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1. INTRODUKTION 

Ända sedan den första gruvan i de paleolitiska samhällena för 450 000 år sedan (Lewis och Clark, 
1964) har människan successivt flyttat metallresurser från jordskorpan in till samhället i 
byggnader, infrastruktur, produkter och avfallshögar. Det pågår således ett geologiskt skifte 
(Johansson, 2013), som accelererade i samband med industrialiseringen, där metaller 
omlokaliseras till den bebyggda miljön på bekostnad av de geologiska reserverna. Vissa forskare 
menar att människan har blivit en geologisk kraft så till den grad att för vissa metaller som järn 
och koppar är mängderna jämförbara i samhället med reserverna i jordskorpan (Lichtensteiger, 
2002;. Elshkaki et al, 2004; Spatari et al. 2005, Müller et al, 2006; Halada et al, 2009; Johansson, 
2013). 

Soptippar, eller mer formellt deponier, är ett av förråden ovanför jordytan som har fått allt mer 
uppmärksamhet, eftersom de i sin roll av att vara i slutet av materialflödet fångar upp en stor 
andel av metallerna på ett avgränsat område. Om deponier definieras i vid mening till att 
inkludera alla former av avfallsupplag, dvs. även till exempel gruvavfall, så återfinns troligen 50 % 
av alla uppgrävda metaller i dessa inaktiva förråd (Johansson et al., 2013; Kapur, 2006; Graedel 
and Kapur 2006). Ur ett globalt perspektiv innebär detta att exempelvis mängden koppar i 
avfallsupplag motsvarar hälften av de kvarvarande mängderna i jordskorpans reserver (Johansson 
et al., 2013). 

Även om avfallsupplag avgränsas till inflöden av industriellt avfall (exklusive gruvavfall) och 
hushållsavfall så är metallinnehållet signifikant. Materialflödesanalyser av koppar och järn har 
påvisat att mellan 10-20 % av metallerna ovanför jordytan finns i dessa förråd (Johansson et al., 
2013). Visserligen är deponering av hushållsavfall idag begränsad, men sedan industrialiseringen 
har deponeringen varit den vanligaste avfallshaneringsmetoden i Sverige. Detta innebär att i stort 
sett varje by har sin egen soptipp med stora mängder metaller och andra resurser placerade på 
hög.  Uppskattningsvis finns över 4000 kommunala soptippar i Sverige med varierande storlek 
(Frändegård et al., 2013). 

Vid sidan av kommunala soptippar finns det även industriella soptippar som är placerade direkt i 
anknytning till en verksamhet. Uppskattningar har antytt att det finns upp till 1000 industriella 
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soptippar i Sverige. Till skillnad från hushållsavfall deponeras fortfarande signifikanta mängder 
industriellt avfall i form av till exempel schaktmassor och aska (Naturvårdsverket, 2012a). Det 
saknas dock mer detaljerade studier av mängderna av olika metaller i industriella och kommunala 
deponier samt de tekniska och institutionella förutsättningarna för att bryta dessa metaller.  Kan 
deponier vara framtidens gruvor? 

1.1. MÅLBESKRIVNING 

Som en följd av den svenska Mineral strategin har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) fått 
i uppdrag av regeringen att i samråd med Naturvårdsverket genomföra en kartläggning och analys 
av utvinnings- och återvinningspotentialen för olika metall- och mineraltillgångar i Sverige. 
Kartläggningen ska redovisa fyndpotentialen för de svenska metall- och mineraltillgångarna. 
Resultatet ska utgöra en delmängd av de underlag som behövs för att stimulera till en effektivare 
användning av svenska metall- och mineralresurser. Som en del i detta ingår att utreda 
återvinningspotentialen för metaller i deponier. 

Målet med den här rapporten är att redovisa förekomsten av basmetaller i deponier. För att 
utröna återvinningspotentialen är dock inte bara materiella villkor avgörande utan även tekniska, 
ekonomiska och institutionella möjligheter att få upp metallerna från deponier. Huvudfokus i 
rapporten kommer att ligga på prospektering av mängden basmetaller i deponier, men 
kompletteras med en diskussion om tekniska, ekonomiska och institutionella villkor för 
metallutvinning från deponierna. Rapporten baseras på forskning om Landfill mining på 
avdelningen för Industriell Miljöteknik vid Linköpings Universitet.  

