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Förord 

Detta projekt har utförts av Svenska MiljöEmissions Data (SMED), ett samarbete 

mellan IVL, SCB, SLU och SMHI, på uppdrag av Naturvårdsverket.  

 

Ett stort tack riktas till Åsa Almkvist, Kemikalieinspektionen, Jörgen Gustavsson, 

Kristina Oliviusson och Niklas Ricklund, Naturvårdsverket. 
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Sammanfattning 

I Sverige finns det sedan länge stor kunskap om utsläpp från punktkällor genom 

miljörapportsystemet. Punktkällorna utgör dock endast en begränsad del av de 

totala utsläppen. Detta gör att bidraget från diffusa källor är viktigt för att kartlägga 

spridningen av olika ämnen till miljön. Exempel på diffusa källor är vägtrafik, 

jordbruk, användning av lösningsmedel, kemikalier som avges under en varas an-

vändning och mindre industrier. Idag presenteras diffusa emissioner till luft på 

”Utsläpp i Siffror” (UTIS). Dessa data kommer från luft/klimatrapporteringarna 

CLRTAP och UNFCCC. Data på UTIS finns för några organiska miljögifter, t.ex. 

PAH och några tungmetaller. Data över diffusa emissioner till vatten finns idag 

inte på UTIS. Vissa diffusa emissioner till vatten ingår i internationella rapporte-

ringar, så som HELCOM PLC periodical och EEA WISE SoE Emissions. 

 

Föreliggande projekt härstammar i stort från utvecklingsprojektet ”Förstudie över 

möjlig presentation av diffusa emissioner på UTIS” och har som mål att: 

 Presentera data över emission från diffusa källor till främst vatten, från 

några sektorer och ämnen/ämnesgrupper. 

 Jämföra framtagna data över diffusa emissioner med avseende på storlek 

med rapporterade E-PRTR data.  

 Utifrån lärdomar från projektet föreslå hur uttag av diffusa emissionsdata 

kan genomföras på ett mer rutinmässigt sätt. 

 

De ämnen som ingår i projektet är näringsämnen (kväve och fosfor), metaller (bly, 

kadmium, koppar, kvicksilver, nickel och zink) samt vissa organiska ämnen (PAH, 

PBDE, nonylfenol, PCB, HCH, DDT, endosulfan och dioxiner). För de organiska 

ämnena saknas data i vissa matriser.  

 

Projektet består av fyra separata delprojekt: 

1. Diffusa emissioner av metaller och näringsämnen till vatten 

2. Diffusa emissioner av vissa organiska miljögifter till vatten 

3. Diffusa emissioner av nonylfenol och nonylfenoletoxilater från olika pro-

duktgrupper 

4. Analys av rapporterade data till luft och vatten och jämförelse av dessa 

med diffusa utsläpp.  

 

Delprojekt 1 täcker in följande diffusa källor: atmosfärisk deposition på sjöyta, 

skogsmark, jordbruk, övrig mark, dagvatten, enskilda avlopp samt industrier och 

reningsverk som inte ingår i rapporteringen till E-PRTR. För koppar ingår även 

emission från båtbottenfärg. Resultaten från delprojekt 1 visar att för kväve och 

fosfor dominerar emission från jordbruksmark och skogsmark. Skogsmark domine-

rar som källa för alla metaller. För de flesta metaller är även diffus emission från 

jordbruk, atmosfärisk deposition på sjöyta, övrig mark och dagvatten betydande. 

Den geografiska fördelningen visar att emission från dagvatten är mer betydande i 

söder (Norra Östersjöns-, Södra Östersjöns- och Västerhavets vattendistrikt) än i 
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norr (Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt). Det var väntat eftersom det är 

mer trafik i söder. Data från vattenrapporteringar kan i framtiden på ett relativt 

enkelt sätt omarbetas i geodatabasen för att uttaget ska passa presentationen på 

UTIS. En samordning med programområde Vatten är en förutsättning för detta. 

 

Resultaten från delprojekt 2 visar att det endast finns data för ett fåtal PRTR ämnen 

(t.ex. PAH, PBDE, nonylfenol, dioxiner, DEHP, PCB, HCH, DDT, endosulfan och 

klorparaffiner) och för många av dessa ämnen finns i nuläget endast data för någon 

eller några diffusa källor (mindre industrier, mindre reningsverk, atmosfärisk depo-

sition på sjöyta, dagvatten och atmosfärisk deposition på land). De data över diffus 

emission av dessa ämnen som finns idag är osäkra och bygger på få mätningar.  

 

Delprojekt 3 visar att det går att uppskatta emissionen till luft, mark och avlopps-

vatten av nonylfenolekvivalenter (NFekv.). Den största emission till avloppsvatten 

av NFekv. kommer från textilier, och en liten del från rengöringsmedel. Data är dock 

osäkra eftersom beräkningarna bygger på emissionsfaktorer med relativt stora osä-

kerheter. 

 

Slutligen visar resultaten från delprojekt 4 att de diffusa emissionerna är betydande. 

Den diffusa emissionen till vatten för kväve, fosfor och metaller är minst 10 gånger 

högre eller mer, i nästan samtliga fall, jämfört med punktkällor. Jordbruksmark 

dominerar som källa när det gäller fosfor och kväve. För organiska ämnen till vat-

ten är det stora luckor i data eftersom mycket få företag rapporterar. För emission 

av organiska ämnen och metaller till luft är i de flesta fall skillnaden mellan punkt-

källor enligt (E-PRTR) och den diffusa emissionen baserad på data från CLRTAP 

inte lika stor som för vatten. För koppar är den diffusa emissionen till luft från 

bromsbelägg den absolut största källan (>90 %) och för PAH är den diffusa emiss-

ionen från energisektorn helt dominerande, nästan 100 %. Emissionen från respek-

tive ämne, är i nästan samtliga fall större till vatten än till luft, när det gäller punkt-

källor, diffusa källor och totalt. För utsläpp från olika branscher framgår det t.ex. 

att anläggningar inom skogsindustrin bidrar med cirka 90 % när det gäller utsläpp 

av kadmium till vatten från punktkällor enligt E-PRTR (totalt 440 kg). De är dock 

mycket lägre än de diffusa emissionerna (delprojekt 1), vilka är totalt 3900 kg. Det 

betyder att de diffusa emissionerna är nästan 9 gånger högre. Skillnaden mellan 

rapporterade data till E-PRTR och UTIS (punktkällor ej rapporterade till E-PRTR) 

inte är så stor, för utsläpp till vatten. Det visar att punktkällor enligt E-PRTR inklu-

derar en stor andel av utsläpp från punktkällor till vatten. 

 

Datakvalitén håller för att visa diffusa emissioner av både näringsämnen och metal-

ler på UTIS, nationellt, per vattendistrikt eller på finare nivå, eftersom data bygger 

på rapporterade värden till EU och HELCOM. När det gäller organiska ämnen till 

vatten och emission av nonylfenol från varor är data osäkrare och rekommenderas 

inte i nuläget att visas på UTIS. För utsläpp till luft är slutsatsen att nationella tota-

ler, vilka rapporteras till UNFCCC och CLRTAP kan inkluderas i presentationen 

på UTIS. 
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Summary 

Sweden has a strong knowledge of point source discharges through the environ-

mental reporting system. Point sources represent only a limited portion of the total 

emission. This means that the contribution of diffuse sources is important to map 

out the emission of various substances into the environment. Examples of diffuse 

sources are road traffic, agriculture, construction, use of solvents, fuel consumption 

in households, chemicals emitted during a product's use and small industries. To-

day diffuse emissions to air are presented on the Swedish Pollutant Release and 

Transfer Register (UTIS). This data derives from the air/climate reportings 

CLRTAP and UNFCCC. Data at UTIS are presented for some organic contami-

nants, for example PAH and heavy metals. Data on diffuse emissions to water is 

today not featured on UTIS. Some diffuse emissions to water are included in inter-

national reporting, such as HELCOM PLC periodical and EEA WISE SoE Emis-

sions. 

 

This project aims to: 

 Present data on emissions from diffuse sources, primarily water, from se-

lected sectors and substances / substance groups. 

 Compare the developed emission data with respect to size with the report-

ed E-PRTR data. 

 Based on lessons learned from the project suggest how collection of dif-

fuse emission data can be implemented in a more routine manner. 

The substances included in the project are nutrients (nitrogen and phosphorus), 

metals (lead, cadmium, copper, mercury, nickel and zinc) and certain organic com-

pounds (PAHs, PBDEs, nonylphenol, PCBs, HCH, DDT, endosulfan and dioxins). 

For the organic substances, there is no data for some matrices. 

The project consists of four separate subprojects: 

 Diffuse emissions of metals and nutrients to waterDiffuse emissions of cer-

tain organic pollutants to waterDiffuse emissions of nonylphenol and 

nonylphenol ethoxylates from different product groupsAnalyses of report-

ed data to air and water, and comparison with diffuse emissionProject 1 

covers the following diffuse sources: atmospheric deposition directly on water, 

forests, agriculture, other land use, storm water, private sewers and industrial and 

sewage treatment plants which are not reported to E-PRTR. In the analysis of cop-

per, emission from use of antifouling paint is included. The results of subproject 1 

show that for nitrogen and phosphorus the most important emission source is agri-

cultural land and forests. Forestry dominates as the source of all metals. For most 

metals diffuse emission from agriculture, atmospheric deposition on the water 

surface, other land and storm water is significant. The geographical distribution 

shows that storm water is more significant in the south (Northern Baltic -, Southern 

Baltic - and North Sea water district) than in the north (Bothnian Bay - and Both-

nian Sea water district), as was expected because there is more traffic in the south. 

Data from the water reporting may in the future be easily be recalculated in the 
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geo-database to fit the presentation on UTIS. Coordination with those who produce 

water statistics is a precondition for this. 

 

The results from subprojects 2 shows that there is only data for a few PRTR sub-

stances; PAHs, PBDEs, nonylphenol, dioxins, DEHP, PCBs, HCH, DDT, endosul-

fan and chlorinated paraffins. For many of these substances there are only data for 

one or a few diffuse sources (small industries, small treatment plants, atmospheric 

deposition on directly to water, storm water and deposition on land). The data on 

the diffuse emission of organic pollutants that exist today are uncertain and are 

based on few measurements. 

 

Project 3 shows that it is possible to estimate emissions to air, soil and wastewater 

of nonylphenols (NPequ). The main source of NPequ to sewage water is from textiles, 

and a small amount from detergents. The data are very uncertain because they are 

based on emission factors with large uncertainties. 

 

Finally, the results from subproject 4 show that the diffuse emissions are signifi-

cant. The diffuse emission of nitrogen, phosphorus and metals to water is at least 

10 times or more, in almost all cases, compared to point sources. Agricultural land 

dominates as a source in the case of phosphorus and nitrogen. For organic sub-

stances to water there are large gaps in the data because few companies report 

emissions. With regard to emission of organic substances and metals into the air, 

the difference between the point sources (E PRTR) and the diffuse emissions based 

on data from CLRTAP are in most cases not as great as for water. For copper the 

diffuse emission to air from brakelinings is the largest source of diffuse emission 

(>90 %). For PAH, the diffuse emission from the energy sector is dominating, 

responding to almost 100 % of the total emissions. The emission from each sub-

stance is in almost all cases greater to water than to air in the case of point sources, 

diffuse sources and total. When comparing emissions from various industries, it 

can be seen that facilities from forest industry contributes with 90 % when it comes 

to emissions of cadmium to water from point sources according to E-PRTR (total 

440 kg). It is still much lower than the diffuse emission presented in subproject 1 

which has a total emission of 3900 kg. That means that the diffuse emission is 

almost 9 times larger. The difference between point sources reported to E-PRTR 

and those not reported to E-PRTR (UTIS) is not great, for discharges to water. It 

shows that the E-PRTR has a threshold that includes most of emissions to water. 

