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Första ask-
lagstiftningen?

• Förbud mot svedje-
bränning 1639

• Man brände ner 
skogen och odlade i 
jorden som gödslats 
med askan

• Veden behövdes för
– tillmakning i gruvor och 
– i hyttor för reduktion av 

järnmalm

• Förbudet gäller bara 
Bergslagen



Export av aska
• Bestämmelse om 

exporttull 1811
• Aska användes för 

massor av ändamål
– Matlagning
– Tvål
– Medicin
– Tvätt
– Salpeter till krut
– Murbruk

• Staten ville att 
askan skulle 
användas i landet

• I dag har aska visst 
blivit farlig …



En del askor är farligt avfall enligt 
Avfallsförordningen (SFS 2001:1063)

• Var och en som innehar eller hanterar avfall är 
skyldig att känna till om det är farligt avfall eller 
icke farligt avfall

• Klassningen styr hur avfallet ska hanteras
• I vissa fall styr klassningen även hur avfallet får 

deponeras
• Klassningen utgår från ingående ämnen och deras 

inneboende farlighet
• Anger för många avfallsslag om farligt avfall eller 

inte (bilaga 2)
• Anger för vissa avfallsslag att farligt avfall om 

innehåller farliga ämnen (bilaga 2)
• Farliga ämnen har egenskaper som listas i bilaga 3



Mission impossible

• Djungel av regler
• Organiska ämnen OK
• Verkliga förekomstformer för oorganiska ämnen 

komplicerade
• Finns inte i databaser över ämnen med farliga 

egenskaper
• Metodiken utformad för att passa kemiska 

produkter där man blandar till bland substanser 
som man väljer

• Man får / bör inte ”fuska” genom att inte ta med 
ämnen som är farliga trots att de inte finns med i 
databaserna

• ≠ kemikalielagstiftningen (R-värden ≡ Riskfraser)
• => Ofrånkomligt med omfattande tolkningar



Vår ansats:
Avsikten med avfallsförordningen 

ska förverkligas

• Frivilliga strängare gränser för organiska ämnen 
med hög specifik giftighet

• Identifiering av hypotetiska förekomstformer 
(referenssubstanser) för övergångs- och 
tungmetaller som på ett pessimistiskt sätt 
återspeglar verkliga egenskaper

• Farlighetsegenskaperna skall vara kända, d v s 
referenssubstanserna skall finnas upptagna i 
Kemikalieinspektionens databas över kemiska 
ämnen

• Kalkyler som utgår från att alla övergångs- och 
tungmetaller ingår i sådana referenssubstanser



Egenskaperna H4-H8, H10-H11

H4 Irriterande Summering

H5 Hälsoskadligt Summering

H6 Giftigt Summering

H7 Cancerframkallande Högsta värde

H8 Frätande Summering

H10 Reproduktionstoxiskt Högsta värde

H11 Mutagent Högsta värde



Egenskaperna H13 och H14

H13 Kan ge upphov till 
annat ämne med 
egenskaperna 
H1 – H12

T ex lakvätska
Avser också kemiska 
omlagringar

H14 Ekotoxiskt Krav på beaktande 
men det finns ingen 
kvantifiering



• Gränser saknas för ekotoxicitet
• Industrin får inte försöka ersätta lagstiftare och 

myndigheter, d v s får ej schackra med regler 
t ex genom att söka utöka tillämpningsområden

• Dock OK att göra jämförelser med andra 
regelsystem för att utröna rimlighet i frivilliga 
åtaganden

• Inga av de kvantifierade reglerna i 
Avfallsförordningen är strängare än vad som 
föranleder märkning med farosymbol
enligt KEMI:s regler om märkning
– motsvarande i REACH

• => Frivilligt åtagande att betrakta 
avfall som ekotoxiskt om KEMI:s
regler skulle ge märkning med 
farosymbol

• D v s strängare än de kvantifierade 
gränserna summahalt 2,5 %

Vår ansats, Ekotoxicitet



Värmeforsks branschvägledning



Senare även utredning om förekomst-
form för zink

• Zinkföreningar fanns inte 
med i databaserna när 
Värmeforsks
klassningsrapport skrevs

• ZnO m fl blev sedan 
ekotoxiska

• => utredning => 
• Troliga förekomstformer

– blandoxid med Fe
– Glimmer (skiktsilikat)