I denna rapport kommer deponier att delas upp i kommunala respektive industriella deponier, i 
och med att kommunala deponier är relativt jämförliga i sin sammansättning medan industriella 
deponier är mer olika varandra beroende på verksamhet. Möjligheterna till att uppskatta 
metallmängder såväl som förutsättningar för utvinning av metaller är således olika för industriella 
och kommunala deponier. Det bör dock nämnas att kommunala deponier ofta innehåller en 
varierande blandning av hushållsavfall och industriellt avfall. 

2. METALLMÄNGDER I KOMMUNALA DEPONIER 

Den sammanlagda mängden skrot och andra resurser i Sveriges kommunala deponier med icke 
farligt avfall har tidigare rapporterats av Frändegård et al (2013). Genom att komplettera Avfalls 
Sveriges (1997, 2003, 2007) deponeringsstatistik med inventeringar av soptippar i Linköping 
(Linköpings kommun, 2008) och Växjö (Naturvårdsverket, 1990) kom de fram till att Sveriges 
samtliga 4000 kommunala soptippar innehåller runt 365 miljoner ton material. Det genomsnittliga 
metallinnehållet för dessa soptippar beräknades genom medelvärde från litteraturstudier av 
soptippar till 4,5 %, vilket innebär att Sveriges kommunala deponier innehåller cirka 16 miljoner 
ton metaller i skrotform. Den sammanlaga mängden metaller delades därefter upp enligt 
historiska konsumtionsmönster i Sverige av 80 % järn och 20 % icke järnhaltiga metaller 
(Naturvårdsverket, 1996), till 13 miljoner ton järn och 3 miljoner ton övriga metaller, icke-
järnhaltiga. 

Förekomsten av olika basmetaller i gruppen med övriga icke järnhaltiga metaller kan uppskattats 
utifrån vissa antaganden. Ett sätt att undersöka fördelningen av olika basmetaller i dessa 3 
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miljoner ton övriga metaller är att utgå från fördelningen av basmetallsproduktionen mellan åren 
1930-2000. En sådan jämförelse bygger på att basmetaller som produceras når användning, 
återvinns i bästa fall 2-3 gånger för att därefter hamna på deponin (Matsuno et al., 2007; 
Eckelman & Daigo, 2008; Eckelman et al., 2012). Av den totala mängden basmetaller som bröts 
globalt under denna tidsperiod var ungefär 33 % aluminium, 21 % koppar, 21 % krom 16 % zink 
och 9 % bly (BGS, 2013). Utifrån den fördelningen skulle det innebära att Sveriges kommunala 
deponier innehåller runt 1 miljon ton aluminium, 600 000 ton koppar, 600 000 ton krom, 500 000 
zink och 300 000 ton bly. 

Ett annat alternativ är att titta direkt på fördelningen av basmetaller i användning. Eftersom 
användning är steget precis innan soptippen i materialflödet är troligen  fördelning av icke 
järnhaltiga metaller jämförbar. FNs miljöorganisation UNEP (2010) har genom en 
litteraturgenomgång beräknat mängderna av metaller i användning för ett mer ekonomsikt 
utvecklat land som exempelvis Sverige. Enligt UNEPs (2010) uppskattningar av icke-järnhaltiga 
basmetallerna i användning utgjorde ungefär 42 % aluminium, 22 % koppar, 14 % zink, 13 % 
rost-fritt och bly 8 % och 3 % krom. Utifrån den fördelningen skulle det innebära att Sveriges 
kommunala deponier innehåller runt 1.2 miljoner ton aluminium, 600 000 ton koppar, 400 000 
ton zink, 400 000 rost-fritt, 300 000 ton bly och 100 000 ton krom. Anledningen till att krom är 
mycket lägre i användning än i gruvproduktion är att en stor del av kromet används i olika 
rostfria legeringar och redovisas således delvis under rost-fritt.  