 

Based on the quality aspects of the data it is recommended to show diffuse emis-

sions of both nutrients and metals on UTIS on national level, at water district or a 

finer level, because data is based on reported values to the EU and HELCOM. In 

the case of organic substances to water and nonylphenol from products it is not 

recommended to show them on UTIS due to data uncertainty. For emissions to air, 

it is concluded that the national totals, as reported to the UNFCCC and CLRTAP 

could be included in the presentation on UTIS.
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Inledning 

Föreliggande projekt härstammar i stort från utvecklingsprojektet ”Förstudie över 

möjlig presentation av diffusa emissioner på UTIS” (Sörme et al., 2010). I det pro-

jektet gjordes en genomgång av vilka diffusa emissioner som presenteras på UTIS i 

nuläget och vilka nya data över diffusa emissioner som skulle kunna presenteras. 

 

Syfte och omfattning 
Föreliggande pilotprojekt syftar till att: 

 Sammanställa och presentera data över diffusa källor och mindre punktkäl-

lor samt deras emissioner till främst vatten, utifrån förstudien utvalda sek-

torer och ämnen/ämnesgrupper. 

 Utvärdera framtagna emissionsdata med avseende på storlek jämfört med 

rapporterade E-PRTR data.  

 Utifrån lärdomar från projektet föreslå hur metodiken för uttag av diffusa 

emissionsdata i högre utsträckning kan genomföras på ett mer rutinmässigt 

sätt. 

 

Projektet består av fyra separata delprojekt, vilka alla hanterar diffusa emissioner. 

De delprojekt som ingår i studien är:  

1. Diffusa emissioner av metaller och näringsämnen till vatten 

2. Diffusa emissioner av vissa organiska miljögifter till vatten 

3. Diffusa emissioner av nonylfenol och nonylfenoletoxilater (NF/NFE) från 

olika produktgrupper 

4. Analys av rapporterade data till luft och vatten och jämförelse av dessa 

med diffusa utsläpp 

 

För alla delprojekt kommer förslag att ges för hur de framtagna data över diffusa 

emissioner kan visas på UTIS, och med vilken geografisk fördelning detta kan 

genomföras. Därutöver ska även på en övergripande nivå diskuteras lärdomar från 

delprojekten och hur uttag av data för diffusa emissioner i framtiden kan tas fram 

på ett mer rutinmässigt sätt. Eftersom datatillgången av emissionsdata för bl.a. 

organiska ämnen generellt är knapphändig, kommer kvalitén på de data som an-

vänds i projektet att diskuteras utifrån möjligheterna och riskerna med att publicera 

dessa på UTIS. 
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Bakgrund 

I maj 2003 undertecknade Sverige tillsammans med Europeiska unionen och 23 

medlemsstater, i Kiev, ett UN/ECE-protokoll till Århuskonventionen
1
 om register 

över utsläpp och överföringar av föroreningar ”Pollutants Release and Transfer 

Register” (PRTR)
 2

. Protokollet trädde i kraft den 8 oktober 2009
3
. 

 

Det europeiska registret (E-PRTR) har på EU-nivå infört UN/ECE:s protokoll om 

register över utsläpp och överföringar av föroreningar. E-PRTR regleras via EG 

förordningen 166/2006
4
.  

 

Både PRTR och E-PRTR syftar till att införa ett register över utsläpp och överfö-

ring av föroreningar, för att underlätta allmänhetens deltagande i beslutsfattandet 

om miljön och att bidra till att hindra och minska nedsmutsningen av miljön. 

 

Diffusa emissioner 
Med diffusa emissioner enligt PRTR och E-PRTR menas många mindre eller 

spridda källor till föroreningar som kan släppas ut till mark, luft eller vatten, vars 

sammanlagda effekt på dessa media kan vara betydande och för vilka det är oprak-

tiskt att samla in rapporter från varje källa. 

 

Emissioner från diffusa källor skall rapporteras till PRTR för enskilda parter. Enligt 

PRTR/E-PRTR omfattas diffusa emissioner också av: 

 Punktkällor under tröskelvärde för kapacitet som finns listade i Bilaga I till 

PRTR-protokollet och EG-förordningen. 

 Verksamheter som ej finns listade i Bilaga I till PRTR-protokollet och EG-

förordningen.  

Emissioner från PRTR-klassade anläggningar, vilka inte överskrider eller motsva-

rar de tröskelvärden för de föroreningar som anges i Bilaga 2 till PRTR-protokollet 

och EG-förordningen räknas också till diffusa. 

 

I Sverige finns det sedan länge en stor kunskap om utsläpp från punktkällor genom 

miljörapportsystemet. Punktkällorna utgör dock endast en begränsad del i det totala 

utsläppet av olika ämnen för landet. Detta gör att bidraget från diffusa och sekun-

dära källor är viktigt för att kunna kartlägga spridningen av olika ämnen till miljön. 

Exempel på diffusa källor är vägtrafik, sjöfart, flygtrafik, jordbruk, byggindustri, 

användning av lösningsmedel, bränsleförbrukning i hemmen, kemikalier som avges 

under en varas användning (exklusive avfall), distribution av fossila bränslen och 

små industrienheter (”SME”). 

                                                      
1
 http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf 

2
 http://www.unece.org/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf 

3
 http://www.unece.org/env/pp/ratification.htm 

4
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:033:0001:01:SV:HTML 
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Idag presenteras diffusa emissioner till luft för ett antal ämnen på ”Utsläpp i Siff-

ror” (UTIS). Dessa data kommer från luft/klimatrapporteringarna Convention on 

Long Range Transboundary Air Pollutions (CLRTAP) och United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Data finns för många 

ämnen, t.ex. svavel- och kvävedioxid, partiklar, några organiska miljögifter och 

tungmetaller. Data över diffusa emissioner till vatten är i nuläget inte presenterade 

på UTIS. Utsläpp till luft och vatten från diffusa källor ska ingå till PRTR. För att 

möta dessa krav krävs vidare arbete med metodutveckling.  

 

Diffusa emissioner till vatten ingår även i andra internationella rapporteringar, så 

som HELCOM PLC periodical (Pollution Load Compilation) och EEA WISE SoE 

Emissions (Water Information System for Europe, State of the Environment). I 

Figur 1 visas en schematisk bild över diffusa källor och punktkällor i vattenrappor-

teringarna nämnda ovan samt definitionen av dessa enligt PRTR/E-PRTR. Re-

ningsverk och industrier som underskrider tröskelvärden för årliga emissioner en-

ligt Bilaga I till PRTR eller inte finns listade i Bilaga I räknas till diffusa källor 

enligt PRTR/E-PRTR. 

 

 
Figur 1. Punktkällor och diffusa källor enligt vattenrapporteringar (blå ram) samt hur dessa 
kategoriseras enligt PRTR/E-PRTR (röd ram). Reningsverk och industrier som inte över-
skrider tröskelvärden enligt Bilaga I till PRTR eller inte omfattas av rapporteringskrav 
räknas också till diffusa källor. 
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Bilden av de diffusa emissionerna i miljön är dock mer komplex än det som ingår i 

internationella rapporteringar. Utöver de diffusa källorna som listas i Figur 1 och 

omfattas av rapporteringar till HELCOM och EEA-WISE, kan ämnen spridas till 

miljön via andra vägar. Användning av varor och produkter kan leda till att ämnen 

emitteras till luft och vatten (t.ex. genom slitage av textilier, emissioner från möb-

ler, lösningsmedelsanvändning). En del av dessa emissioner fångas upp via rappor-

tering av utsläpp från reningsverk och enskilda avlopp. Atmosfärisk transport och 

deposition av luftburna föroreningar är också en viktig spridningsväg. I rapporte-

ringssammanhang räknas atmosfärisk deposition som en källa till vatten och mark. 

Re-emission från förorenade områden och sediment och läckage från deponier 

(som inte är kopplade till reningsverk) är också exempel på två andra diffusa käl-

lor. 

 

Om inget annat anges kommer vi i föreliggande rapport att använda oss av definit-

ionen för diffusa emissioner enligt PRTR/E-PRTR (se ovan).  
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Delprojekt 1. Tungmetaller och nä-
ringsämnen till vatten 

Bakgrund 
Syftet med delprojekt 1 är att presentera data över diffusa emissioner av metaller 

och näringsämnen till vatten från den senaste rapporteringen till EEA-WISE SoE 

Emissions (Ejhed et al., 2011b) samt från den fördjupade utvärderingen (FUT) av 

det nationella miljömålet ”Ingen övergödning” (Ejhed et al., 2011). Emissionsdata 

för tungmetallerna kadmium, bly, koppar, zink, nickel och kvicksilver samt nä-

ringsämnen fosfor och kväve har här sammanställts och räknats om utifrån senast 

tillgängliga data, för att motsvara de definitioner för diffusa utsläpp som gäller 

inom PRTR/E-PRTR.  

 

Emissionerna presenteras och diskuteras här som bruttobelastning till vatten. Med 

bruttobelastning avses den mängd av ett ämne som når vattendraget i ett avrin-

ningsområde via läckage från olika marktyper, direktdeposition på vatten, dagvat-

ten samt från punktkällor och det är den belastningen som ligger närmast definit-

ionen för mottagarkod Vatten enligt E-PRTR/PRTR. Belastning av olika ämnen till 

vatten kan också presenteras som nettobelastning, vilket görs endast för närsalter. 

Med nettobelastning menas den mängd av ett ämne som via vattendraget når flod-

mynningen, dvs. efter avskiljning (retention) av ämnen i vattensystemet (p.g.a. t.ex. 

sedimentation, biologiskt upptag, nedbrytning). Retention är skillnaden mellan 

brutto- och nettobelastning. Nettobelastningen för närsaltet presenteras kort i denna 

rapport endast i syftet att visa skillnaderna mellan brutto- och nettoinflöde av fosfor 

och kväve i vattenmiljön i Sverige.  

 

Havs- och Vattenmyndigheten är numera den myndighet som ansvarar för Sveriges 

rapportering av utsläppsdata till vatten som används i föreliggande projekt (EEA 

WISE SoE Emissions och FUT). 

 

Datakällor 
Data över diffusa emissioner av metaller till vatten har tagits fram av SMED på 

uppdrag av Naturvårdsverket inom olika utvecklingsprojekt (Ejhed et al., 2005; 

Ejhed et al., 2010).  

 

Den senaste rapporteringen av metalldata till EEA-WISE Emissions genomfördes 

2011 men i den rapporteringen ingick endast en uppdatering av punktkällorna. För 

PRTR-klassade industrier rapporterades 2009 års data. För ej PRTR klassade indu-

strier och alla kommunala reningsverk rapporterades data för 2010 (Ejhed et al., 

2011b).  

 

Den senaste rapporteringen av diffusa emissioner av metaller till EEA-WISE ge-

nomfördes under 2010. I den rapporteringen ingick data från det senaste utveckl-
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ingsprojektet (Ejhed et al., 2010) för utsläppsåret 2008 eller tidigare beroende på 

utsläppskälla och datatillgänglighet.  

 

Data gällande diffusa emissioner av näringsämnen till vatten som används i före-

liggande delstudie togs fram inom projektet Den fördjupade utvärderingen (FUT) 

av det nationella miljömålet ”Ingen övergödning” och omfattar data för utsläpp-

såret 2009 (Ejhed et al., 2011). Framtagning av data inom dessa rapporteringar 

bygger på metodik som tagits fram och utvecklats under många år för HELCOMs 

PLC rapporteringar (Brandt et al., 2008). I Bilaga 1 till presenteras en kort beskriv-

ning av de rapporteringar från vilka data används i föreliggande rapport. En kort 

sammanfattning av dessa ges också i Tabell 1. EEA-WISE rapporteringen är i ta-

bellen indelad i tre delar, en för rapportering av punktkällor, en för diffusa källor 

samt en för rapportering av diffusa emissioner av organiska ämnen. 

 
Tabell 1. Vattenrapporteringar från vilka data används i föreliggande rapport.  

