläggningsändamål. 
 

Kommun A. 
Förbränning 
av: 

B.  
Asktyp 

C. 
Ändamål 

D. 
Lokal 

2 kol, trä, torv, 
andra 
biobränslen 

bottenaska, 
flygaska 

väg med 
hårdgjord yta, 
grusväg, 
rörgravsfyllnad 

inom 
förbrännings-
anläggningen, 
enskild väg och 
mark 

3 kol bottenaska väg med 
hårdgjord yta 

delar av gång- 
och cykelväg 

5 avfall bottenaska väg med 
hårdgjord yta 

parkeringsytor 

6 kol, trä bottenaska väg med 
hårdgjord yta, 
deponitätskikt, 
bullervall, 
fyllmaterial 

inom 
förbrännings-
anläggningen, 
deponiområde, 
inom tätort 

9 avfall pannsand, 
flygaska 

deponitätskikt deponiområde 

11 avfall bottenaska väg med 
hårdgjord yta 

deponiområde 

12 avfall, trä, andra 
biobränslen 

bottenaska, 
pannsand 

väg med 
hårdgjord yta, 
deponitätskikt, 
matjord 
skogsbruk 

deponiområde, 
provvägar i 
samarbete med 
ett universitet 

17 avfall bottenaska deponitätskikt deponiområde 

18 avfall bottenaska väg med 
hårdgjord yta 

deponiområde, 
parkeringsyta 
som försöks-
projekt  

19 trä, torv bottenaska deponitätskikt deponiområde 

22* avfall, trä, torv bottenaska, 
pannsand, 
flygaska, RGP 

deponitätskikt, 
sluttäckning av 
deponi 

deponiområde 

* Uppger att de inte vet om de givit något tillstånd, men svarar i alla fall angående dessa parametrar. Man kan 
därför anta att de av misstag fyllt i fel ruta alternativt att någon annan (Miljödomstolen) givit tillstånden men att 
de har hand om tillsynen och därför känner till den efterfrågade informationen. 
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Avslag på tillståndsansökningar (fråga 2 och 2a) 

Femton av kommunerna har aldrig avslagit några ansökningar (därmed inte sagt att de 
någonsin tagit emot någon) och tre vet inte. Fyra kommuner säger att de fått in ansökningar 
som avslagits. I en kommun gällde det bottenaska från eldning av returflis, skog och gummi 
samt bottenaska från avfallsförbränning (kommun 6), i den andra bottenaska som var avsedd 
att användas utanför deponiområden (kommun 12) och i den tredje aska från flisförbränning 
(kommun 18). Den fjärde kommunen uppger att de egentligen inte fattat något beslut om 
avslag utan att det är sökanden som återkallat sin tillståndsansökan (kommun 2). Kommun 14 
uppger att de haft ett ärende där de ställde krav på undersökningar av bland annat 
metallurlakning jämfört med jungfruliga material, men inte heller det projektet blev av på 
grund av andra skäl. Kommun 2 tillägger att de ibland begränsat askanvändningen på grund 
av att delar av anläggningen legat inom vattenskyddsområde eller där markförhållandena inte 
bedömts lämpliga. 

Inställningen till restproduktsanvändning (fråga 5 och 5c) 

Inställningen till användning av restprodukter från avfallsförbränning skiljer sig något åt 
mellan de olika kommunerna. Några är direkt positiva (8 st eller 36 % av de svarande), men 
ett flertal är avvaktande i sin hållning och menar att miljöriskerna måste utredas tydligare för 
att man ska kunna ta ställning, eller att det i hög grad beror på typen av restprodukt som ska 
användas, till vilket användningsområde och vilken lokalisering. Tre kommuner har svarat att 
de är negativa till användning av restprodukter från avfallsförbränning. På frågan vad man bör 
göra istället (fråga 5c) svarar kommun 14: ”Tills vidare deponering vad gäller bottenaska från 
avfallsförbränning. Om egenskaperna förändras på grund av till exempel ökad 
avfallssortering kan förstås alltid en ny bedömning göras.” Kommun 18 säger att: ”Det bör i 
första hand användas inom deponiområden där man har kontroll av lakning och 
omgivningspåverkan. Man bör undvika att föra ut material med höga föroreningshalter i 
kretsloppet.” En kommun (21) har valt att inte svara. 

De icke-strukturerade frågorna 

Mål, planer och policys vid hanteringen av tillståndsärenden 

På frågan om det finns några särskilda mål, planer eller policys som man i kommunerna tar 
särskild hänsyn till vid hanteringen av tillståndsärenden (fråga 3) ser det lite olika ut i olika 
kommuner. En del anger Miljöbalken som också är det rikstäckande rättesnöret, medan andra 
även uppger mer lokala riktlinjer. I ett fall (kommun 6) åberopas ett generellt tillstånd 
innehållande rikt- och gränsvärden från länsstyrelsen (i detta fall gäller det dock 
kolbottenaskor) och i andra ekokommunprogram och miljövårdsprogram (kommun 17). 
Några kommuner säger att ärenden prövas som anmälningsärenden, men utan att ange vad 
man specifikt tar hänsyn till. Det är möjligt att dessa kommuner har särskilda rutiner för detta. 
Även olika utredningar, skrifter från RVF (Renhållningsverksföreningen) samt råd från 
Naturvårdsverket uppges, men utan vidare specifikation. 
 