Uppskattningen av mängden basmetaller i soptippen visar på att det finns stora mängder skrot i 
svenska kommunala deponier, se tabell 1. I kommunala deponier finns, utöver de sedan tidigare 
uppskattade 13 miljoner ton järn (Frändegård et al., 2013), runt 1.1 miljoner ton aluminium, 
600 000 ton koppar, 500 000 ton zink, 300 000 ton bly och jämförbara mängder krom.  

Tabell 1. Översikt av mängden skrot i svenska kommunala deponier. Mängderna varierar något beroende 
på uppskattningsmetod och om de redovisas som förekomst i legeringar. 

Metall Mängd (ton) 
Järn 13 000 000 

Aluminium 1 000 000-1 200 000 
Koppar 600 000 

Zink 400 000-500 000 
Bly 300 000 

Krom 100 000-600 000 
 
En stor andel basmetaller inkluderades dock inte i Frängdegård et al (2013) uppskattning, 
eftersom plockanalyser oftast avgränsas till en viss materialstorlek mellan till exempel 4 cm och 
cirka 20 cm (Karlsson och Åslund, 2014). Metallkoncentrationen kan dock vara högre i större 
materialstorlekar, med tanke på att många metalliska föremål är stora till exempel kylskåp eller 
stålbalkar. Dessutom har metaller i vissa fall, till exempel elavfall, kategoriserats som farligt avfall. 
I Gladsax sorterades emellertid elavfall ut och utgjorde upp till 0.5 % av innehållet (Hogland et 
al., 2004). Med tanke på att elavfall innehåller runt 7 % koppar och 5 % aluminium (Widmer et 
al., 2005) så är troligen innehållet av metaller högre än de 16 miljoner ton som Frändegård et al 
(2013) kom fram till. Dessutom finns det även hel del metaller som är kemiskt bundet i små 
partiklar i en kommunal deponi och således svårtillgängligt för traditionell återvinningsteknik. Det 
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saknas heltäckande studier av hur mycket metaller totalt som finns kemiskt bundet i kommunala 
deponier. Krook et al. (inskickad) har dock uppskattat att i svenska kommunala deponier finns 
800 000 ton aluminium, 73 000 ton titan, och 60 000 ton koppar kemiskt bundet i aska från 
avfallsförbränning.   

2.1. METALLERNAS LOKALISERING  

På ett nationellt plan finns kommunala soptippar geografiskt koncentrerade enligt 
befolkningstäthet och således framförallt i södra Sverige. Kommunala soptipparna har i regel 
lokaliserats i utkanten av samhällen, men städer med kraftig expansion har ofta vuxit i kapp och 
ibland över soptippar. Bara inom Linköpings kommun (2008) finns det 19 soptippar och fler 
upptäcks löpande i samband med olika grävprojekt. 

Troligen är relativt nya deponier de mest intressanta ur metallsynpunkt, eftersom metallinnehållet 
i hushållsavfall har ökat i takt med den ökade metallkonsumtionen (Hogland, 1996). Sedan 90-
talet och producentansvaret har dock allt mer metaller sorterats ut vilket har minskat innehållet av 
metaller i det osorterade hushållsavfallet som skickades till deponi. Detta innebär att soptippar 
med hushållsavfall från 70- och 80-talen troligen är de kommunala soptipparna med högst 
metallinnehåll eftersom metallkonsumtionen var relativt högt under denna tidsperiod samtidigt 
som metallerna inte sorterades ut innan deponeringen1. Idag deponeras inte hushållsavfall direkt 
utan i form av aska efter avfallsförbränning. Sedan mitten av 2000-talet sorteras dock 
kvarvarande metaller ut från hushållsavfallet vid förbränningsverket (Krook et al, inskickad), 
vilket gör att skrotförekomsten är låg i den aska som deponerats i kommunala deponier under de 
senaste 10-15 åren.   

3. METALLMÄNGDER I INUDSTRIELLA DEPONIER  
 
En kartläggning av metallinnehållet i Sveriges industriella deponier har tidigare inte gjorts, på 
grund av att industriella deponier är alltför olika varandra för att skala upp nationella antaganden 
utifrån enskilda soptippar. Vissa industriella soptippar tillhörande exempelvis smältverk, 
skrotupplag och fragmenteringsanläggningar kan innehålla höga metallhalter, medan andra 
industriella soptippar såsom schaktdeponier med jord, grus och stenar eller sågverksdeponier 
med trä helt saknar metaller i skrotform. Krook et al. (inskickad) har dock beräknat att det finns 
cirka 100 000 ton järnskrot och 25 000 ton skrot av icke järnhaltiga metaller i 
avfallsförbränningsaskor lokaliserade till farligt avfallsdeponier. Utöver askan saknas nationella 
antaganden, varför istället enskilda exempel kommer belysas som kan antas ha särskilt hög 
förekomst av basmetaller.  