Rappor-

tering 

Ämnes-

nes-
grupp 

Belastning Utsläpp-

skällor 

Rap-

porte-
rings-

fre-
kvens 

Senast rap-

porterade 
data 

Nästa 

rappor-
tering 

HELCOM 

PLC 

Fosfor, 

kväve 

Brutto- och 

nettobelast-

ning 

Punktkällor 

och diffusa 

källor 

Var 5:e 

år 

2008, gällande 

utsläpsåret 2006 

2014, 

gällande 

utsläpps-

data 2013
1
 

FUT Fosfor, 

kväve 

Brutto- och 

nettobelast-

ning 

Punktkällor 

och diffusa 

källor 

Var 4:e 

år 

2011, gällande 

utsläppsåret 

2009 

2015, 

gällande 

utsläpp-

såret 2013 

EEA WISE 

Emissions 

Fosfor, 

kväve, 

metaller, 

organiska 

ämnen 

Bruttobelast-

ning samt 

transport i 

flodmynning 

Punktkällor  Årligen 2011, E-PRTR 

anläggningar 

utsläppsåret 

2009, övriga 

SMP data gäl-

lande utsläpp-

såret 2010 

2012, 

gällande 

utsläpp-

såret 2011 

EEA WISE 

Emissions 

Fosfor, 

kväve, 

metaller 

Bruttobelast-

ning 

Diffusa 

källor 

Var 3:e 

år 

2010, gällande 

utsläppsåret 

2010 eller tidi-

gare
3
 

2013, 

gällande 

utsläpp-

såret 

2012
2
 

EEA WISE 

Emissions 

Organiska 

ämnen 

Bruttobelast-

ning 

Diffusa 

källor 

Var 3:e 

år 

Har inte rappor-

terats (undantag 

SMP data som 

inte rapporteras 

till E-PRTR) 

Oklart 

1
 Nästa rapportering (PLC-6) ska ske senhösten 2013 och omfatta data för 2012. Det finns dock 

planer inom HELCOM på att förskjuta rapporteringen 1 år till hösten 2014, och gälla för utsläppsåret 

2013 (personlig kommunikation, Helene Ejhed, SMED vatten).  
2 

Osäkert om organiska ämnen kommer att ingå i nästa rapportering av diffusa utsläpp till EEA 

WISE. 

3 Beroende på utsläppskälla och tillgänglig data; 2010-SMP data, 2008 eller tidigare-övriga diffusa 

källor 
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Geografisk fördelning av emissionsdata 
Områdesindelning inom de olika vattenrapporteringarna skiljer sig åt. Till PLC- 

rapporteringarna aggregeras emissioner från punktkällor och diffusa källor till 

HELCOMs sex havsbassänger. Till EEA WISE rapporteringen anges emissionerna 

aggregerade till fem vattendistrikt. Det finns en risk att områdesindelningar förväx-

las mellan rapporteringarna eftersom namn på HELCOM bassänger och vatten-

distrikt till EEA rapporteringen är förvillande lika även om gränserna inte överens-

stämmer, se Figur 2. 

 

För att göra en jämförbar presentation av de diffusa källorna till vatten som an-

vänds i föreliggande rapport, har data för bruttobelastningen av näringsämnen ag-

gregerats om och presenteras här angivna per vattendistrikt.  

 

 
 

Figur 2. Havsbassänger enligt PLC-5: SEBV-Bottenviken, SEBH-Bottenhavet, SEOS-
Östersjön, SEOR-Öresund, SEKA-Kattegatt, SESK-Skagerrak och vattendistrikt enligt EEA: 
SE1-Bottenhavet; SE2-Bottenviken; SE3- Egentliga Östersjön norra SE4-Egentliga Öster-
sjön södra inkl. Öresund, SE5-Västerhavet. 

 

Det som är gemensamt för de svenska data som inom vattenrapporteringarna (EEA 

WISE och HELCOM) tas fram av SMED är att all ingående data läggs in i en geo-

databas. I geodatabasen kan belastningen beräknas per standardavrinningsområden 

(s.k. Delaro, 12879 områden på land och 550 öar) för hela landet. De diffusa käl-

lorna beräknas genom multiplikation av avrinning, markareal och läckagehalt för 

respektive markanvändning och därefter summeras med punktkällorna som place-

ras med hjälp av koordinater på avrinningsområdet. I geodatabasen kan resultaten 

presenteras genom kartor, summeringar per källa eller totalutsläpp och med aggre-

gerade tabeller per vattendistrikt eller havsbassäng.  
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Emissionskällor och metodik 
I Bilaga 2 till denna rapport presenteras en kort beskrivning av det dataunderlaget 

som tas fram inom vattenrapporteringarna och som vidare har används i denna 

studie. Utförlig beskrivning av data som ligger till grund för vattenrapporteringar, 

beräknings- och modelleringsmetoder finns beskrivna i Brandt et al., 2008 (PLC-

5), Ejhed et al., 2010 (data över diffusa emissioner EEA WISE, metaller), Ejhed et 

al., 2011b (EEA-WISE rapportering) samt Ejhed et al., 2011 (FUT, näringsämnen). 

 

Den totala bruttobelastningen av näringsämnen och metaller på vattendragen som 

tas fram inom de olika vattenprojekten kommer från följande utsläppskällor:  

 Kommunala reningsverk (KARV) och industrier – omfattar både diffusa 

källor och punktkällor enligt E-PRTR/PRTR. 

 Enskilda avlopp – räknas till punktkällor i vattenprojekten men som diffus 

källa i E-PRTR/PRTR. 

 Läckage från olika marktyper, så som jordbruksmark, skogsmark samt öv-

rig mark. Till övrig mark räknas fjäll, myr samt öppen mark. Atmosfärsde-

positionen på mark är inräknat i markläckaget. 

 Dagvatten från tätorter  

 Atmosfärisk deposition på sjöyta (insjöar, ej kust och hav) 

 

Excel-tabeller med data över bruttobelastning av metaller från EEA-WISE rappor-

teringen 2010 levererades till projektgruppen från SMED Vatten (Heléne Ejhed) 

angivna som summa utsläpp per utsläppskälla och vattendistrikt. Resultaten levere-

rades också angivna per rapporteringsområden enligt PLC-5 (Rapparo_ID) men 

bearbetades inte vidare i projektet.  

 

Data från rapporteringsfilen till EEA-WISE 2011 användes för att få tillgång till 

senast rapporterade punktkällorna. Punktkällor enligt E-PRTR subtraherades från 

den totala belastningen av metaller på vatten från kommunala reningsverk och 

industrier som ingick i EEA-WISE Emissions rapporteringen. På så vis erhölls de 

emissioner från punktkällor som klassas som diffusa enligt E-PRTR/PRTR. 

 

Excelltabeller med data över bruttobelastning av kväve och fosfor per rapporte-

ringsområden enligt PLC-5 (Rapparo_ID) levererades till projektgruppen från 

SMED Vatten (Heléne Ejhed). För att kunna presentera dessa data aggregerade till 

vattendistrikt gjordes först en koppling mellan Rapparo_ID och Delavrinningsom-

råden (Delaro_ID, den högsta geografiska upplösning som SMED redovisar resul-

tat på) och vidare mellan Delaro_ID till vattendistrikt. Resultaten kunde därefter 

presenteras som summa av kväve och fosfor emissioner per vattendistrikt och ut-

släppskälla. 

 

Vidare skiljdes de utsläpp från kommunala reningsverk och industrier som fanns 

med i bruttobelastningsfilerna men som enligt E-PRTR räknas som punktkällor 

från de som skulle användas vidare i presentationen som diffusa utsläpp. De an-
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läggningar som rapporterade in emissioner av fosfor och kväve över tröskelvärden 

till E-PRTR identifierades och grupperades till Rapparo_ID nivå. Diffusa emiss-

ioner från KARV och industrianläggningar erhölls genom att utsläppen från rap-

porterande E-PRTR anläggningar drogs ifrån den totala belastningen från alla 

KARV och industrianläggningar som ingick i vattenrapporteringen. Alla data för 

fosfor och kväve som i denna rapport presenteras aggregerade per vattendistrikt 

finns också tillgängliga (Excellformat) per rapporteringsområden enligt PLC-5. 

 

Resultat och diskussion 
Nedan presenteras bruttobelastningen av metaller och näringsämnen till vatten. 

Jämförelse mellan olika utsläppskällor och geografiska skillnader i utsläppsmäng-

der diskuteras också. Som exempel på geografiska skillnader i utsläppsmönster 

visas här figurer endast för kadmium och kväve. Bruttobelastningen av samtliga 

metaller och näringsämnen som ingick i denna studie fördelade per vattendistrikt 

och källa presenteras i Bilaga 3. Vidare kommer jämförelsen mellan diffusa källor 

och punktkällor enligt E-PRTR att diskuteras i delprojekt 4. 

 

Diffusa emissioner av metaller 

KADMIUM 

Den totala diffusa emissionen av kadmium var cirka 3900 kg/år. Resultaten visar 

att skogsmarken var den största källan för diffus emission av kadmium med nästan 

1400 kg, atmosfärisk deposition på sjöyta med nästan 1200 kg och dagvatten med 

cirka 670 kg, se Figur 3 och Bilaga 3. Skogsmark hade en stor andel i alla vatten-

distrikten, från 37 procent längst i norr i Bottenvikens vattendistrikt till 38 procent i 

Västerhavets distrikt. Den lägsta andelen var i Norra Östersjöns vattendistrikt med 

25 procent. Skogsmarkens stora andel av emission av kadmium kan bero på atmo-

sfärisk deposition som hamnar på dessa ytor. Skogsmarken har stora ytor i Sverige. 

 

Den största depositionen av kadmium på sjöyta var till Västerhavets vattendistrikt 

med cirka 450 kg, Figur 4. Bidraget av kadmium från dagvatten till vatten var störst 

i Västerhavets vattendistrikt (250 kg) därefter till Norra Östersjön - och Södra Ös-

tersjöns distrikt (138 resp. 137 kg). Det är väntat eftersom dagvatten är förknippad 

med mycket trafik och mycket befolkning och mindre skog. Även om man ser till 

andel från dagvatten är den lägst i Bottenviken och Bottenhavet med cirka 7 % 

respektive 12 % av det totala till cirka 20-30 % i de tre södraste regionerna. Små 

industrier, små reningsverk, jordbruk och enskilda avlopp bidrog mycket lite till de 

diffusa emissionerna av kadmium. För data, se Bilaga 3. 
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Figur 3 Emission av kadmium från olika diffusa källor. Data från vattenrapporteringen EEA 
WISE från år 2010 och 2011 (KARV och industrier). 

 

 

 
Figur 4. Fördelning av bidraget från diffusa källor för kadmium till bruttobelastningen på 
vatten fördelat per vattendistrikt. 

 

BLY 

Den totala diffusa emissionen av bly uppskattades till cirka 90 000 kg/år. Precis 

som för kadmium var skogsmark med cirka 30 000 kg, den största källan till diffus 

belastning på vatten. Skogsmark som största källa följs av atmosfärisk deposition 

på sjöyta (25 000 kg) och dagvatten (20 000 kg), Figur 5. Andel av utsläppen som 

kommer från skogsmark var som väntat störst i norr, inom Bottenviken vatten-

distrikt bidrog den med 45 % och i Bottenhavets vattendistrikt med cirka 44 %. 
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Dagvattnet som källa till bly dominerade som väntat mest i tätbefolkade regioner, i 

Norra Östersjön vattendistrikt med 40 %, Södra Östersjön distrikt med 34 % och 

Västerhavets vattendistrikt med 26 %. Även för bly bidrar enskilda avlopp, små 

industrier och små reningsverk mycket lite i alla regioner. Jordbruk och övrig mark 

har ett icke försumbart bidrag till den diffusa emissionen. För data, se Bilaga 3. 

 

 
Figur 5 Emission av bly i Sverige från olika källor. Data från vattenrapporteringen EEA 
WISE från år 2010 och 2011(KARV och industrier). 

 

KOPPAR 

Den totala diffusa emissionen av koppar uppskattades till cirka 270 000 kg/år. 