Tre kommuner säger att hantering av tillståndsärenden inte varit aktuell, ibland eftersom 
länsstyrelsen handlägger dessa ärenden och i en kommun för att ”det är miljödomstolens sak” 
(kommun 22). En kommun säger också att vem som handlägger ärendet beror på hur askorna 
klassas (kommun 18). 
 
Sju kommuner har avstått att svara på frågan om vad man tar hänsyn till vid tillståndsgivning. 
Av dessa har fem aldrig fått in någon ansökan, något som kan göra det svårt att svara. 
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Frågan kan givetvis tolkas olika. Man kan till exempel anse det självkart att man tar hänsyn 
till Miljöbalken och inte ange den som föremål för ”särskild hänsyn”, medan man i andra fall 
tolkar frågan som vad man tar hänsyn till i allmänhet. 

Verktyg för framtagande av beslutsunderlag 

På frågan om vilka verktyg som används när man tar fram beslutsunderlagen (fråga 4) nämns 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) samt analyser på materialet i svaren. Man menar också 
att man följer Miljöbalkens regler och att ”det är verksamhetsutövarens ansvar att ta fram ett 
komplett beslutsunderlag” (kommun 9). Kommun 12 uppger att det har ett program för 
provvägar tillsammans med ett universitet, men exemplifierar inte verktygen. 
 
Elva kommuner har avstått att svara på frågan (Tabell 1). Av dessa har sex (eventuellt 7, se 
kommun 22 i Tabell 1) aldrig fått in någon ansökan, något som kan göra det svårt att svara. 
Övriga kommuner som svarat anger att frågan inte varit aktuell och att de därför inte vet. 
 
Själva enkätfrågan kan ses som ledande då MKB ges som exempel (se fråga 4). Detta har 
gjorts för att underlätta svarandet och undvika att man låter bli att svara på grund av 
oklarheter, även om det kan låsa tanken på vad som menas med ”verktyg”. 

Temakategorier (fråga5a, 5b, 5c och 6) 

Kategorisering 

Efter genomläsning av svarsmaterialet från frågorna 5a, 5b, 5c och 6 (i ett fall även fråga 4) 
har svaren sorterats in i olika kategorier, beroende av vilka teman de olika kommunerna berör 
i sina svar (Tabell 3). 
 
De frågor som inte kommit med i kategoriseringen redovisas i avsnittet Andra omständigheter 
i kapitlet Diskussion. 

Frekvens 

För att få en uppfattning om frekvensen, det vill säga hur många kommuner som tar upp de 
olika temana, har en räkning genomförts (Tabell 3). Detta för att inte förledas att ge lika stor 
vikt åt ett tema som endast dyker upp en enstaka gång jämfört med ett mer frekvent 
förekommande. Om samma kommun återkommit till samma tema flera gånger eller på flera 
frågor har detta bara räknats en gång, det är alltså inte antalet gånger temat återkommit som 
räknats utan av hur många kommuner det tagits upp. 
 
Tabell 3 Antal kommuner som berör temat i de olika kategorierna 
 

Tema Antal kommuner 
Oklarheter kring miljörisker 5 
Kunskap och forskning 8 
Oro och rädsla 2 
Spridningsrisk och kontroll 6 
Centrala riktlinjer 7 
Renare avfall 4 
Efterfrågan 4 
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Övriga frågor (1e och 7) 

På fråga 1e ombeds kommunerna att uppge sambandet mellan vilken typ av förbränningsrest 
som använts till vad om det förekommer flera olika kombinationer. I förekommande fall 
framgår detta redan av frågorna 1a-d, men vissa kommuner har här valt att ta upp särskilda 
omständigheter varför denna fråga behandlas tillsammans med fråga 7 (Övrigt att tillägga) i 
diskussionen. 
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Diskussion 
I det här kapitlet kommer en diskussion att föras om resultatet på de olika frågorna och 
kategorierna kommer att presenteras. 

Den osäkra inställningen 
36 % av de svarande kommunerna var direkt positiva till användning och 14 % direkt 
negativa (det vill säga de som svarat ”ja” eller ”nej” utan restriktioner). Men de allra flesta var 
tveksamma eller menade att det berodde på olika faktorer som restproduktstyp, ändamål och 
lokalisering. Detta speglar också den osäkerhet som framkommit i studien och visar att man 
inte vill dra förhastade slutsatser. Det finns inget som tyder på att de kommuner som givit 
tillstånd skulle vara mer positiva eller att de som inte gjort det skulle ha en mer negativ 
inställning. Detta eftersom de 36 positiva procenten inte bara återfinns bland de 50 % som 
givit tillstånd. 

Temakategorierna 
Här diskuteras de olika teman som togs fram i avsnittet Temakategorier. 