En typ av industriell soptipp som troligen är särskilt intressant är deponier i anslutning till 
skrothantering, som till exempel fragmentering. I synnerhet är mängderna av icke-järnhaltiga 
metaller signifikanta, i och med att endast järn återvanns under en lång period. En förstudie av 
den materiella sammansättningen av Stenas fragmenteringsdeponi i Halmstad visade till exempel 
på 16 000 koppar och kopparkoncentrationer på över 11 % i vissa delar av deponin (Alm et al., 
2006). Tidigare analyser har även visat att förekomsten av icke järnhaltiga metaller i avfall som 

1 Det bör dock tilläggas att dåtidens avfallsarbetare har vittnat om att metaller ibland sorterades och såldes 
informellt av verksamma på soptippen innan avfallet deponerades. Detta kan innebära att stora och rena 
metallföremål i vissa soptippar redan kan vara bortsorterade.  
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skickas till fragmenteringsanläggningar såväl som deponeras kan vara över 10 % (Vermeulen et al. 
2011). Stena har dessutom en annan deponi i Hallstahammar som är ungefär 3/5 så stor som den 
i Halmstad (Lorentsson, 2014), samtidigt som det finns minst tio andra skrotdeponier runt om i 
Sverige (Naturvårdsverket, 2012b) med troligen stora mängder metaller.  

Precis som i kommunala deponier finns det i industriella deponier även metaller i kemiskt bunden 
form och således tekniskt svårtillgängligt. Bara i askor på farligt avfallsdeponier finns det till 
exempel 110 000 ton aluminium, 14 000 titan och 6 000 ton koppar kemiskt bundet. Det finns 
även stora mängder metaller kemiskt bundet i metallhydrooxidslam, som ofta är en restprodukt 
från vattenrening. Dock saknas nationella siffror eftersom det är svårt att skala upp enskilda 
exempel på slam till nationella antaganden i och med att sammansättningen av slammet skiljer sig 
markant mellan olika typer av industrier (Netpradita, 2003; Santos, 2008). Koncentrationen i vissa 
typer av slam kan dock vara så hög som till exempel 20 % zink (Santos, 2008). Enligt 
Naturvårdsverket (2012b) finns det åtminstone åtta industriella soptippar med mer eller mindre 
uteslutande metallhydroxidslam, samtidigt som detta avfall precis som annat industriellt avfall 
även förekommer i kommunala soptippar (Tanha och Zarrate, 2012).  

3.1. METALLERNAS LOKALISERING  

Industriella soptippar har i regel lokaliserats i omedelbar närhet till den specifika verksamheten 
och finns relativt utspridda i Sverige. Som tidigare nämnt varierar dock metallinnehållet mycket 
mellan olika typer av industriella deponier. I och med att den industriella processen sällan är helt 
effektiv är i synnerhet deponier i anknytning till olika typer av metallhantering intressanta; i 
början av metallernas livscykel vid smältverk, gjuterier, anrikningsverk och smedjor såväl som i 
slutet av metallernas livscykel vid fragmenteringsanläggningar, skrotar och 
avfallsförbränningsverk.  

Till skillnad från kommunala soptipparna har troligen industriella soptippar högre 
metallkoncentrationer desto äldre de är, med tanke på att den tekniska utvecklingen har över tid 
effektiviserat industriella processer och minskat förlusten av värdefulla metaller till avfallet. Ett 
sådant exempel är deponier tillhörande fragmenteringsanläggningar där alla metaller förutom järn 
deponerades till en början. Ett annat exempel är anrikningsverk, där kopparkoncentration i 
avfallet som deponerades föll från 0.75 % till 0.14 % under 1900-talet (Gordon, 2002). 