Båtbottenfärger var den största källan med cirka 104 000 kg, därefter läckage från 

skogsmark med cirka 50 000 kg, följt av dagvatten (38 000 kg), läckaget från jord-

bruk (31 000 kg), övrig mark (24 000 kg) och deposition på sjöyta (14 000 kg), se 

Figur 6. Enskilda avlopp, små reningsverk och små industrier bidrog mycket lite 

totalt sett, precis som för kadmium, kvicksilver och bly. Den geografiska fördel-

ningen av bly utsläppen till vatten var liknande som för de övriga metallerna. Bi-

draget från läckaget från Skogsmark var störst i Bottenviken vattendistrikt (40 %) 

och Bottenhavet vattendistrikt (39 %). Dagvatten var istället dominerande i söder, i 

befolkande regioner, i Norra Östersjöns vattendistrikt (39 %), i Södra Östersjön 

distrikt (31 %) och Västerhavets distrikt (23 %). Likadant är det med jordbruk som 

bidrar mest i söder, inom Södra Östersjöns vattendistrikt står jordbruket för 32 % 

och i Västerhavets distrikt för 24 %. För data, se Bilaga 3. Emissionen av koppar 

från båtbottenfärg år 2008 beräknades till 104 ton, uppdelat på 83 ton från industri-

ell användning (ej fritidsbåtar) och 21 ton från hushållskonsumtion, enligt Wester-

berg (2010). Sörme et al., 2001 beräknade emissionen av koppar från båtbottenfärg 

i Stockholm till 0,7 ton år 1995 (fritidsbåtar). Andra betydande diffusa emissioner 

var från tappvatten (4300 kg), bromsbelägg (3900 kg), tak (1200 kg), luftledningar 

(1200 kg). Alla dessa ingår i data från reningsverk eller dagvatten. Det torde inne-

bära att båtbottenfärger är en dominerade diffus källa som inte täcks in via renings-

verk eller dagvatten.  
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Figur 6. Emission av koppar i Sverige från olika källor. Data från vattenrapporteringen EEA 
WISE från år 2010 och 2011(KARV och industrier). Emission från båtbottenfärg från Wes-
terberg (2010). 

 

ZINK 

Den totala diffusa emissionen av zink uppskattades till cirka 760 000 kg/år. För 

zink dominerade skogsmark som mycket stort källa till den diffusa emissionen med 

ett bidrag på 324 000 kg zink, se Figur 7. Skogsmarkens bidrag var stort i alla reg-

ioner för zink, från cirka 50 % i norr, Bottenvikens - och Bottenhavets vatten-

distrikt till cirka 40 % i Södra Östersjöns- och Västerhavets vattendistrikt och cirka 

30 % i Norra Östersjön distrikt. Näst efter skogsmark var bidraget från atmosfärisk 

deposition på vatten (145 000 kg), dagvatten (112 000 kg), övrig mark (110 000 

kg) och jordbruk (39 000 kg) viktiga källor. Även för zink bidrog enskilda avlopp, 

små reningsverk och små industrier mycket lite. För data, se Bilaga 3. 

 

 
Figur 7. Emission av koppar i Sverige från olika källor. Data från vattenrapporteringen EEA 
WISE från år 2010 och 2011(KARV och industrier). 

 

Atmosfärisk deposition direkt på sjöyta är en viktig källa för många metaller. I 

Figur 8 visas som exempel på kart över atmosfärisk deposition för zink som ingick 

i rapporteringen till EEA WISE SoE Emissions (Ejhed et al., 2010). 
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Figur 8. Exempel på kartpresentation av den atmosfäriska depositionen av zink (kg/km2 
och år) som medelvärde för 2003-2005 (Ejhed et al., 2010). 

 

NICKEL 

Den totala diffusa emissionen av nickel uppskattades till cirka 102 000 kg/år. När 

det gäller nickel var läckaget från jordbruks- och skogsmark de största källorna till 

diffus emission med ett bidrag på cirka 34 000 kg vardera, se Figur 9. Därefter 

följde övrig mark (16 000 kg), atmosfärisk deposition på vatten (9500 kg) och 

dagvatten (7200 kg). Skogsmark som källa dominerade i norr, bidraget av nickelut-

släpp från skogsmark var i Bottenvikens vattendistrikt 45 % och i Bottenhavets 

distrikt 48 %. För jordbruk var det tvärtom, den källan var istället viktig i de södra 

vattendistrikten. Läckaget från jordbruket bidrog till cirka 53 % i Södra Östersjöns 

vattendistrikt, med 47 % till Västerhavets vattendistrikt och till Norra Östersjöns 

distrikt med 41 %. Även för nickel gäller att enskilda avlopp, små reningsverk och 

små industrier bidrog mycket lite. För data, se Bilaga 3. 

 

 

 
Figur 9. Emission av nickel i Sverige från olika källor. Data från vattenrapporteringen EEA 
WISE från år 2010 och 2011 (KARV och industrier). 
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KVICKSILVER 

Den totala diffusa emissionen av kvicksilver uppskattades till cirka 750 kg/år. För 

kvicksilver var skogsmark den största källan till diffus emission (330 kg), följt av 

atmosfärisk deposition på vatten (cirka 130 kg), övrig mark (112 kg) och dagvatten 

(105 kg), se Figur 10. När det gäller skogsmark som källa till vatten var de största 

utsläppen till Bottenvikens vattendistrikt i norr (106 kg) följt av Bottenhavets di-

strikt (110 kg). Procentuellt per region bidrog skogsmark stort, 53 % i Bottenvi-

kens- och Bottenhavets distrikt följt av Norra Östersjöns vattendistrikt (30 %), 

Södra Östersjöns distrikt (33 %) och Västerhavets vattendistrikt (34 %). Jordbruk, 

enskilda avlopp, små industrier och små reningsverk bidrog mycket lite till diffus 

emission av kvicksilver. För data, se Bilaga 3. 

 

 
Figur 10. Emission av kvicksilver i Sverige från olika källor. Data från vattenrapporteringen 
EEA WISE från år 2010 och 2011 (KARV och industrier). 

 

Diffusa emissioner av näringsämnen 

KVÄVE 

I Figur 11 visas bruttobelastningen av kväve till vatten från samtliga diffusa källor 

som ingår i den fördjupade utvärderingen (FUT) av det nationella miljömålet ”Ing-

en övergödning” (Ejhed et al., 2011).  
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Figur 11. Bruttobelastning av kväve från diffusa källor till vatten, Sverige totaler 
utläppsåret 2009. 

 

Den totala belastningen av kväve till vatten från diffusa källor 2009 uppskattades 

till 150 000 ton. Bruttobelastningen av kväve från jordbruksmark, som är den 

största av de diffusa källorna, låg år 2009 på 52 000 ton och motsvarade 36 % av 

de totala diffusa emissionerna till vatten. Belastningen av kväve från skogsmark 

och övrig mark (fjäll, myr och öppen mark) var år 2009 43 000 ton respektive 16 

000 ton och motsvarade 29 % respektive 12 % av de totala diffusa emissionerna till 

vatten. Det atmosfäriska nedfallet av kväve som en direkt källa till inlandsvatten 

motsvarade 10 % av de totala diffusa utsläppen 2009. För kväve är nedfallet från 

atmosfären den 3:e största diffusa källan som bidragit till belastningen. Dagvatten 

från hårdgjorda ytor i tätorter utgjorde år 2009 endast 1 % av den totala diffusa 

bruttobelastningen av kväve till vatten. Emissioner av kväve från enskilda avlopp 

mellan åren 1995 och 2009 har ökat beroende på ökat antal fastigheter och boende 

med enskilda avlopp (Ejhed et al., 2011). Kväveemissionen från enskilda avlopp 

låg år 2009 på 2900 ton och motsvarade ca 2 % av den totala emissionen från dif-

fusa källor. Enligt Ejhed et al., (2011) har bruttobelastningen av näringsämnen från 

industrier och kommunala reningsverk minskat sedan 2006. Kväveutsläppen från 

industrierna och kommunala reningsverk år 2009 låg på 1400 respektive 14000 ton 

(10 och 1 % av de totala diffusa utsläppen). För data, se Bilaga 3. 

 

Som exempel, visas i Figur 12 fördelningen av bidraget från diffusa källor för 

kväve till bruttobelastningen på vatten fördelat per vattendistrikt. Fördelnings-

mönstret är i stort det samma även för fosfor. Läckaget av näringsämnen från 

skogsmark står för ca 50 % av det totala bidraget i de norra vattendistrikten (Bot-

tenviken och Bottenhavet). Även bidraget från övrig mark (myr, fjäll och öppen 

mark) är en viktig källa för fosfor och kväve i de norra vattendistrikten. I söder 

(Norra- och Södra Östersjöns vattendistrikt samt Västerhavets vattendistrikt) är 

istället bidraget från jordbruksmarken den viktigaste källan till bruttobelastningen 

av kväve och också fosfor till vatten.  
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Belastningen av kväve från dagvattnet och enskilda avlopp var 2009 högre i de 

södra vattendistrikten jämfört med de norra, vilket kan avspegla befolkningstäthet-

en i landet. Däremot så finns det inget lika tydligt geografiskt mönster av emission-

er från mindre industrier och kommunala reningsverk (ej E-PRTR). Oavsett vat-

tendistrikt, var dock dessa två källtyper procentuellt sätt viktigare för fosfor än för 

kväve. 

 

 
Figur 12. Fördelning av bidraget från diffusa källor för kväve till bruttobelastningen på 
vatten fördelat per vattendistrikt. 

 

FOSFOR 

I Figur 13 visas bruttobelastningen av fosfor till vatten från samtliga diffusa källor 

som ingår i den fördjupade utvärderingen (FUT) av det nationella miljömålet ”Ing-

en övergödning” (Ejhed et al., 2011).  
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Figur 13. Bruttobelastning av fosfor från diffusa källor till vatten, Sverige totaler 
utläppsåret 2009. 

 

Den totala belastningen av fosfor till vatten från diffusa källor 2009 uppskattades 

till 4 400 ton. Bidraget av fosfor från jordbruksmark, vilket också var den enskild 

största diffusa källan år 2009, låg på 1600 ton, vilket motsvarade 36 % av alla dif-

fusa emissioner det året. Läckaget av fosfor från skogsmark år 2009 låg på 1200 

ton, vilket var 27 % av alla diffusa fosforemissioner. Motsvarande siffror för övrig 

mark låg på 700 ton eller 16 % av de totala diffusa emissionerna av fosfor. Det 

atmosfäriska nedfallet av fosfor som en direkt källa till inlandsvatten motsvarade 4 

% av de totala diffusa utsläppen 2009. Eftersom depositionen av fosfor på sjöar har 

klassats som en naturlig bakgrundskälla i beräkningarna (konstant värde för hela 

landet) avspeglar den erhållna geografiska belastningsvariationen endast storleken 

på själva distrikten (se Figur 5). Belastningen av fosfor från enskilda avlopp mellan 

åren 1995 och 2009 har ökat beroende på ökat antal fastigheter och boende med 

enskilda avlopp (Ejhed et al., 2011). Fosforemissionen från enskilda avlopp låg år 

2009 på 290 ton och motsvarade ca 7 % av de diffusa emissioner det året. Enligt 

Ejhed et al., (2011) har bruttobelastningen av näringsämnen från industrier och 

kommunala reningsverk minskat sedan 2006. Fosforutsläppen från industrierna och 

kommunala reningsverk år 2009 låg på 67 respektive 210 ton (2 och 5 % av de 

totala diffusa utsläppen). Dagvatten från hårdgjorda ytor i tätorter utgjorde år 2009 

endast 4 % av den totala diffusa bruttobelastningen av fosfor till vatten. För data, se 

Bilaga 3. 

 
 

Resultaten från vattenrapporteringarna visar att bidraget från diffusa källor för de 

studerade ämnesgrupperna är mycket viktiga. Läckage från olika typer av markan-

vändning, jordbruk-, skogsbruksmark samt övrig mark är de största källorna till 

diffusa emissioner av näringsämnen till vatten. Skogsmark och övrig mark bidrar 

mer i de norra regionerna av landet medan läckaget från jordbruksmark är viktigare 

i de södra delarna. Atmosfärisk deposition är en bidragande faktor till förhöjt läck-

age av näringsämnen från all markanvändning. Atmosfärisk deposition på sjöyta, 
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belastning på vatten från enskilda avlopp och kommunala reningsverk och indu-

strier bidrar tillsammans med ca 25 % av den totala belastningen av näringsämnen 

till vatten.  