Oklarheter kring miljörisker 

En risk definieras ofta som frekvensen med vilken man kan förvänta sig att en särskild fara 
ska uppkomma och hur stora konsekvenserna blir (Flemström et al., 2004). I en riskanalys 
uppskattar man risken genom en vetenskaplig process, antingen kvantitativt eller kvalitativt. I 
detta fall skulle en sådan risk kunna vara till exempel utlakning av tungmetaller till miljön i 
närheten av en vägbank byggd med avfallsförbränningsaska som bärlager. Sådan typ av 
påverkan blir i så fall väldigt lokal, kanske endast få meter från den aktuella vägen.  
 
Lokala miljöproblem, som till exempel metallutlakning, kännetecknas av att deras geografiska 
påverkan är kopplad till problemets källa (Lindahl, 2002). Regionala miljöproblem orsakas 
ofta av diffusa källor, det kan röra sig om till exempel utsläpp av försurande ämnen eller 
närsalter. Användningen av förbränningsaskor i vägbyggnationer skulle kunna leda till en mer 
regional utbredning av eventuella miljöproblem beroende på vilka vägar lakvattnet tar. 
 
Som tidigare nämnts har de oklara riskerna med återvinning av förbränningsaskor bidragit till 
en mycket begränsad användning. De oklara föroreningsriskerna tas upp av ett flertal 
kommuner. Bland annat anges problem med riskbedömningen av materialet eftersom man 
inte känner till vare sig innehållet eller vilka miljörisker utlakning kan bidra till. Ett annat 
problem är klassningen av avfallet, ska det anses bidra till ”ringa” eller ”ej ringa” risk? Vissa 
restprodukter utesluts automatiskt då de klassas som farligt avfall. Men det kan vara svårt att 
veta var gränsen går och vad som kan tillåtas eftersom det råder stor osäkerhet bland både 
myndigheter och inom anläggningsbranschen. 
 
Rogbeck och Hartlén (1996) anser att kunskap om miljöeffekter av askor från 
energiproduktion har byggts upp under mer än 15 år (1996) och att askorna är den mest 
undersökta materialtypen i Sverige, det framgår dock inte om alla bränsletyper avses eller 
bara någon särskild. De menar också att miljöpåverkan i många fall är jämförbar med den från 
konventionella material. Huruvida den bedömningen kan göras utan långsiktiga fältförsök är 
osäkert. 
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Enligt en spansk undersökning klarar både den undersökta bottenaskan från 
avfallsförbränningen och lakvattnet från densamma kraven från Kataloniens regering, så länge 
askan lagrats minst en månad då lakvattenparametrarna hunnit stabilisera sig (Forteza et al., 
2004). I undersökningen framkommer också att bottenaska från avfallsförbränning är ett 
väldigt heterogent och varierande material och att resultatet inte kan garantera askans 
beteende vid alla tillfällen och under alla betingelser. 

Kunskap och forskning 

Detta tema är tätt sammankopplat med det den tidigare (Oklarheter kring miljörisker). En stor 
del av de svarande kommunerna anser att det finns ett behov av utredning, kunskap, forskning 
och dokumentation om miljöeffekterna. 
 
Det kommunerna efterlyser är kunskap om materialens egenskaper, vad gäller främst 
utlakning och miljöeffekter på både kort och lång sikt, men även olika typer av 
användningsområden och miljöpåverkan från dessa samt eventuella skyddsåtgärder. En 
kommun ser gärna att askorna kvalitetssäkras (kommun 17), på så sätt skulle materialens 
egenskaper tydligare kunna utredas och dokumenteras, även om heterogeniteten här kan vålla 
problem. En ansats till sådan kvalitetssäkring finns beskriven i RVF-rapporten 
Kvalitetssäkring av slaggrus från avfallsförbränning (2002). Forskare menar att det enda 
sättet att utvärdera askornas beteende i vägbyggnationer under verkliga omständigheter är att 
bygga experimentella sektioner där man också tar hänsyn till effekter på lång sikt (Forteza et 
al., 2004). Sådana försökssträckor har som tidigare nämnts byggts i Linköping (1987), Malmö 
(1998) och Umeå (2001). Mätningar pågår kontinuerligt och nyligen har en skrift från SGI 
(Lind et al., 2005) utkommit som syftar till att klargöra den långsiktiga utlakningen från 
vägbyggnationer där bottenaska från avfallsförbränning ingår som byggmaterial. Projektet 
utgår från fältförsök vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå och avser att skapa modeller för 
utlakning av olika ämnen. Resultaten visar att många ämnen lakas ut mer i 
laboratorieförsöken än i fältförsöken, vilket tros bero på vägens materialkombination. När det 
gäller organiska ämnen har endast låga halter uppmätts hittills. På kort sikt handlar 
utlakningen främst om klorid, sulfat, koppar, totalt organiskt kol (TOC) och alifatiska syror, 
medan man på lång sikt (1000 år) kan anta en ackumulation av främst koppar och zink. 
 
Man menar också att dokumentationen över de utförda provapplikationerna är bristfällig. 
Trots att information finns upplevs den alltså inte som tillräcklig. Det skulle kunna bero på att 
den inte tillgängliggjorts i någon större utsträckning för kommuner som tillsynsmyndigheter. 