• Franklinit, ZnFe2O4, 
förekommer i databaserna

• Franklinit valt som 
referenssubstans



Händelöverket Sydkraft Östvärme AB

Igelstaverket Söderenergi AB

Tveta Återvinningsanläggning Telge Återvinning AB

Hallsta Pappersbruk Holmen Paper AB

Högdalenverket Fortum AB

Kristinehedsverket Halmstad Renhållnings AB

Åbyverket Sydkraft Mälarvärme
Karlskoga Kraftvärmeverk Karlskoga Kraftvärmeverk AB

Johannes Gävle Energi 
Backelundsverket AB Borlänge Energi
Kallhagsverket Avesta AB Fortum Värme
Säverstaverket Bollnäs Kommun

Sävenäsverket Renova AB Göteborg

Korstaverket Sundsvall Energi AB

Hovhultverket Uddevalla Energi AB

Dåvaanläggningen Umeå Energi AB

Värmeverket i Linköping Tekniska Verken i Linköping AB

Gärstadverket Tekniska Verken i Linköping AB

SSAB:s stålverk i Oxelösund Merox AB

Bravikens Pappersbruk Holmen Paper AB

Värmeverket Lidköpings Värmeverk AB

Exempel på tillämpningar



Komplettering av metodiken
• Under vilka förutsättningar aska skall klassas 

som farligt avfall till följd av sitt innehåll av 
kalcium (irriterande eller frätande)

• I vilka fall det finns dubbla respektive enkla 
ingångar enligt bilaga 2 i Avfallsförordningen 
(Förekomst av dubbla ingångar är en viktig förutsättning 
för att kunna klassa ett avfall som icke farligt)

• Avgivning av brännbara eller giftiga gaser
• Variationer i egenskaper och lämplig frekvens för 

provtagning och analys
• Uppdatering av riskfraser (≡ R-värden) för 

referenssubstanserna
• Kompletterande analys av förekomstformerna

(se nästföljande OH-bilder)

• Slutsats: tidigare val av referenssubstanser OK



Referenssubstanserna
antimon(III)oxid
arsenik(III)oxid
arsenik(V)oxid
bly(II)oxid
kobolt(II,III)oxid
koppar(II)oxid
krom(VI)oxid
krom(III)oxid
lantan(III)oxid
molybden(VI)oxid
nickel(II)oxid
vanadin(V)oxid
volfram(VI)oxid
zink(II)oxid
zinkdijärn(III)oxid
kadmium(II)klorid
kvicksilver(II)klorid
barium(II)oxid

• Återspeglar de verkliga 
egenskaperna hos dessa 
element 

• efter kontakt med vatten 
• på ett pessimistiskt sätt

• Elementen bildar dock 
knappast egna faser

• utan ingår i de faser som 
bildas av huvudelementen

• i form av fast löslighet



Lösligheten för oxider av aluminium 
och kisel som funktion av pH. 
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Faser i askan efter härdning och åldring
≠ faserna som bildas i pannan

Glimrar (biotit och muskovit) samt järn- (magnetit och hematit) och 
manganoxider fångar upp diverse övergångsmetaller)

Table 3. Minerals phases identified in incinerator ash after ageing [24]. Less abundant 
phases are labelled with italic fonts. 
 
Silicate  Oxide  
Melilite (Ca,Na)2(Al,Mg)(Si,AL)2O7 Hematite Fe2O3 
Wollastonite CaSiO3 Magnetite Fe3O4 
Clinopyroxene (Ca,Na)(Fe,Mg,Al)(Si,Al)2O6 Carbonate  
Plagioclas (Ca,Na)Al(Al,Si)Si2O8 Calcite CaCO3 
K-Feldspar (K,Na)(AlSi3O8)   
Biotite K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2 Hydroxide  
Muscovite KAl2Si3Al)O10(OH,F)2 Portlandite Ca(OH)2 
Montmorillonite (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2SiO10(OH)2·nH2O  Goethite FeO(OH) 
Hydrate  Boemite AlO(OH) 
Hydrocalumite Ca2Al(OH)6[Cl1-x(OH)x]·3H2O  Gibbsite Al(OH)3 
Hydrated Gehlenite Ca2Al2SiO7·2H2O Phosphate  
Sulphate  Apatite 
Anhydrite CaSO4  