 

Jämförelse av bruttobelastning med flodmynningsresultat och netto-

belastning 

I FUT studien gjordes en beräkning av nettobelastningen på havet för kväve och 

fosfor, d.v.s. hur stor del som når havet efter avskiljning som sker vid transporten 

genom mark, sjöar och vattendrag. Den totala nettobelastningen av kväve år 2009 

(punktkällor och diffusa källor) för hela Sverige beräknades till 115700 ton, vilket 

kan jämföras med den totala bruttobelastningen på 155700 ton. Motsvarande siffror 

för fosfor var 3360 ton total nettobelastning och 4730 ton total bruttobelastning år 

2009. Detta innebär att avskiljningen (retentionen) av kväve och fosfor motsvarade 

år 2009 4000 respektive 1370 ton. 

 

I metallprojektet (Ejhed et al., 2010) har modellering av retentionen och beräkning 

av den totala nettobelastningen på havet inte genomförts. Däremot har man med 

syfte att bedöma tillförlitligheten av den modellerade bruttobelastningen jämfört 

resultaten med transporterade mängder metaller i flodmynningar från miljööver-

vakningen (medelvärden). Den modellerade bruttabelastningen gav resultat i 

samma storleksordning som uppmät transport, vilket tyder på att de största ut-

släppskällorna troligen är inkluderade i datamaterialet. Bruttobelastningen beräk-

nades generellt vara högre jämfört med medelvärdet av flodmynningstransporten i 

södra Sverige, vilket kan tyda på att metaller kan avskiljas vid transport från käl-

lorna till flodmynningarna. Bruttobelastningen har beräknats vara generellt låg i 

förhållande till medelhalter i flodmynningar i norra Sverige, vilket kan tyda på att 

läckagehalterna från skogsmark och övrig mark kan vara något underskattade. För 

mer information se Ejhed et al. (2010). 
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Delprojekt 2. Organiska ämnen till 
vatten 

Bakgrund 
Syftet med delprojekt 2 ”Diffusa emissioner av organiska ämnen till vatten” är att 

uppskatta data över utsläpp till vatten från diffusa källor och för organiska ämnen. 

Urvalet av ämnen bestämdes utifrån datatillgängligheten och för att i största mån 

möjliggöra jämförelser av utsläppen av samma ämnen från olika källor. Fokus har 

lagts på ämnesgrupper som polycykliska aromatiska kolväten (PAH), polybrome-

rade difenyletrar (PBDE) samt nonylfenol, men då det har varit möjligt har även 

andra ämnen ingått. 

 

Diffusa emissioner av organiska ämnen till vatten ingår både i EEA WISE SoE 

Emissions samt i PRTR, men på grund av databrist har man ännu varken rapporte-

rat dessa utsläpp till EEA eller presenterat några data på UTIS. SMED har tidigare 

på uppdrag av Naturvårdsverket (PO Vatten) gjort en studie där förslag till beräk-

ningsmetodik och inventering av datakällor för vissa utvalda organiska ämnen 

ingick (Hansson et al., 2009). Några viktiga slutsatser från den studien var att be-

räkningsmetodiken för utsläpp av organiska ämnen från diffusa källor, som skogs- 

och jordbruksmark samt övrig mark, dagvatten, enskilda avlopp och lakvatten från 

deponier bör utvecklas vidare och att man då i största möjliga mån skulle använda 

sig av metodiken framtagen inom vattenrapporteringarna (e.g. Ejhed et al., 2010). 

 

Metodik 
I föreliggande studie har vi utifrån resultaten från bl.a. Hansson et al., (2009) gått 

vidare med att uppskatta diffusa emissioner för ett antal organiska ämnen från käl-

lor som dagvatten, atmosfäriskt nedfall samt punktkällor som kommunala renings-

verk och industrier vilka inte ingår i E-PRTR rapporteringen. I projektet har i 

största möjliga mån metodiken från vattenrapporteringarna (PLC och EEA WISE 

SoE Emissions) används. Vidare har vi som jämförelse använt metodik och resultat 

som tagits fram inom EU projektet Control of hazardous substances in the Baltic 

Sea region (COHIBA) där emissioner och flöden av HELCOMS Baltic Sea Action 

Plan (BSAP) ämnen har beräknats för EU, Sverige och Stockholm och redovisats i 

form av substansflödesanalyser, SFA (Andersson et al., 2012a; Andersson et al., 

2012b). 

 

Eftersom metodiken för framtagning av emissioner skiljer sig åt beroende på 

emissionskälla kommer en kortfattad metodikbeskrivning också att ges under re-

spektive kapitel (Reningsverk och industrier, Atmosfärisk deposition samt Dagvat-

ten från tätorter). 
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Diffusa emissioner av organiska ämnen 
Reningsverk och industrier 

Ett uttag från SMP gällande utsläpp av organiska ämnen för åren 2009 och 2010 

för mottagare vatten levererades från Naturvårdsverket 2012-03-01. Utsläppsdata 

från anläggningar som inte är PRTR klassade eller PRTR klassade anläggningar 

med utsläpp under tröskelvärden för rapportering till E-PRTR för de aktuella äm-

nena redovisas här som diffusa emissioner och övriga utsläpp (rapporterade till E-

PRTR) som punktkällor. Data sammanställdes per ämne och år för diffusa källor 

och som jämförelse visas också utsläpp från E-PRTR punktkällor (Tabell 2). 

 
Tabell 2. Uttag från SMP gällande alla organiska ämnen för utsläppåren 2009 och 2010 för 
mottagare vatten. Enheten är kg/år, fanns data inte rapporterade anges detta med ”-”.  

Ämne/ämnesgrupp Diffusa källor (kg/år) Punktkällor (kg/år) 

2009 2010 2009 2010 

Alkylfenol och APE 0,6 0,3 100 100 

Nonylfenol - 0,1 30 5 

Naftalen 7 2 - - 

Antracen 0,4 0,4 - - 

PAH (summa 4)1 50 10 100 200 

DEHP 4 9 300 200 

Dioxiner 0,00001 0,00003 - - 

PCB (summa 7) 0,003 0,08 - - 

1 Summa benso(a) pyren, benso(b) fluoranten, benso(k) fluoranten och indeno (1,2,3-cd) pyren 

 

Det är på grund av databristen svårt att uppskatta storleken på de totala diffusa 

emissionerna enligt E-PRTR från kommunala reningsverk (KARV) och övriga 

industrier och skilja dessa från punktkällor enligt E-PRTR. Nedan ger vi exempel 

på olika sätt att uppskatta de totala emissionerna från industrier och reningsverk 

(punkt- och diffusa utsläpp enligt E-PRTR) i syftet att visa en uppskattad storlek på 

emissionerna och jämföra dessa med de rapporterade mängderna till E-PRTR. Ek 

(2011) undersökte trolig storleksordning på underrapporteringen i E-PRTR för de 

15 största kommunala avloppsreningsverken för ett antal organiska äm-

nen/ämnesgrupper. Genom att sammanställa vilka föroreningar som rapporterats år 

2010 av några KARV och relatera de utsläppta mängderna till storleken på verket 

kunde Ek uppskatta sannolikt totalt utsläpp från alla 15 stora KARV, även för de 

som inte rapporterat. I och med att de stora KARV i Sverige bör ha ungefär samma 

utsläpp räknat per ansluten personekvivalent (PE), bör en jämförelse mellan den 

uppskattade totala mängden och den rapporterade mängden ge en bild av sannolik 

underrapportering. För t.ex. alkylfenoler och APE, DEHP, nonylfenol, oktylfenol 

och PAH uppskattades att om alla stora KARV rapporterade skulle rapporterade 

utsläppsmängder för Sverige och för respektive ämne öka med 204, 202, 2288, 823 

och 300 %. I Tabell 3 listas av Ek uppskattade mängder för ett antal av ämnen; 

värdena är uppskattade utsläpp från de 15 stora KARV, även de som skulle hamna 

under tröskelvärdet i E-PRTR. 
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I projektet COHIBA utfördes en screening av halter av BSAP ämnen i utgående 

vatten från kommunala och industriella reningsverk i Östersjöregionen. I Sverige 

gjordes mätningar på fyra kommunala reningsverk, ett i söder, två i Stockholms-

regionen och ett i norr vid vilka prover togs vid sex tillfällen under ett år. För att 

uppskatta utgående mängder från KARV i Sverige totalt beräknades en flödesvik-

tad medelkoncentration för respektive ämne, koncentrationen angavs som ett spann 

som bestämdes av antalet prov där koncentrationen var under detektionsgränsen. 

Totala mängder uppskattades utifrån den flödesviktade medelkoncentrationen och 

statistik i PLC-4 rapporteringen under HELCOM, på vattenvolymer utgående från 

kommunala reningsverk. Metoden finns vidare beskriven i Andersson et al., 

(2012a) och substansflödesanalyser, inklusive uppskattade utsläppsmängder från 

KARV, i Andersson et al. (2012b).  

 

Vidare sammanställdes data från den svenska screeningdatabasen baserat på halter 

av de aktuella organiska ämnena i utgående vatten från KARV
5
. Medelkoncentrat-

ionen av respektive ämne i utgående vatten beräknades dels med koncentrationer 

under rapporteringsgränsen satta till noll och dels med koncentrationer under rap-

porteringsgränsen satta till värdet rapporteringsgränsen, vilket gav ett spann. Upp-

skattade utsläppsmängder beräknades med dessa medelkoncentrationer samt sta-

tistik på vattenvolymer utgående från KARV (1259 miljoner m
3
 år 2008; SCB 

2011), se Tabell 3. För ämnesgrupper bestående av olika kongener, isomerer eller 

ämnen beräknades utsläppsmängder per ämne, varefter mängderna summerades till 

en totalmängd. Uppskattningen gjordes för tidsperioden 2006-2010.  

 

                                                      
5
 På datasetet för halter i utgående vatten gjordes följande urval: platser namngivna med ARV, RV, 

reningsverk, WWTP eller STP i namnet valdes ut. Från detta urval plockades poster för utgående vatten 

efter våtmark samt industriella utsläppskällor bort. Vidare lades poster till där det utifrån ortsnamnet var 

möjligt att avgöra att provet var taget på ett KARV. 
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Tabell 3. Uppskattade utsläppsmängder från kommunala avloppsreningsverk till ytvatten, i 
Sverige, av organiska ämnen (totalt diffusa och punktutsläpp enligt E-PRTR). Uppskatt-
ningarna har gjorts inom projektet COHIBA, inom föreliggande projekt baserat på data från 
den svenska screeningdatabasen (baserat på två tidsperioder) och av Ek (2011). Enheten 
är kg/år med undantag för PCDD/Fs inkl. dl-PCB som anges i g-TEQ/år och värdena är 
avrundade till en värdesiffra. 

Ämne/ämnesgrupp 

Uppskattade utsläppsmängder 

Resultat från 
COHIBA 

Screeningdatabasen Ek (2011) 

2006-2010 
15 största 
KARV 

DEHP - 600 300 

Endosulfan 0-4 - - 

Nonylfenoler 20-70 300 400 

Nonylfenoletoxylater 10-100 800-900 - 

Oktylfenoler 30 30 20 

Oktylfenoletoxylater 60-70 3-30 - 

PCDD/Fs inkl, dl-
PCB 

0,05-0,4 - - 

penta-BDE 0-0,6 0,5 - 

TBT 0-1 - - 

PAH (summa 4) - - 70 

 

Det uppskattade mängderna för dessa ämnen skiljer sig åt beroende på beräk-

ningsmetod, vilket blir uppenbart när data i Tabell 3 jämförs med varandra. Detta 

visar på osäkerheten i den här typen av uppskattningar. Genomgående är det dock 

så att rapporterade mängder för diffusa källor i SMP är lägre än de uppskattade 

mängderna som ges i Tabell 2. 