Oro och rädsla 

Några kommuner (kommun 1 och 17) har tagit upp den oro och de farhågor som kan finnas 
från allmänhetens sida. Den här punkten är ganska väsentlig för kommunens tillståndsgivare 
eftersom de i stor grad måste ta hänsyn till sådana aspekter, något som inte alltid är självklart 
inom den naturvetenskapliga forskningen. I många fall räcker det att veta att materialet en 
gång i tiden har utgjorts av avfall för att man ska rygga tillbaka. I förbränningsaskornas fall 
tillkommer minnen av utlakning från till exempel gamla soptippar och gruvor. 

Spridningsrisk och kontroll 

Den oro som finns handlar inte bara om vad restprodukterna kan innehålla, utan också om vad 
som kan lakas ut och därmed spridas till omgivningen. Några kommuner anser att man bör 
koncentrera restprodukterna till väl kontrollerade platser och att de, beroende av innehåll, 
borde ”kunna användas inom vissa begränsade områden till exempel täckning av tippar och 
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vid andra större projekt där uppsamling och kontroll sker av lakvatten” (kommun 6). Man 
vill helt enkelt förhindra att föra ut material med föroreningspotential till kretsloppet. 

Centrala riktlinjer 

Sju kommuner har tagit upp problemet med bristen på vägledning och riktlinjer med 
gränsvärden från centralt håll, det vill säga från Naturvårdsverket. De efterfrågar även 
bedömningsgrunder med uppgifter om lakning från olika materialtyper, jämförelser med 
jungfruliga material samt (enligt kommun 22) ”standardiserade checklistor och blanketter 
som kan ansändas vid prövning av anmälnings och tillståndsärenden” de anser också att 
”framgångsrika pilotprojekt kan fungera som modeller”. 
 
I en artikel av Rogbeck och Hartlén (1996) konstateras att användningen av slaggrus är 
begränsad, delvis beroende på svensk miljölagstiftning som saknar riktlinjer och gränsvärden. 
De menar att man för att nå ökad användning måste räta ut de frågetecken som finns för att 
utveckla ett effektivt samarbete mellan myndigheter, askproducenter och användare. Artikeln 
skrevs för nästan tio år sedan, men pekar på just det som uttryckts av ett flertal kommuner 
idag, det vill säga riktlinjer och gränsvärden från Naturvårdsverket. Frågan har minst sagt 
dragit ut på tiden. 
 
I förordningen om tillsyn enligt Miljöbalken (1998:900) står det i § 13 att det är 
Naturvårdsverkets uppgift att handha den centrala tillsynsvägledningen inom de områden som 
berörs av Miljöbalken. Nu verkar det dock som att Naturvårdsverket tagit nya tag och vid 
kontakt svarar Ann-Marie Fällman (2005) att: ”…  vi har ett arbete på gång inom NV för att ta 
fram vägledning för miljöriktig användning av avfall i anläggningsbyggande. Vi har som 
målsättning att förankra en intern ståndpunkt under året [2005] och att därefter ge ut 
vägledning.” 

Renare avfall 

Ett sätt att minska heterogeniteten hos avfallet är att sortera det. Om sopsorteringen ökar blir 
det enklare att hålla koll på avfallets innehåll och därmed vad som kan förväntas bli kvar som 
askor efter förbränning. Några kommuner anser att branschen måste vidta åtgärder så att 
”strävan att minska "farligt avfall" i sopor och avloppsvatten [måste] fortsätta så att 
restprodukterna blir ’renare’” (kommun 19). De tycker också att man ska försöka att avskilja 
även icke-magnetiska metaller samt återföra oförbränt material till upprepad förbränning 
(kommun 2). Även en kommun som i dagsläget inte är positiv till återvinning av restprodukter 
kan tänka sig att ompröva sin ståndpunkt om avfallssorteringen ökar (kommun 14). 
 
Dessa uttalanden följer också avfallshierarkin eftersom återvinning i tidigare led, i det här 
fallet till exempel ökad sopsortering i hushållen, minskar det slutgiltiga avfallet och alltså 
mängden sopor som förbränns och även askmängden. 
 
Ökad sopsortering skulle markant ändra askans sammansättning. En minskning av förbränt 
glas skulle reducera askans volym då glas är den dominerande komponenten (i alla fall i 
Spanien, Forteza et al., 2004). Askorna skulle då istället främst bestå av finkornigt damm som 
inte skulle ha alls lika stora användningsmöjligheter som till exempel dagens slaggrus. Även i 
Sverige utgör glas en stor del av askorna enligt en innehållsanalys som gjorts på askor från 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping (Arm, 2005), men det är möjligt att andelen är 
på väg att minska just till följd av ökad glasåtervinning. 
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Efterfrågan 

En viktig faktor om restprodukter från avfallsförbränning ska slå igenom som 
anläggningsmaterial är om det finns någon efterfråga. Kommun 3 uppger att det ”för tillfället 
inte [verkar] vara så intressant längre i större projekt” och kommun 19 säger att ”det är nog 
svårt att hitta frivilliga användare” och jämför med användandet av avloppsreningsslam. 
Dessutom anser man att de konventionella material som finns idag är så pass billiga att det 
inte är aktuellt. 
 