Ca(PO4)3 
(Cl,F,OH) 

Ettringite Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O   
Gypsum CaSO4·2H2O   
 



Fast löslighet

• Innebär att diverse övergångs- och tung-
metallelement kan förekomma i stället för 
enskilda andra element som finns i den ideala 
strukturen

• I glimrar finns sådana variationsmöjligheter 
mellan de oändliga plana silikatskikten
(Exempel på hur det fungerar i glimrar ges i 
presentationen om cesium-137)

• Exempel på hur det fungerar i järn- och 
manganoxider kommer på nästföljande OH-
bilder



Hexagonal tätpackning m 2 unika lager Kubisk tätpackning m 3 unika lager

Alla atomer som 
visas på denna 
bild är 
syreatomer.
Metallatomerna 
är mycket mindre 
och får plats 
mellan 
syreatomerna.



Fast löslighet i järn- och manganoxider

• Mellan syreatomerna finns små utrymmen, 
s k hål,  där det får plats metallatomer 
(de är positivt laddade och därför mycket mindre än 
syreatomerna som är negativt laddade) 

• Hålen är olika, och olika stora, det finns bl a
– Tetraedrisk koordination med 4 närmsta syregrannar
– Oktaedrisk koordination med 6 närmsta syregrannar

• Många hål är obesatta p g a kravet på laddningsneutralitet
• Villkor för att annan atom än någon dominerande atom ska 

kunna gå in är att befintliga hål har lämplig storlek
• Det finns stora variationer i sammansättningar och 

strukturer
• och därmed också stora områden i sammansättning för fast 

löslighet
• Naturen strävar efter oordning, så fast löslighet innebär 

lägre energi (d v s Gibbs fria energi) än motsvarande 
ordnade strukturer 



Vad gör det för skillnad att man har 
fast löslighet?

• Tillgängligheten för inkorporerade element styrs 
av lösligheten för oxid av huvudelementen

• Lösligheten för järn- och manganoxider under 
hyggligt oxiderande förhållanden är mycket låg

• Naturlig analogi: noduler på havsbottnen
Havsvattnet i stort sett fritt från tungmetaller 
trots ständig tillförsel via floder
<= Järn- och manganoxider bildar noduler på
botten
I nodulerna innesluts även andra övergångs-
metaller och tungmetaller (t ex Cu Ni Zn Ba As)



Järn- och mangannoduler från Bottenviken



Hur gör man i andra EU-länder?
• Presentationer vid internationella möten för att 

skapa kontakt, informationsutbyte & samarbete
– Sjöblom R, Tham G, Haglund J-E and Sjöö C. 

Environmental qualification of ash from wood-based 
recycled fuels for utilization in covers for landfills. Kalmar 
ECO-TECH ’05 and The Second Baltic Symposium of 
Environmental Chemistry, Kalmar, Sweden, November 
28-29, 2005. 

– Sjöblom R, Tham G, Haglund J-E and Ribbing C. 
Classification of waste according to the European Union 
Directive 91/689/EEC on hazardous waste from a Swedish 
application perspective. CIWM Conference, 12th – 16th 
June 2006, Paignton, Torbay, UK. 

• Svag respons från andra EU-länder
• Slutsats 1: I andra länder klassar man aska, slagg, 

hydroxidslam m fl oxidmaterial schablonmässigt
• Slutsats 2: Värmeforsks och Avfall Sveriges 

klassningsmetodik har gjort nytta genom att
– Farligt avfall har identifierats och hanterats som farligt
– Icke farligt avfall har identifieras och kunnat återvinnas



Vad händer inom EU?

• Det pågår ett slags ringtest avseende ekotoxicitet
med flera myndigheter i nordeuropa som 
finansiärer

• Ursprunglig förhoppning (2006) resultat och 
implementering inom ett år 

• Resultat hittills på http://low.oekopol.de/
• Problem: kemiska analyser kostar några procent 

av vad ekotoxtester kostar
• => risk att askor klassas som farligt p g a 

mätkostnaderna
• Men nya märkningsregler för kemiska produkter 

infördes och implementeras stegvis t o m 2015
• Nytt EU-direktiv 2008/98/EG infördes 2008-11-19
• Det innebär att många fler askor än tidigare inte är 

avfall utan faller under REACH



Is the intended use of the material lawful? 