 

Utöver det utgående vattnet från KARV så sker regelbundet bräddning på avlopps-

ledningsnätet. Nielsen et al., (2011) kunde visa att för vissa ämnesgrupper var ut-

släppen från bräddning i Köpenhamn betydande i jämförelse med andra källor 

inkluderat utsläppta mängder från KARV. I Sverige saknas det data över halter i 

bräddat vatten och därför kan denna källa inte uppskattas. 

 

Atmosfärisk deposition 

Inom ramen för Nationella miljöövervakningen av bakgrundsluft (Övervakning av 

organiska miljögifter i luft och nederbörd) utförs mätningar av atmosfäriskt nedfall 

av organiska miljögifter vid fyra olika lokaler i Sverige (Luftdatabasen, 

www.ivl.se). Dessa är Vavihill i Skåne, Råö på västkusten, Aspvreten på östkusten 

samt Pallas i finska Lappland (används även som en mätstation i det svenska mil-

jöövervakningsprogrammet). Data från dessa stationer gällande åren 2009 och 

2010 användes i uppskattningen av bidraget från atmosfären till vatten och land. 

Mätningar genomförs som månadsprovtagning med en s.k. bulkprovtagare, en 

Teflonbelagd yta på 1 m
2
, där summa torr och våt deposition mäts. 

 



  

 34 

De ämnen för vilka bidraget från atmosfärisk deposition uppskattades i denna stu-

die är: PCB (summa 7), HCH (summa alfa och gamma), PBDE (47, 100, 99), DDT 

(DDT, DDE, DDD), endosulfan (alfa, beta och endosulfan-sulfat), klorparaffiner 

(SCCP) samt dioxiner och furaner. PAH redovisas här som summa 12 (fenantren- 

indeno (1,2,3-cd) pyren), men en omräkning till PAH-4 görs för att möjliggöra 

jämförelsen med E-PRTR rapporteringen. Dioxiner/furaner och klorparaffiner mäts 

endast under fyra månader/år. Uppräkning till årsdepositionen gjordes utifrån dessa 

fyra prover. Nonylfenol ingår inte i miljöövervakningen och har därför inte inklu-

derats i depositionsuppskattningar. Nonylfenol är ett ämne som hittills inte kunnat 

påvisas i depositions- eller luftprover från rapporter som finns tillgängliga i den 

nationella screeningdatabasen och förväntas därför inte vara ett relevant ämne för 

depositionsuppskattningar (se även delprojekt 3). 

 

Miljöövervakning av endosulfan, klorparaffiner och dioxiner/furaner genomförs 

endast vid två av de mätstationerna, Råö och Aspvreten (dioxiner/furaner och klor-

paraffiner) och Råö och Pallas (endosulfan). PAH mäts via alla fyra stationerna och 

de övriga ämnen vid tre (ej Vavihill). Årsdepositionen för de aktuella ämnen och 

mätstationer för år 2009 och 2010 visas i Tabell 4.  
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Tabell 4. Årsdeposition för organiska ämnen och mätstation. Data från miljöövervakningen 
(Luftdatabasen, www.ivl.se). ”-”-ingen data 

2009 Enhet År Vavihill Råö Aspvreten Pallas Atmosfärisk 

medeldeposition 

PAH (summa 

12) 

ng/m
2
 år  2009 -

1
 45000 68300 9400 41000 

PAH (summa 

12) 

ng/m
2
 år  2010 55000 45000 18000 7000 31000 

PAH (summa 4) ng/m
2
 år 2009 -

1
 11000 20600 1700 11000 

PAH (summa 4) ng/m
2
 år 2010 13000 10000 4100 1600 7300 

PCB (summa 7) ng/m
2
 år  2009 - 430 62 61 190 

PCB (summa 7) ng/m
2
 år 2010  360 49 52 150 

HCH (a, g) ng/m
2
 år  2009 - 160 79 40 92 

HCH (a, g) ng/m
2
 år  2010 - 106 41 65 71 

DDT (DDT, 

DDE, DDD) 

ng/m
2
 år  2009 - 107 75 6 63 

DDT (DDT, 

DDE, DDD) 

ng/m
2
 år  2010 - 86 39 17 48 

PBDE (47, 99, 

100) 

ng/m
2
 år  2009 - 73 29 57 53 

PBDE (47, 99, 

100) 

ng/m
2
 år  2010 - 62 20 43 42 

Endosulfan (a, 

b, endosulfan-

sulfat) 

ng/m
2
 år  2009 - 300 - 208 250 

Endosulfan (a, 

b, endosulfan-

sulfat) 

ng/m
2
 år  2010 - 99 - 300 200 

Dioxiner/furaner ng/m
2
 år 

TEQ 

2009 - 0,46 0,43 - 0,44 

Dioxiner/furaner ng/m
2
 år 

TEQ 

2010 - 0,34 0,30 - 0,32 

Klorparaffiner ng/m
2
 år  2009 - -

2
 -

2
 -  

Klorparaffiner ng/m
2
 år  2010 - 5600 3500 - 4500 

1
Värden för hela året saknas pga. försenad provtagning 

2
Osäkra data, används ej 

 

Det bör poängteras att alla data som används i depositionsuppskattningarna i denna 

studie härrör från nationella bakgrundsstationer och att resultaten bör tolkas som 

atmosfärisk deposition i bakgrundsområden. Det kan förekomma områden i landet 

där lokala källor bidrar till högre atmosfärisk deposition, t.ex. PAH i tätorter men 

detta har vi, pga. databrist, inte kunnat ta hänsyn till. Osäkerheten i grunddata är 

också viktig att ta hänsyn till, dels vid själva provtagningen, vid analyserna samt 

vidare vid depositionsuppskattningar då resultat från mätningar på 1 m
2
 stor yta 

används för att uppskatta depositionen på en nationell eller regional nivå. 
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Den atmosfäriska depositionen uppskattades med två metoder, dels genom att an-

vända en medeldepositionsfaktor för hela landet och dels genom en interpolering 

av data från de olika mätstationerna. 

 

Bidraget från atmosfären uppskattades för samtliga ämnen genom att multiplicera 

medelvärdet för årsdepositionen för samtliga stationer (Sverige medel) med arean 

land- och sjöyta inom varje vattendistrikt. Beräkningen utfördes för 2009 och 2010 

års data. Med denna metod erhåller man en atmosfärisk depositionsfaktor för hela 

landet, vilket kan innebära att depositionen på områden med högre årlig deposition 

än medelvärdet för landet blir överskattad och tvärtom. Denna metodik användes 

bl.a. i projektet COHIBA i syftet att få fram nationella värden för atmosfärisk de-

position och jämföra dessa med bidraget från andra källor.  

 

Vidare kan den atmosfäriska depositionen uppskattas genom en metod som omfat-

tar två steg: en interpolation av data och beräkning och aggregering av resultaten i 

geodatabasen utvecklad inom vattenrapporteringarna. En interpolation av deposit-

ionsdata görs i syfte att få en bättre geografisk fördelning av data. Interpolationen 

kunde endast genomföras för de ämnen som mäts vid tre eller fyra stationer i landet 

(ej dioxiner/furaner, klorparaffiner och endosulfan). Den atmosfäriska depositionen 

av organiska ämnen uppvisar en variation med både väst – östliga och nord – syd-

liga riktningar. De tre mätlokalerna beskriver en triangel där det interpolerade mät-

värdet för en godtycklig punkt inom triangeln lätt kan beräknas. Mätvärden utanför 

triangeln beräknas genom att betrakta triangeln som ett plan. Genom att använda 

planets ekvation kan mätvärden extrapoleras utanför det aktuella området.  Belast-

ning från respektive ämne är alltså att betrakta som ett lutande belastningsplan som 

återspeglar halterna i respektive mätstation. I vissa fall kommer planet att luta på 

ett sådant sätt att extrapolerade värden blir negativa. Alla värden för respektive 

ämne som är numeriskt mindre än det lägsta uppmätta värdet ersätts med uppmätt 

minimum för att undvika underskattning av halter. I Figur 14 visas som exempel 

resultat av interpolationen av HCH och PBDE (ng/m
2
 och år, 2009). 
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Figur 14. Interpolation av depositionsdata. HCH-högsta atmosfäriska deposition på Råö, 
västkusten, PBDE-högst deposition i Pallas, finska Lappland. Deposition 2009 avgiven i 
ng/m2 och år.  

 

Genom att bara ha tre mätpunkter (två i söder och en i norr) att utgå ifrån blir inter-

polationer i syd - nordlig riktning svår att bedöma. Interpolationen visade att den 

högre depositionen som ofta uppmättes i söder gav stor genomslag långt norrut från 

mätpunkten. Om så är fallet i verkligheten är omöjligt att avgöra utan att kunna 

verifiera detta med konkreta mätningar. Efter interpolationen bearbetades resulta-

ten vidare i geodatabasen och deposition sammanställdes geografiskt fördelad på 

standardavrinningsområden. Vidare aggregerades dessa i geodatabasen till vatten-

distriktsnivå. 

 

I Tabell 5 presenteras skillnaden mellan resultaten från interpolationen och upp-

skattningar utifrån medeldepositionsfaktorer för hela landet. Resultaten i kg/år 

visas som totaler för Sverige, atmosfärisk deposition till land- och sjöyta. Siffrorna 

är avrundade till en värdesiffra. 

 
Tabell 5. Resultat av interpolationsmodelleringen av 2009 och 2010 års depositionsdata i 
jämförelse med resultat från uppskattningar av atmosfärisk deposition utifrån medelvärden 
för alla stationer per ämne och år. Deposition för hela landet (både sjö- och landyta), redo-
visas med en värdesiffra.  

Kg/år PAH 

(12) 

PCB HCH DDT PBDE 

Interpolation 2009 10 000 100 50 30 30 

Medeldepositionsfaktor 2009 20 000 90 40 30 30 

Interpolation 2010 10 000 100 40 30 30 

Medeldepositionsfaktor 2010 15 000 70 30 20 20 

 

Med undantag för PAH, pekar resultaten på nationell nivå på att depositionsupp-

skattningen gjord med interpolationsmetoden ger för de undersökta åren något 

högre uppskattad atmosfärisk deposition (ca 15-30 %) jämfört med beräkningar 
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utifrån samma medeldeposition för hela landet. Den högre depositionen av PAH 

vid de södra stationerna (se Tabell 4) gör att den atmosfäriska depositionen övers-

kattas i norr då metodiken baserad på medeldepositionsfaktor för hela landet an-

vänds. 

 

Resultaten erhållna med dessa två metoder är på nationell nivå i stort jämförbara. 

En bättre interpolation skulle kunna göras om data från fler mätpunkter fanns till-

gängliga. Vi har valt att i denna studie i första hand diskutera resultat från interpo-

lationen, eftersom dessa beräknats med liknande metodik som data för metaller och 

näringsämnen framtagna inom vattenrapporteringarna. Denna metodik ger också 

fler möjligheter vid presentationen av data (aggregering av data, finare geografisk 

fördelning, presentation i form av kartor). Det skulle även vara möjligt att använda 

medeldepositionsfaktorer i geodatabasen för att få flera möjligheter för presentat-

ion av data. Det är dock viktigt att påpeka att den geografiska fördelningen skulle 

då endast avspegla storleken på områden som data presenteras för och inte själva 

geografiska variationen av depositionen. 

 

I Tabell 6 visas resultat av depositionsuppskattningar till sjöyta inom respektive 

vattendistrikt för åren 2009-2010. I Tabell 7 visas motsvarande siffror för atmosfä-

risk deposition till land. PAH, PCB, HCH, DDT samt PBDE resultaten är från 

interpolationsmodelleringen, övriga (endosulfan, dioxiner och klorparaffiner) från 

uppskattningar utifrån medeldepositionsfaktorn för hela landet. För att en jämfö-

relse av PAH data från SMP skulle kunna göras uppskattades också summa PAH-4 

(metodik baserad på medeldepositionsfaktor). Alla resultat visas också i Bilaga 4. 

 
Tabell 6. Atmosfärisk deposition av organiska ämnen till sjöyta inom respektive vatten-
distrikt (kg/år, dioxiner i kg/år TEQ). Medelvärde för 2009 – 2010, redovisas med en värde-
siffra.  