Den ekonomi som eventuellt finns i användning av restprodukter berör främst 
avfallsproducenterna i form av insparade deponiavgifter och inte anläggningsentreprenörerna. 
De kanske finner det enklare att använda konventionella material, där man vet att man inte 
behöver bekymra sig för ansvar för miljöeffekter från eventuell utlakning. 
 
Som nämns i inledningen utgör mängden avfallsförbränningsaska endast 0,4 % av det totala 
ballastbehovet, vilket naturligtvis är väldigt lite, men då är bara avfallsförbränningsaskorna 
inräknade och inte andra askor, byggavfall eller resterna av tidigare vägbyggnationer. 

Andra omständigheter 
Detta avsnitt omfattar främst frågorna 1e och 7, men med visst inslag av fråga 6. 

Länsstyrelsen och miljödomstolen 

Några kommuner säger att de inte handlagt några formella tillståndsärenden, utan att det 
istället faller på länsstyrelserna eller miljödomstolen. Vissa har dock hand om själva tillsynen 
men inte tillståndsgivningen. 
 
Det varierar vilka befogenheter som delegerats till kommunerna och vad som behållits av 
länsstyrelsen. Då undersökningen endast tar upp kommunernas tillståndsgivning har 
länsstyrelsernas hantering utelämnats. 

Speciella fall 

Enligt kommun 6 fick Värmebolaget i kommunen 1992 ”ett generellt tillstånd av 
länsstyrelsen (enligt miljöskyddslagen) att använda kolbottenaska som fyllnadsmaterial inom 
Norrköpings tätort” men med villkoret att en ”anmälan måste dock ske till 
tillsynsmyndigheten innan utfyllnaden”. Tillståndet berör endast kolbottenaskor och inte 
avfallsaskor, men kan enligt vissa trots detta bedömas som ganska unikt och att ett sådant 
tillstånd skulle vara ytterst svårt att få idag (Håkansson, 2005). 
 
Kommun 15 säger att ”Bäckelunds fjärrvärmecentral har som ett villkor i tillståndet enligt 
miljöskyddslagen att restprodukter, bland annat aska, ska deponeras på deponi.” Detta 
omöjliggör i dagsläget återvinning och för att det ska bli aktuellt måste i så fall tillståndet 
omprövas. 
 
Kommun 13 uppger att de använder sig av en förbränningsanläggning i en annan kommun 
och att de därför aldrig kommit i kontakt med problematiken. Anläggningen i kommun 13 har 
lagt ner sin verksamhet relativt nyligen och har därför varit med i undersökningen, men borde 
kanske inte ha varit det. 
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Geologiska skillnader  

De geologiska förhållandena kan variera kraftigt mellan de olika kommunerna, något som 
påverkar deras återvinningsmöjligheter. I Skåne och på Öland och Gotland har man till 
exempel kalkrik berggrund med lerjordar som effektivt hindrar utlakning, medan man i norra 
Sverige främst har granit med morän (SGU, 2005a, b) som dränerar bättre och därmed lakar 
ut mer. Kommun 18 anser att man vid användning måste ta hänsyn till områdets 
bakgrundsbelastning, känslighet och skyddsvärde. Platsspecifika MKB:er som tar upp 
interaktionen mellan avfall och mark samt ämnestransporter och förändringar på lång sikt av 
användnings- eller deponeringsförhållandena, anses av flera vara en viktig fråga att ta itu med 
(Van der Sloot, 1996). 
 
Dessa skillnader kan leda till att olika typer av användning blir aktuell i olika kommuner eller 
att man i vissa kommuner helt avstår från restproduktsåtervinning. 

Jämförelse med annan avfallshantering 

En likhet mellan askhanteringen och slamhanteringen är att efterfrågan på 
avsättningsmöjligheter, från slamproducenternas sida, är större än jordbrukets intresse för 
slam som gödningsmedel (Gustavsson, 2005). En skillnad mellan hanteringen av de båda 
restprodukterna är att osäkerheten är en av de största motståndarna i askfrågan, inte någon 
specifik aktör som i fallet med slammet. 

Livscykelperspektivet 

Till skillnad från riskperspektivet tittar man med ett livscykelperspektiv på en produkt eller 
varas hela livstid från vaggan till graven. Många forskare har intresserat sig för just detta 
angreppssätt och ofta hamnar fokus på att utveckla nya metoder (se till exempel Kärrman et 
al., 2005 och Peterson, 2004). Man antar alltså att problemet ligger i svårigheten att väga de 
mer lokala aspekterna (som till exempel utlakning av tungmetaller) mot de regionala eller 
globala som berör energi och resurser. Miljörelaterad samhällsvetenskaplig forskning har i en 
översikt visats ha en ambition att utforma styrmedel och rekommendationer för bruk i 
offentlig verksamhet (Hedrén och Anshelm, 1998). 
 