4. EKONOMISKA, TEKNISKA OCH INSITUTIONELLA VILLKOR  

Den största återvinningspotentialen finns troligen i metaller under användning. Uppskattningsvis 
finns mer än 50 % av alla metaller ovanför jordytan, en gång brutit från jordskorpan, i 
användning. Om UNEPs (2010) uppskattningar för mängder metaller i användning per capita för 
ett mer ekonomiskt utvecklad land appliceras på Sverige så skulle det innebära att det i Sverige 
finns runt 100 000 000 ton järn, 70 000 000 ton stål, 4 000 000 ton aluminium, 2 000 000 ton 
koppar, 1 300 000 ton zink och 800 000 ton bly i användning (tabell 2). Jämförandevis kan det 
nämnas att det finns runt 1 100 000 ton aluminium, 600 000 ton koppar, 500 000 ton zink och 
300 000 ton bly i svenska kommunala deponier. Mängden metaller i soptippar är visserligen lägre 
än i användning, men å andra sidan fyller metallerna i användning en funktion och blir först 
tillgängliga när de övergår till avfall. Fördelen med metallerna i soptippar är således att de ofta är 
direkt tillgängliga för återvinning.  
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Tabell 2. Översikt av mängden skrot i användning, kommunala deponier och exempel på gruvor i Sverige. 
Mängderna i deponierna varierar något beroende på uppskattningsmetod och om de redovisas som 
förekomst i legeringar. Exempel på gruvorna namnges i brödtexten nedan. I Sverige bryts inte bauxit 
(aluminium) och krom.  

Metall Ton i användning Ton i deponier Ton i enstaka gruvor 
Järn/stål 170 000 000  13 000 000 600 000 000 

Aluminium 4 000 000  1 000 000-1 200 000 - 
Koppar 2 000 000 600 000 4 000 000 

Zink 1 300  000 400 000-500 000 2 800 000 
Bly 800 000 300 000 1 300 000 

Krom 300 000 100 000-600 000 - 
 
Det finns dock betydligt större mängder metaller direkt tillgängliga i avgränsade ytor under 
jordskorpan. Totalt2 finns över 450 000 000 ton järn i Kiirunavara (LKAB, 2012), 4 000 000 ton 
koppar i Aitik (Boliden , 2014), samt 2 800 000 ton zink och 1 300 000 ton bly i Zinkgruvan  
(Lundin mining, 2012). Det finns således mer koppar, järn, zink och bly i några fåtal gruvor än 
vad som finns i totalt i användning och kommunala deponier. Bly såväl som bauxit (aluminium) 
bryts inte i Sverige, varför soptipparna i dylika fall skulle kunna öka graden av självständighet. För 
vissa metaller såsom koppar kan samtidigt koncentrationen vara många gånger högre i deponier 
än i gruvor (Alm et al., 2006). Mängden metaller som kan återvinnas i Sverige är samtidigt 
underprospekterad. Exempelvis har inte mängden metaller i elavfall räknats med samtidigt som 
mängden basmetaller i industriella soptippar överhuvudtaget inte inkluderats på grund av 
avsaknad av tillförlitlig information. Dessutom finns det metaller i fler förråd i den bebyggda 
miljön än i soptippar (Johansson et al., 2013). Jämförelsen är således haltande. Trots detta är dock 
inte mängden metaller i deponier försumbar. Exempelvis skulle förekomsten av järn i kommunala 
deponier kunna täcka fem års konsumtion (Frändegård et al., 2013).  

Men även om kommunala deponier innehåller stora mängder metaller så kan inte allt sorteras ut 
och tillgängliggöras för marknaden. Även om aluminium och delvis koppar förekommer i ren 
form, så ingår till exempel krom, zink och ibland koppar i olika former av legeringar. Ett annat 
exempel är järn som tillsammans med kol förekommer i form av stål. Vid metallåtervinning 
separeras sällan de metalliska grundämnena från legeringen, utan hela legeringen som sådan 
återvinns i form av mässing eller rostfritt stål. Dessutom är återvinningseffektiviteten högre för 
aluminium än koppar. Vid metallåtervinning från bottenaskor i Linköping, vilket är en blandning 
av industriellt och hushållsavfall, så utgör järn/stål cirka 85 % och icke järnhaltiga metaller cirka 
15 %. Av de icke järnhaltiga metallerna utgör aluminium 88 %, rostfritt 7 %, mässing 2 %, en 
blandning mellan koppar och järn 2 %, och koppar 1 % (Tanha, 2013). I och med legeringarna 
finns det således rent tekniska hinder för att få ut metallerna från en deponi. Samtidigt är det mer 
energieffektivt att återvinna legeringen direkt, i stället för att först frigöra grundämnen och 
därefter sammanföra dem igen till en ny legering. 