Medel 2009-

2010 

PAH 

(12) 

PCB HCH DDT PBDE En-

dosul-
fan 

Klor-

paraf-
finer 

Dioxi-

ner 

PAH 

(4) 

Bottenviken 100 2 0,7 0,3 0,5 2 40 0,003 70 

Bottenhavet 200 3 1,0 0,5 0,6 2 40 0,003 30 

Norra Östersjön 100 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7 10 0,001 10 

Södra Östersjön 200 0,7 0,3 0,3 0,1 1 20 0,002 20 

Västerhavet 400 3 1 0,8 0,6 2 40 0,003 40 

Hela landet 1000 9 3 2 2 7 150 0,01 200 

 

Västerhavet är det vattendistrikt som erhåller störst atmosfärisk deposition i princip 

för alla de ämnen som ingick i studien. Detta kan bero på att Västerhavets distrikt 

har den största arealen sjöyta samt att depositionen för många av dessa ämnen är 

högst i södra delar av landet.  
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Tabell 7. Atmosfärisk deposition av organiska ämnen till landyta inom respektive vatten-
distrikt (kg/år, dioxiner i kg/år TEQ). Medelvärde för 2009 och 2010, redovisas med en vär-
desiffra.  

Medel 2009-
2010 

PAH 
(12) 

PCB HCH DDT PBDE En-
dosul-

fan 

Klor-
paraf-

finer 

Dioxi-
ner 

PAH 
(4) 

Bottenviken 3 000 30 10 5 10 30 700 0,06 1 400 

Bottenhavet 4 000 50 20 9 10 30 600 0,05 600 

Norra Östersjön 1 000 4 2 2 1 7 200 0,01 100 

Södra Östersjön 3 000 8 4 4 2 10 200 0,02 200 

Västerhavet 3 000 20 8 5 4 10 300 0,02 300 

Hela landet 10000 100 40 20 30 100 2 000 0,2 3 000 

 

Atmosfärisk deposition av organiska ämnen till landyta inom respektive vatten-

distrikt är generellt högre i de två nordligaste vattendistrikten. Detta kan förklaras 

med att både Bottevikens och Bottenhavet vattendistrikt är till ytan de största av 

Sveriges fem distrikt, med en landareal (sjöyta borträknad) på 150 000 respektive 

140 000 km
2
. Västerhavets vattendistrikt erhåller också en stor deposition av de 

studerade organiska ämnen trots minde yta, vilket utifrån dessa resultat tyder på 

högre deposition i den regionen. 

 

Dagvatten från tätorter 

Belastningen av organiska ämnen från dagvattnet beräknades utifrån den beräk-

ningsdatabas (Access) som tagits fram inom SMED och presenteras i Ryegård et 

al., 2007. I denna databas beräknades belastning av fosfor och kväve. Metodiken i 

föreliggande studie är det samma som i Ryegård et al., 2007. Läckageschablonerna 

för de efterfrågade organiska ämnena för alla marktyper som används i denna stu-

die hämtades ur StormTac, http://www.stormtac.com/, se Bilaga 5.  

 

De ämnen som beräknas är: PAH (summa 16, naftalen - indeno(1,2,3-cd) pyren), 

nonylfenol, PBDE (47+ 99), di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), hexaklorcyklohexan 

(HCH) och endosulfan.  

 

Eftersom informationen om vilken reningseffekt dagvattendammar och våtmarker 

har på dessa ämnen saknas, har det i beräkningarna inte ansatts någon rening alls. 

Precis som för fosfor och kväve räknas belastningen från det dagvatten som upp-

skattas avledas till reningsverk bort. För mer information se också avsnitten ”Dag-

vatten” under Bilaga 2 Emissionskällor för metaller och näringsämnen till vatten  

 

I denna beräkning har endast dagvattenbelastning från tätortsytor uppskattats. Be-

räkningar av uppskattat bidrag från det statliga vägnätet ingick inte i studien.  

 

I Tabell 8 visas bruttobelastningen från dagvattnet i tätorter till vatten inom respek-

tive vattendistrikt. Precis som för metaller och näringsämnen är bidraget från dag-

vattnet större i de södra vattendistrikten jämfört med de norra, vilket kan förklaras 

med infrastrukturen och populationsfördelningen i landet. 

http://www.stormtac.com/
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Tabell 8. Bruttobelastning från dagvattnet per vattendistrikt och ämne/ämnesgrupp (kg/år), 
redovisas med en värdesiffra. 

Vattendistrikt 
PAH  

(16) 
HCH 

BDE 

(47+99) 
DEHP 

Endo-

sulfan 

4-Nonyl 

fenol 

Bottenviken 30 2 0,02 400 1 30 

Bottenhavet 70 5 0,04 1 000 2 80 

Norra Östersjön 100 8 0,09 2 000 4 200 

Södra Östersjön 100 8 0,1 2 000 5 300 

Västerhavet 200 10 0,2 2 000 9 400 

Total 500 40 0,5 7 000 20 1 000 

 

I dagvattenmodelleringen har man inte kunnat ta hänsyn till reningseffekten från 

dagvattendammar och våtmarker. Den modellerade belastningen kan därför anses 

vara överskattad åtminstone för de ämnen som lättare binds till partiklar och sedi-

menteras, t.ex. PBDE.  

  

Atmosfärisk deposition utgör en källa till förekomst av organiska ämnen på land 

och är inräknat i läckaget från olika markanvändningstyper så som jordbruk- 

skogsmark och dagvatten. Vid jämförelse av depositionen till landyta (Tabell 7) 

kan man konstatera att belastningen av HCH från dagvattnet antagligen är för högt 

för distrikten Norra- och Södra Östersjön samt Västerhavet där det modellerade 

bidraget från dagvattnet är högre än den uppskattade atmosfäriska depositionen till 

landyta inom respektive distrikt (alternativt så kan depositionsberäkningarna vara 

underskattade). Användningen av HCH har sedan länge varit förbjudet i Sverige 

och atmosfärisk långdistanstransport och deposition bedöms vara av stor betydelse 

för att HCH återfinns i den svenska miljön (Hansson och Brorström-Lundén, 

2006). 

 

Enskilda avlopp 

Majoriteten av de svenska hushållen är påkopplade på KARV men det finns också 

en stor mängd enskilda avlopp. Reningen avseende persistenta organiska förore-

ningar är troligtvis mindre effektiv för dessa avloppsvatten vilket skulle kunna 

innebära att de är relevanta utsläppskällor trots de mindre vattenvolymerna jämfört 

med KARV. Baserat på tillgängliga data går det dock inte att uppskatta storleken 

på dessa utsläpp. 

 

Diskussion 
I Tabell 9 presenteras utsläpp till vatten för några organiska ämnen för vilka emiss-

ioner har uppskattats utifrån data från SMP, screeningdata, Ek (2011) och 

COHIBA samt modellerade data för dagvattenbelastning och atmosfärisk deposit-

ion på vattenytan. Även depositionen till landytor visas i tabellen, men det bör 

påpekas att en del av depositionen på landytor ingår i den modellerade belastningen 
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från dagvattnet, vilket innebär en risk för dubbelräkning av källor om båda dessa 

används. Med undantag för DEHP (punktkällor) har alla SMP data som presenteras 

i tabellen industriellt ursprung (ej KARV). Emissioner från kommunala renings-

verk har också för vissa av ämnen uppskattats med andra metoder men här har 

avskiljningen mellan E-PRTR anläggningar och övriga anläggningar inte kunnat 

göras (enligt COHIBA, Ek, 2011 och utifrån screeningdata).  

 
Tabell 9 Sammanställning av belastningen av organiska ämnen till vatten (kg/år, dioxiner 
kg/år TEQ). Både punktkällor enligt PRTR, övriga diffusa källor (KARV och industrier) och 
de modellerade diffusa källorna anges. Som jämförelse presenteras även atmosfärisk 
deposition till landytor. 

Typ av 

utsläpp 

Punkt Diffus Punkt 

+diffus 

Punkt 

+diffus 

Punkt 

+diffus 

Diffus  Diffus  Diffus 

Sprid-

ningsväg 

Ind+ 

KARV 

2009-

2010 

Ind 

2009-

2010 

KARV KARV KARV Atm. 

deposit-

ion på 

sjöyta 

Dagvat-

ten 

Atm de-

position 

på land 

Datakälla SMP SMP COHIBA Scre-

ening 

06-10 

Ek (2011) Denna 

studie 

Denna 

studie 

Denna 

studie 

PAH (4)
4
 100-200

3 
10-50

3 
- - 70 200  3000 

PAH (övriga)      1000
5
 500

6
 10000

5
 

PBDE (47, 

99, 100) 

- - 0-0,6 0,5 - 2 0,5
1
 30 

Nonylfenol 5-30
3 

1-2
3 

20-70 300 400 - 1000 - 

Dioxiner - 0,00001-

0,00003
3 

0,05-0,4
2
 - - 0,01 - 0,2 

DEHP 200-300
 

4-9
3 

- 600 300 - 7000 - 

PCB (summa 

7) 

-
 

0,003-0,08
3
 - - - 7 - 100 

HCH (alfa, 

gamma) 

- - - - - 3 40 40 

DDT (summa 

DDT, DDE, 

DDD) 

- - - - - 2 - 20 

Endosulfan 

(alfa, beta) 

- - 0-4 - - 7 20 100 

Klorparaffiner 

(SCCP) 

- - - - - 150 - 2000 

1
 ej BDE 100 

2 inklusive dioxinlika PCB 

3 endast utsläpp från industrier, ej KARV 

4 PAH (4)-benso(a) pyren, benso(b) fluoranten, benso(k) fluoranten och indeno (1,2,3-cd) pyren 

5 PAH (12), summa-12 (fenantren-indeno (1,2,3-cd) pyren) 

6 PAH (16), summa-16 (naftalen-indeno (1,2,3-cd) pyren) 

 

PAHer bildas vid ofullständig förbränning och vid t.ex. slitage av däck och före-

kommer i förhöjda halter i stadsmiljön, vilket framgår av den nationella miljööver-

vakningen (Luftdatabasen, ivl.se, data ej redovisade här). Att jämföra PAH resulta-

ten för de olika källorna är svårt eftersom i summa PAH ingår det olika antal en-
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skilda PAHer. Till E-PRTR efterfrågas summa-4 (benso(a) pyren, benso(b) fluor-

anten, benso(k) fluoranten och indeno (1,2,3-cd) pyren), inom miljöövervakningen 

mäts summa-12 (fenantren- indeno (1,2,3-cd) pyren) och i StormTac databasen där 

schablonvärden för dagvatten finns anges summa-16 (naftalen - indeno (1,2,3-cd) 

pyren). Utifrån miljöövervakningsdata har summa PAH-4 kunnat särskiljas från de 

övriga åtta. Schablonvärden för de enskilda fyra PAH som efterfrågas till E-PRTR 

saknades för många markanvändningstyper i StormTac och kunde därför inte an-

vändas. Trots detta framgår det utifrån resultaten i denna studie att diffusa emiss-

ioner av PAHer, så som atmosfärisk deposition på sjöyta och dagvatten är viktiga 

spridningsvägar för dess förekomst i miljön. Dagvatten från tätorter utgör därför en 

möjlig källa av PAHer till vatten. Utsläpp från kommunala reningsverk skulle 

också kunna innebära en möjlig källa (Ek, 2011) men där är rapporteringen ofull-

ständig. Industriella processer (punktkällor) bidrar också till belastningen på vatten. 

Den sammanlagda bruttobelastningen av summa 4 PAH till vatten (diffusa källor 

och punktkällor) som uppskattades i denna studie ligger på ca 500 kg/år. Utöver det 

tillkommer ca 500 kg som summa 16 PAH från dagvatten. 