Av de 22 svarande kommunerna är det bara en (kommun 22) som explicit uttryckt ett behov 
av att se till livscykelperspektivet i sina bedömningar och främst i jämförelser mellan 
jungfruliga och alternativa material. Det är möjligt att fler kommuner anser att 
livscykelstudier skulle bidra till att underlätta användandet, men det framkommer inte av 
enkäten och någon specifik fråga om just livscykelanalys har inte ställts. 
 
Resultatet av min enkät visar snarare att problemen i huvudsak ligger i avsaknad av nationella 
riktlinjer och i osäkerhet kring de miljöeffekter som kommer av bland annat utlakning. Utan 
riktlinjer har man inte ens möjlighet att börja väga in de mer globala livscykelaspekterna. Den 
generella tveksamheten i svaret och kravet på mer information på frågan om huruvida 
kommunerna är positiva eller negativa till återvinning av avfallsförbränningsaskor vittnar om 
att frågorna om riskerna med användning av askor för anläggningsändamål måste besvaras 
tydligare innan man kan ta ställning. En grund som vilar på försiktighetsprincipen lyser 
igenom i kommunernas yttranden. 
 
Många som arbetar med livscykelanalys anser att värderingen av miljöpåverkan ligger utanför 
syftet med LCA eftersom det inte finns någon vetenskapligt försvarbar metod för att utföra 
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något sådant (Barton, 1996). Vilka miljöproblem som egentligen ska betraktas som ”värst” 
blir en politisk fråga och bedömningen bör alltså göras av våra folkvalda politiker. 
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Slutsatser 
De oklara miljöriskerna vid återvinning av förbränningsaskorna har tagits upp av flera 
kommuner som en orsak till att användningen inte fått någon skjuts i Sverige jämfört med 
andra länder. Kommunerna känner ett behov av forskning, kunskap och dokumentation av 
miljöeffekterna. Även om sådan information till viss del finns att tillgå upplevs den inte som 
tillräcklig, eller i vilket fall inte tillgängliggjord och det är framför allt kunskap om utlakning 
som efterfrågas. 
 
Några kommuner anser att restprodukterna bör koncentreras till väl kontrollerade platser, som 
till exempel deponiområden, för att motverka spridning och för att undvika att eventuellt 
förorenat material förs ut i kretsloppet. Men även att ökad sopsortering skulle bidra till att 
homogenisera avfallet och på så sätt förenkla analyser och kvalitetssäkring. 
 
Ett av de största problemen vid sidan av osäkerheterna om miljöeffekterna tycks vara 
avsaknaden av centrala riktlinjer. Sådana har efterfrågats i mer än 10 år men nu verkar också 
Naturvårdsverket ha fått upp ögonen för problemet. 
 
En viktig faktor om restprodukter ska slå igenom i anläggningsbyggande är förstås att det 
finns en efterfrågan. I dagsläget utgör de en nästan försvinnande liten del av det totala 
ballastbehovet och eftersom det i Sverige för närvarande vare sig råder brist på naturmaterial 
eller deponiyta är inte incitamenten så stora. De enda som egentligen har ekonomiska fördelar 
att tjäna är askproducenterna som slipper deponiavgift. 
 
Samtidigt står det i lagstiftningen att återvinning alltid måste övervägas om vi ska uppnå ett 
kretsloppsanpassat samhälle och hushållning med energi och naturresurser som är målen.  
 
Av enkäten framgår inte konflikten mellan riskperspektivet och livscykelperspektivet som det 
största problemet utan snarare bristen på riktlinjer och osäkerheten kring föroreningsrisken. 



Det uppskjutna kretsloppet 

 29 
 

Referenser 
Andersson, B-E., 1985, Som man frågar får man svar –en introduktion i intervju- och 
enkätteknik, Rabén & Sjögren, Kristianstad 
 
Arm, M., 2005, Vägtekniska egenskaper hos sorterad och lagrad bottenaska från förbränning 
av avfall, (presentation finns på 
http://www.energiaskor.se/aweb/Slaggrusseminarium20050309/maria_arm.pdf) Slaggrus – ett 
framtida vägval, seminarium på Tekniska Verken i Linköping, 2005-03-09 
 
Barton, J. R., Dalley, D., Patel, V. S., 1996, Life cycle assessment for waste management, 
Waste management 16, s.25-50 
 
EFO Energiaskor AB (numera Svenska Energiaskor AB), 1998, Energiaskor för väg- och 
anläggninsändamål – miljöaspekter, EFO Energiaskor AB, Stockholm 
 
Ejlertsson, G., 1996, Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Ekström, M., Larsson, L. (red), 2000, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Erlandsson, M., 2003, Miljökvalitetsmålet giftfri miljö i en livscykelanalys – 
normaliseringsmetod för human- och ekotoxicitet, IVL Svenska Miljöinsititutet AB, Rapport 
B 1533, Stockholm 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L., 2004, Metodpraktikan, Nordstedts 
Juridik, Stockholm 
 
Flemström, K., Carlsson, R., Erixon, M., 2004, Relationships between Life Cycle Assessment 
and Risk Assessment – potentials and obstacles, Naturvårdsverket rapport 5379, Stockholm 
 
Forteza, R., Far, M., Seguí, C., Cerdá, V., 2004, Characterization of bottom ash in municipal 
solid waste incinerators for its use in road base, Waste management 24, s. 899-909 
 