Ett annat tekniskt hinder är deponiernas heterogenitet, i stort sett allt som en gång varit i 
användning återfinns i kommunala soptippar; allt från slam, mediciner till elavfall. Avfallet har 

2 För gruvor redovisas mängden metaller från samtliga kategorier; bevisade reserver till antagna resurser, 
dvs. metaller som är både ekonomiskt brytbara idag och möjliga i framtiden.  Som exempel kan nämnas 
att i Aitik utgör den bevisligen utvinningsbara mängden koppar 1.5 miljoner ton (Boliden, 2014).  
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dessutom ofta deponerats okontrollerat (i en salig röra). Tillförlitlig teknik saknas idag för att 
kartlägga innehållet inne i deponin och till exempel identifiera värdefulla metallförekomster eller 
farligt avfall. Även om viss information kan erhållas genom borrning eller intervjuer av äldre 
anställda, är det svårt att få mer än enstaka insikter (Johansson et al., 2012). Detta innebär att ett 
spadtag kan innehålla slam medan ett annat metallbalkar. Denna oförutsägbarhet gör det svårt 
och dyrt att bygga upp en konstant och optimerad utvinningsprocess.  

På kommunala deponier finns det emellertid ofta askor från förbränningsverk deponerade på 
avskilda områden. Detta avfall är relativt homogent i och med att det organiska har brunnit upp 
samtidigt som metallkoncentrationen ökar i och med att den övriga volymen reduceras. I dessa 
askhögar i Sverige finns sammantaget ungefär 900 000 ton järnskrot och 240 000 ton skrot av 
icke järnhaltiga metaller (Krook et al., inskickad), tillika ungefär 7 % av järnskrotet respektive 13 
% av det icke järnhaltiga metallskrotet som finns totalt i kommunala deponier.  I synnerhet är 
gamla askor intressanta innan metallskrot började sorteras ut. Nackdelen är dock att 
förbränningsprocessen inverkaer negativt på vissa metallers kvalitet samtidigt som mer än 2/3 av 
dessa metaller har tillsammans med askan använts i form av konstruktionsmaterial på 
deponiområdet för att undvika deponiskatten (Krook et al., inskickad), vilket i de fall då 
konstruktionen är oumbärlig minskar tillgängligheten för återvinning. Överhuvudtaget är ofta 
industriella deponier mer homogena och således förutsägbara än kommunala deponier, eftersom 
avfallet ofta kommer från en och samma aktör. Utöver askor är även till exempel soptippar 
tillhörande skrotanläggningar intressanta, eftersom där ligger ofta metaller som då inte var 
lönsamma att utvinna men som idag troligen skulle kunna vara det.  

Tidigare ekonomiska utvärderingar av att utvinna metaller från deponier har generellt resulterat i 
en ekonomisk kostnad (t.ex. Dicksson, 1995). Frändegård et al. (inskickad) har dock uppskattat 
att deponier med ett metallinnehåll över 6% potentiellt kan vara lönsamt att utvinna. Med tanke 
på att det finns vissa industriella och således homogena deponier med ett innehåll över 10 % 
metall (Alm et al., 2006), skulle gruvdrift av enstaka deponier kunna vara lönsam. Troligen är det 
precis som med jordskorpan: några få objekt kan vara lönsamma att utvinna medan de flesta 
kommer vara olönsamma. Ekonomisk lönsamhet uppstår dock inte på en fri neutral marknad, 
eftersom marknadsvillkoren varierar beroende på om metaller utvinns från soptippen eller 
jordskorpan (Johansson et al., 2014). 