Was the material deliberately produced? (Was 
the production process modified in order to 
produce the material?) 

Then material is a product, not 
a production residue 

Material is a production residue - tests below apply 

Is use of the material certain? 

Is the material ready for use without further 
processing (other than normal processing as an 
integral part of the production process)? 

Is the material produced as an 
integral part of the production 
process? 

Then the material is a 
non-waste byproduct 
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on the Interpretative

Communication on 
waste and by-products



Vad anser Naturvårdsverket?

• Naturvårdsverket medfinansiär till utredningen 
och deltog även i referensgruppen

• Arbetet mycket konstruktivt och positivt
• Senare svar på fråga från Länsstyrelse samt 

nyligen upplagd internetsida* med ett ”krav” på
en summagräns för ekotoxiskt på 0,25 % 

• Utredning saknas avseende
– Nytta och skada för hälsan och miljön
– Inverkan på återanvändning och återvinning  
– Kostnad

http://www.naturvardsverket.se/upload/06_produkter_och
_avfall/avfall/Klassning_av_farligt_avfall/Valj_lampligaste_
koden_i_avfallsforteckningen/Avfall_som_klassas_som_farli
ga_tills_motsatsen_visats/Sammanvagning.pdf (sidan kan 
vara svår att hitta)



Vad innebär detta?

• Ej juridiskt bindande. Får ej ligga till grund 
för dom i domstol. 

• Uppfattas i praktiken av många som krav 
som man är skyldig att uppfylla, vilket är fel

• Ingen nytta för miljön kan identifieras
• Återvinning hindras och mycket stora 

volymer avfall måste/skulle i stället 
deponeras, t ex 
– i stort sett all aska - även ren bioaska - blir farligt avfall, 

många hundra tusen ton per år
– En stor del av den rödfyr som finns på ett stort antal ställen 

blir farligt avfall, gäller tiotals miljoner ton

Deponering av farligt avfall kostar minst ca 2 
kSEK/ton



Författning / ”Krav” enligt hemsida
Krav på författning (t ex 
föreskrift) enligt grundlagen 
& Ds 1998:43 

”Krav” enligt hemsida

Demokratisk förankring Följer ej vår författning 

Rimlighet i avvägningar mellan 
olika  intressen -
Konsekvensutredning

Ingen miljönytta 
Kraftigt minskad återvinning 
Mycket hög kostnad

Alla måste hanteras lika Ojämlikt - i praktiken kommer sannolikt 
”kraven” enligt hemsidan bara att 
(behöva) följas av vissa 

Måste stämma med alla andra 
författningar

Bryter mot bl a Miljöbalken avseende 
hushållning och skälighet

Kräver uppföljning av utfallet Går ej att följa upp eftersom ingen 
utredning gjordes initialt

Måste vara enkla och tydliga Svår att hitta. Hur refererar man till ett 
odaterat dokument utan registrerings-
nummer? Vilken metodik skall användas 
för ”mission impossible”?



Kvarntorp utanför Kumla



Kinne-Kleva på Kinnekulle





• Den som har en anläggning:
Har ansvaret för samt är skyldig att skydda hälsan och miljön
Är skyldig att hushålla och återvinna
Är skyldig att betala (även om det går snett)
Är skyldig att ha tillräcklig kunskap
Är skyldig att göra allt det som rimligen kan begäras
Är skyldig att följa samtliga författningar 
(d v s lagar, förordningar och föreskrifter)

• En forskningsrapport:
Kan bara ta fram fakta och ge underlag för beslut
Kan inte rekommendera hur man ska hantera 
myndighetsvägledningar som går utanför våra författningar

• Men det är alltid viktigt att försöka tillämpa ett helhetsperspektiv
• Och inte tappa målet och modet i miljöarbetet

Tekedo AB

Vad göra?

Miljöriktig användning av askor 2009



Miljöriktig användning av askor 2009

Tekedo AB

STRSTRÖÖ LITE ASKALITE ASKA
Strö lite aska på den väg vi vandra
så att den ej blir tung och svår. 
Ta ej nån snittad ros som många andra,
för rosors fägring snabbt förgår. 
Om aska Du spritt kring i rikligt mått
ska blomster ständigt prunka där Du gått. 
Ja, strö lite aska kring, för enligt alla rön
så är det så nyttigt för miljön.
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