Fällman, A-M., 2005, Personlig korrespondens, Naturvårdsverket, 2005-04-27 
 
Greenpeace, 2001, Vänd pyramiderna – vägen mot en hållbar avfallspolitik, 
http://www.greenpeace.se/files/1100-1199/file_1110.pdf, Stockholm 
 
Gustavsson, M., 2005, Implementing wastewater sludge resource management, snart 
publicerad på Electronic Press, Linköpings universitet 
 
Hedrén, J., Anshelm, J., 1998, Svensk forskning om hållbarhet –en katalog 
överforskningsprojekt med socioekonomisk och kulturell inriktning, Regeringsuppdrag, 
Forskning till stöd för hållbar utveckling, Bilaga 3c, FRN (Forskningsrådsnämnden) Rapport 
1998:16, Stockholm 
 
Håkansson, J., 2004, Use of waste ash – effects of the law, 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/2004/mv-c/025/, Electronic Press, Linköpings universitet 



Det uppskjutna kretsloppet 

 30 
 

 
Håkansson, K., Wik, O., Bendz, D., Helgesson, H., Lind, B., 2004, Miljöriktlinger för 
nyttiggörande av askor i anläggningsbyggande – del 1, Rapport nr 879, Värmeforsk 
 
Håkansson, K., 2005, Personlig kommunikation, 2005-04-25 
 
Johansson, B., 2004, Stadens tekniska system, Formas, Stockholm 
 
Kretsloppsdelegationen, 1997, Strategi för kretsloppsanpassade material och varor, rapport 
1997:14, Miljödepartementet, Stockholm 
 
Kärrman, E., Van Moeffaert, D., Bjurström, H., Berg., M, Svedberg, B., 2004, 
Förutsättningar för att askor kommer till användning i vägar, Rapport nr 849, Värmeforsk 
 
Kärrman, E., Olsson, S., Magnusson, Y., Petersson, A., 2005, Miljösystemanalys för 
användning av restmaterial. Regionalt perspektiv på askor i anläggningsbyggande, Rapport 
(Q4-248), Värmefosk 
 
Lantz, Annika, 1994, Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund 
 
Lind, B., Larsson, L., Gustafsson, J-P., Gustafsson, D., Ohlsson, S-Å., Norrman, J., 
Arvidsson, O., Arm, M., 2005, Energiaska som vägbyggnadsmaterial –utlakning och 
miljöbelastning från en provväg, SGI (Statens geotekniska institut), Vaira 557, Linköping 
 
Lindahl, M., Rydh, C.J., Tingström, J., 2002, Liten lärobok om livscykelanalys, Institutionen 
för teknik, Högskolan i Kalmar 
 
Naturvårdsverket, 2004, Uppföljning av deponeringsförbuden, rapport 5385, Stockholm 
 
Patton, M. Q., 2002, Qualitative research & evaluation methods, 3:e upplagan, Sage 
Publications, London 
 
Peterson, A, 2004, Miljösystemanalys för alternativa lättfyllnadsmaterial, Examensarbete, 
Industriellt miljöskydd, KTH, Stockholm 
 
Regeringen, 1992/93, Regeringens proposition 1992/93:180 om riktlinjer för en 
kretsloppsanpassad samhällsutveckling, Stockholm 
 
Regeringskansliet, 2000, Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, Sammanfattning 
av Regeringens proposition 2000/01:130, Stockholm 
 
Rogbeck, J., Hartlén, J., 1996, Ash gravel – a material for recycling, Waste Management 16, 
s. 109-112 
 
Roth, L., Eklund, M., 1999, Flöden och förråd av miljöskadliga ämnen i vägmiljön – en 
systemanalytisk studie, Rapport 1999:2, Industriell miljöteknik, Linköpings universitet 
 
Roth, L., Eklund, M., 2003, Environmental evaluation of reuse of by-products as road 
construction materials in Sweden, Waste management 23, s. 107-116 
 



Det uppskjutna kretsloppet 

 31 
 

RVF (Renhållningsverksföreningen), 2001, Avfallsförbränning med energiutvinning - en del 
av Sveriges energiförsörjning, Faktarapport från RVF, Malmö 
 
RVF (Renhållningsverksföreningen), 2002, Kvalitetssäkring av slaggrus från förbränning av 
avfall, RVF-rapport 02:10, Malmö 
 
Setterlid, R., 2000, Offentlig tillsyn enligt Miljöbalken, Nordstedts juridik, Stockholm 
 
SGF (Svenska geotekniska föreningen), 2003, Att bygga med avfall. Miljörättsliga 
möjligheter och begränsningar för återvinning av avfall i anläggningsområdet, SGF rapport 
nr 1:2003 
 
SGU (Sveriges geologiska undersökning), 2003, Inventering av restprodukter som kan utgöra 
ersättningsmaterial för naturgrus och bergkross i anläggningsbyggand, av SGI (Statens 
geotekniska institut) 2003-11-17 
 
SGU (Sveriges geologiska undersökning), 2005a, Bergrundskartan, 
http://www.sgu.se/sgu/sv/service/kart-tjanst_start.htm#berg, 2005-05-16 
 