En väg för att öka metallåtervinningen är om denna form av metallutvinning skulle få samma 
fördelar som traditionell gruvbrytning. Exempelvis kan kostnaden för att återdeponera massorna 
efter metallutvinning från en deponi utgöra upp till 40 % av projektets totala kostnader 
(Frändegård et al., 2014). Samtidigt är resterna efter traditionell gruvbrytning från jordskorpan 
undantagen deponiskatt. Dessutom är energi-och koldioxidskatterna lägre för traditionell 
gruvbrytning än andra former av metallutvinning. I Sverige finns även ett mineral-
informationscenter som hjälper prospekteringsbranschen att hitta metaller under jordskorpan 
(Johansson et al., 2014). Dessa subventioner är inte tillgängliga för återvinning och till exempel 
för metallutvinning från deponier.  

Metallerna i en kommunal såväl som en industriell soptipp fyller visserligen ingen funktion, men 
samtidigt är metallerna inte tillgängliga för externa aktörer utan i ägandeskap av den som äger 
deponin. Att ta metaller från en soptipp är ett brott utan ägarens tillstånd. Denna typ av ägande är 
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visserligen försvarbart ur ett föroreningsperspektiv eftersom ansvaret kan tilldelas externa 
effekter såsom föroreningar. Men från ett resursperspektiv kan det innebära ett hinder, eftersom 
metaller inte är tillgängliga på begäran (Johansson, 2013). Som jämförelse behöver inte 
gruvsektorn köpa mark eller be om tillstånd från markägaren för att bryta metaller, då frågan 
avgörs i domstol, vilken dock vanligen ger tillstånd eftersom gruvverksamhet är ett nationellt 
intresse (SFS, 1998:808).   

Samtidigt behöver det inte nödvändigtvis vara metallinnehållet i första hand som gör utvinningen 
av deponier lönsam utan till exempel värdet av marken efter återställdande av platsen eller 
undvikna kostnader för att hantera utsläpp från soptippen (Johansson et al., 2012). En sådan 
utveckling skulle kunna drivas på genom exempelvis ökade saneringsanslag eller hårdare 
utsläppskrav. Dessutom skulle riskbedömningar av soptippar, i de fall då resurspotential kan 
antas, kunna utökas med prospektering. Om resursförekomst kan påvisas, finns en möjlighet att 
minska kostnader för en eventuell sanering.  

5. SLUTSATSER 

Mängden metaller i deponier är osäker. Det finns någorlunda tillförlitliga siffror på mängden 
basmetaller i kommunala soptippar, medan uppgifter saknas för industriella soptippar i och med 
svårigheter att skala upp siffror till nationell nivå. Överhuvudtaget saknas uppgifter om 
förekomsten av ädelmetaller (t.ex. silver, platina och guld) såväl som sällsynta jordartsmetaller 
(t.ex. lantan eller cerium). En mer omfattande prospektering är således nödvändig innan 
soptipparnas totala återvinningspotential kan fastställas.  

Även om det finns mer metaller i användning såväl som i traditionella gruvor finns det troligen 
enskilda, ofta homogena, soptippar med höga halter av metaller som torde vara lönsamma att 
utvinna. Idag saknas emellertid incitament för kommersiella aktörer att påbörja något så krångligt 
och okonventionellt som att utvinna metaller från deponier. Samtidigt är förutsättningarna för 
utvinning av metaller från andra förråd mer gynnsamma och därmed attraktivare för 
kommersiella aktörer. Dessa gynnsamma förhållanden har dock delvis skapats politiskt genom att 
förneka markägaren rättigheter till metallerna, driva den tekniska utvecklingen genom 
forskningsanslag, och minska kostnaderna för primärproduktionen genom olika subventioner.  

Om efterfrågan på metaller kommer att fortsätta öka, vilket mycket tyder på, samtidigt som 
förråden i jordskorpan fortsätter att minska, måste ytterligare metallkällor bli tillgängliga. Jämfört 
med de politiska, ekologiska och ekonomiska riskerna med att utvinna metaller från rymden eller 
djupa hav, känns metallerna i soptippen mindre avlägsna. Utvinningen av metaller från deponier 
behöver dock inte nödvändigtvis drivas av resursefterfrågan, utan skulle kunna bli ett sekundärt 
syfte vid till exempel sanering av soptippar.  
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