SGU (Sveriges geologiska undersökning), 2005b, Jordartskartan, 
http://www.sgu.se/sgu/sv/service/kart-tjanst_start.htm#jord, 2005-05-16 
 
Sundqvist, J-O red., Finnveden, G. red., Sundberg, J. red., 2002, Syntes av systemanalyser av 
avfallshantering, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, IVL-rapport B1491, Stockholm 
 
Söderberg, H., 1998, Kommunerna och kretsloppet – avloppssektorns förändring från rening 
till resurshantering, Doktorsavhandling nr 194, Tema vatten i natur och samhälle, Linköpings 
universitet 
 
Trost, J., 2001, Enkätboken, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Van der Sloot, H. A., 1996, Developments in evaluating environmental impact from 
utilization of bulk inert wastes using laboratory leaching tests and filed verification, Waste 
management 16, s.65-81 

Lagstiftning 
Avfallsförordningen, SFS 2001:1063 
 
Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord till bygge- og anlægsarbejder, 
BEK nr 655 från 27/06/2000 (ändrad genom BEK nr 1106 från 12/12/2003) 
 
Förordning om deponering av avfall, SFS 2001:512 
 
Förordning om tillsyn enligt Miljöbalken, SFS 1998:900 
 
Miljöbalken, SFS 1998:808 



Det uppskjutna kretsloppet 

 32 
 

Bilaga 1 

De 28 kommuner som fått enkätutskicket 
Avesta 
Boden 
Bollnäs 
Borlänge 
Eksjö 
Göteborg 
Halmstad 
Haninge 
Hässleholm 
Karlskoga 
Karlstad 
Kiruna 
Kumla 
Köping 
Landskrona 
Lidköping 
Linköping 
Ljungby 
Malmö 
Mora 
Norrköping 
Stockholm 
Sundsvall 
Södertälje 
Tyresö 
Umeå 
Uppsala 
Västervik 
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Bilaga 2 

Enkät - om användning av restprodukter från 
förbränning  

Beskrivning  
Enkäten vänder sig till 
kommunala miljökontor.  
Resultaten kommer att användas 
i en magisteruppsats vid 
Miljövetarprogrammet, 
Linköpings universitet.  
MVH  
Jenny Håkansson  
 
 
Vid frågor kontakta mig: 
 
e-mail:jenha054@student.liu.se  
tel: 011-135859  
mob: 0739-747019  

Kommun:  

Enhet:        

Namn:        

E-mail:       
 

1. Har ni någon gång givit tillstånd till användning av 
restprodukter från förbränning för anläggningsändamål?  

Ja Nej Vet ej  
Om JA:  
1a. Från vilken typ/vilka typer av förbränning kom 
restprodukterna?  

Kol Avfall Trädbränslen Torv Andra 

biobränslen Andra fastbränslen Vet ej  

Annat (ange vad)   
1b. Vilken typ/vilka typer av restprodukter rörde det sig om?  

Bottenaska (t ex slaggrus) Bottenaska/sand från 

fluidiserande bädd (pannsand) Flygaska 

Rökgasreningsprodukt Vet ej  

Annat (ange vad)   
1c. Vilken typ/vilka typer av anläggningsändamål?  

Väg med hårdgjord yta/parkeringsplats el. dyl. Grusväg 

el. dyl. Tätskikt på deponi Rörgravsfyllnad Vet ej  

Annat (ange vad)   
 
1d. Var har användningen ägt rum?  

Inom förbränningsanläggningens område Inom 
deponiområde  

Annat (ange var)   
1e. Om flera alternativ angetts under 1a-d, förtydliga gärna 
genom att ange samband mellan typ av restprodukt, 
anläggningsändamål och var användningen ägt rum.  
Exempel: Avfall - Bottenaska - Tätskikt på deponi - Inom 
deponiområde  
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2. Har ni fått in ansökningar som avslagits?  

Ja Nej Vet ej  
Om JA:  
2a. Vilken typ/vilka typer av restprodukter gällde det och vilken 
typ/vilka typer av anläggningsändamål?  

 
 

3. Finns det några särskilda mål, planer eller policies som ni tar 
särskild hänsyn till vid hanteringen av tillståndsärenden?  

 
4. Används några särskilda verktyg för att ta fram 
beslutsunderlagen (t ex MKB)?  

 
 

5. Är ni positiva till användning av restprodukter från 
avfallsförbränning?  

Ja Nej Avfall bör inte förbrännas Vet ej  

Annan åsikt (ange vad)   
Om JA:  
5a. Vad skulle kunna underlätta användningen av restprodukter 
från avfallsförbränning?  

 
 
5b. Vad skulle kunna underlätta er hantering av sådana 
tillståndsärenden?  
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Om NEJ:  
5c. Vad bör man istället göra med restprodukterna?  

 
6. Vad ser ni som främsta anledningen till att man inte använder 
restprodukter från avfallsförbränning för anläggningsändamål i 
större utsträckning?  

 
 

7. Övrigt att tillägga  

 
skicka rensa

 
 

 