 

PBDE har sedan 70-talet används i olika varor och produkter, så som elektronik, 

plaster, textilier och möbler. Användningen av penta-BDE (47, 99, 100) är numera 

förbjudet inom EU (KemI, 2011a). PBDE ingår i den nationella miljöövervakning-

en av organiska ämnen i luft och nederbörden och trots förbudet går dessa ämnen 

att detektera både i luften och i depositionsprover från alla mätstationer i landet 

(Luftdatabasen, ivl.se). Utifrån resultaten i COHIBA projektet framgår det att an-

vändningen av varor och produkter som innehåller PBDE är en betydande källa till 

förekomsten av dessa ämnen i inomhusluften och sedan vidare till utomhusluften. 

Av de i denna studie uppskattade emissionerna till vatten, är den atmosfäriska de-

positionen den huvudsakliga källan till PBDE. Dagvatten uppskattas också som en 

viktig källa. I denna studie har vi endast kunnat modellera halterna av BDE 47 och 

99 eftersom schablonvärden för BDE 100 saknades i StormTac databasen. Utifrån 

miljöövervakningsdata kan man dock uppskatta att BDE 100 står för ca 25 % av 

summan 47, 99, 100 i depositionsprover. Om utsläppsmängden med dagvatten 

räknas upp med 25 % blir belastningen från dagvattnet för alla tre kongenerna ca 

0,6 kg/år. Den sammanlagda belastningen av alla källor för PBDE till vatten som 

ingick i denna studie ligger på ca 3 kg/år. Det verkar vara lågt, t.ex. uppskattade 

Jonsson med flera, 2008 en total emission från varor till cirka 800 kg bara i Stock-

holm år 2005, det var dock emission både till alla medier, mark, vatten, luft. 

 

Nonylfenol är ett ämne vars användning är starkt reglerat i Sverige och resten av 

EU (se också delprojekt 3). Kommunala reningsverk kan utgöra en betydande källa 

av nonylfenoler till vatten, men dagens rapportering till E-PRTR saknar sådana 

data. Utifrån uppskattningar gjorda i COHIBA samt i denna rapport kan den årliga 

emissionen av nonylfenoler till vatten ligga på ca 20-400 kg. Den uppskattade 

belastningen av nonylfenol från dagvattnet ligger på ca 1 ton/år. Användning av 

varor och produkter (t.ex. rengöringsmedel, gummi, färg, lim, betong etc.) som 

innehåller nonylfenol kan bidra till dessa utsläpp (Björklund, 2011). Nonylfenol 
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har inte påvisats i luft- och depositionsprover som finns tillgängliga i screeningda-

tabasen, vilket gör det svårt att relatera utsläppen från dagvattnet med storleken på 

möjligt bidrag från atmosfären (screeningdatabasen, ivl.se). Resultaten från denna 

studie visar att den sammanlaggda emissionen av nonylfenol till vatten ligger på ca 

1,4 ton/år. 

 

DEHP är en mjukgörare i bl.a. PVC plast som utifrån resultat i denna studie uppvi-

sar ungefär samma emissionsmönster som för nonylfenoler. DEHP förekommer i 

många produkter (plaströr, kablar etc) med bred användning i samhället (Björklund 

et a., 2007). Stora mängder finns upplagrade och kan bidra till dess spridning i 

miljön under lång tid, trots att dess användning i Sverige minskat under de senaste 

åren. Jonsson et al., (2008) beräknade den upplagrade mängden till 23 000 ton bara 

i Stockholm, och emissionen till ca 30 ton år 2002. Av dessa stod PVC plast i golv 

och kablar för den absolut största delen, både när det gäller upplagrad mängd och 

emission. Emissionerna av DEHP från reningsverk uppskattades i föreliggande 

rapport till ca 300-600 kg och spridningen från dagvatten till ytteliggare ca 7 ton 

(se Tabell 9). Dessa data och andra studier (Jonsson et a., 2008) tyder på att DEHP 

sprids via diffusa emissioner och att användningen och upplagringen av varor som 

innehåller denna mjukgörare är av stor betydelse för dess spridning till miljön. Den 

totala emissionen till vatten utifrån resultaten i denna studie uppskattas till ca 7,5 

ton/år. 

 

Dioxiner som bildas oavsiktligt vid ofullständig förbränning emitteras till vatten 

via industriella punktkällor och diffust via atmosfärisk deposition. Bidraget från 

dagvattnet kunde inte uppskattas eftersom schablonhalter i StormTac databasen 

saknades. Den totala emissionen av dioxiner till vatten utifrån resultaten i denna 

studie uppskattas till ca 0,01 kg/år. För de övriga ämnen i denna studie har datatill-

gängligheten varit liten och en jämförelse av de olika utsläppskällorna är därför 

svår att göra.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många osäkerheter i de framtagna re-

sultaten inom delprojekt 2. Med stor sannolikhet pekar underlaget i SMP på under-

rapportering av de organiska ämnena till E-PRTR. De data som användes för be-

räkningen av atmosfärisk deposition innehåller osäkerheter i kvalitet i många olika 

led, från provtagning (1 m
2
 stor yta) till osäkerheter i kemiska analyser samt vid 

själva uppskattningen av depositionen (gäller för båda metoder som användes), 

vilket alla kan vara av betydelse. För dagvattnet kan schablonvärden vara bristfäl-

liga. Dessutom bör man klargöra vilken reningseffektivitet som dagvattendammar 

kan ha på organiska ämnen.  

 

I denna studie har vi koncentrerat oss på ett fåtal organiska ämnen och emissions-

källor. Ytterligare metodutveckling krävs för att förbättra dataunderlagen (t.ex. 

reningseffekt för dagvattnet). Vidare saknas det också data så att dataunderlaget i 

modelleringen kan verifieras (t.ex. fler mätpunkter för atmosfärisk deposition). 

Andra utsläppskällor för organiska ämnen till vatten, t.ex. läckage från olika mar-
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kanvändning (jordbruks, skogsmark) och emissioner från enskilda avlopp bör 

också ingå i det fortsatta arbetet så att en så täckande kartering av belastningen på 

vatten som möjligt kan genomföras. Det är också många reningsverk som inte 

rapporterat organiska ämnen vilket ger en underrapportering i E-PRTR, enligt Ta-

bell 9.  
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Delprojekt 3. Nonylfenol och 
nonylfenoletoxilater från olika pro-
duktgrupper 

Delprojekt 3 ”Nonylfenol och nonylfenoletoxilater från olika produktgrupper” 

syftar dels till att ta fram data över utsläpp av nonylfenol (NF) och nonylfenole-

toxilater (NFE) från olika varor och produkter, så som rengöringsprodukter, lim, 

färg, pesticider och textilier och dels uppskatta storleken på dessa emissioner till 

miljön, vilket idag saknas på UTIS. Arbetet baseras på den metodik som togs fram 

inom SMED-studien ”Releases of Nonylphenol and Nonylphenol Ethoxylates from 

the use phase of end products”, vilket genomfördes 2008 (Hansson et al., 2008).  

 

Bakgrund 
Den primära källan av NF i miljön anses vara NFE:s, vilka bryts ner av bakterier 

till NF efter att de släppts ut till miljön eller på väg till miljön (OSPAR, 2001). 

 

I Sverige finns det restriktioner avseende NF och NFE till följd av EG-direktivet 

”om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga 

ämnen och preparat (beredningar) (nonylfenol, nonylfenoletoxilat och cement)” 

(2003/53/EG)
6
. Direktivet, vilket trädde i kraft i januari 2005, innebär att NF och 

NFE inte får släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller beståndsde-

lar i preparat i koncentrationer om 0,1 eller högre viktprocent för följande ändamål: 

 

1) rengöring i industrier och offentliga lokaler, utom 

 kontrollerade slutna system för kemisk rengöring där rengöringsmedlet 

återvinns eller förbränns 

 rengöringssystem där rengöringsmedlet återvinns eller förbränns vid en 

särskild process 

2) rengöring av bostäder 

3) textil- och läderbearbetning, utom 

 bearbetning där rengöringsmedlet inte rinner ut i avloppsvattnet eller spill-

vattnet 

 system där processvattnet förbehandlas vid en särskild process, som helt 

avlägsnar den organiska delen före den biologiska behandlingen av spill-

vatten (avfettning av fårskinn) 

4) emulgator i spendoppsmedel eller tvättvätska för lantbruket 

5) metallbearbetning, utom 

 användning i kontrollerade slutna system där rengöringsmedlet återvinns 

eller förbränns 

6) tillverkning av pappersmassa och papper 

                                                      
6
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:178:0024:0027:sv:PDF 
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7) kosmetiska produkter 

8) andra kroppsvårdsprodukter, utom 

 spermiedödande medel 

9) beståndsdelar i bekämpningsmedel och biocider. 

 

På 1980-talet låg den nationella förbrukningen av NFE på cirka 3 000 ton i Sve-

rige. Rengöringsmedel var det primära användningsområdet för NFE vid den tid-

punkten. På grund av regleringar har förbrukningen av NFE minskat i rengörings-

produkter och år 2009 utgjordes bidraget av NFE från dessa produkter av några ton 

i Sverige. Den huvudsakliga nationella förbrukningen av NFE utgörs numera av 

tillverkning av bindemedelsemulsioner till färg. Den totala förbrukningen, som 

import plus produktion minus export, av NFE för åren 1995 till 2009 enligt Kemi-

kalieinspektionen (KemI) presenteras i Figur 15. Den negativa förbrukningen år 

2005 och 2006 beror av att den exporterade kvantiteten överskred summan av im-

porterad och producerad kvantitet det året. I Figur 16 visas en flödesanalys avse-

ende NFE avseende 2009. Figuren är hämtad från KemI. 

 

 
Figur 15. Förbrukning av nonylfenoletoxilat i Sverige, källa Produktregistret, KemI 

7
. 

Den negativa förbrukningen år 2005 och 2006 beror av att den exporterade kvantite-
ten överskred summan av importerad och producerad kvantitet det året.   

 

                                                      
7
 http://kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-och-

amnesgrupper/Nonylfenoletoxilater/ 
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Figur 16. Flödesanalys för NFE avseende år 2009, källa Produktregistret, KemI

8
. ”..” 

innebär att uppgift om mängd, typ av produkt eller typ av användning finns men kan 
inte lämnas ut av sekretesskäl. 

 

Förekomst i miljön 
I Tabell 10 visas förekomsten av NF och NFE i miljömatriser så som biota, luft, 

mark, sediment och vatten. Data är hämtade från den nationella screeningdatabasen 

(www.ivl.se) och innehåller resultat från flera nationella och regionala undersök-

ningar genomförda mellan 2001 och 2010.  

                                                      
8
 https://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?ID=1152 
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Nonylfenol (4-n-nonylfenol och 4-nonylfenol grenad) och dess etoxilater (4-

nonylfenol-mono-etoxylat och 4-nonylfenol-di-etoxylat) kunde endast bestämmas i 

ett fåtal biota-, luftprover, mark-, ytvatten- och grundvattenprover som ingick i de 

aktuella undersökningarna.  

 

4-n-nonylfenol kunde inte bestämmas i sedimentproven från bakgrundslokaler och 

urbana lokaler. Halten av 4-nonylfenol, grenad var generellt högre i de undersökta 

sedimentprover jämfört med halterna av etoxilater. De allra högsta koncentration-

erna av nonylfenoler och dess etoxilater förekom i sediment från lokaler som låg i 

nära anknytning till potentiella punktkällor. 

 
Tabell 10. Halter av NF och NFE i miljöprover (Nationell Screeningdatabas, www.ivl.se). lv-
lipidvikt, ts-torrvikt, vv-våtvikt 

Substans Enhet 
4-n-

nonylfenol 

4-
nonylfenol, 

grenad 

4-

nonylfenol-
mono-

etoxylat 

4-
nonylfenol-

dietoxylat 

CAS nr   104-40-5 84852-15-3 9016-45-9 9016-45-9 

Biota           

Abborre, skrubb-

skädda, sill ng/g lv <2 <10 <20 <10 

Daggmask ng/g vv 48       

Skogssork ng/g lv   <3000-9800     

Luft           

Bakgrund ng/m3 <0,05 <0,25 <0,25 <0,25 

Urban  ng/m3 <0,05 <0,25-2,9 <0,25 <0,25 

Mark           

Mark ng/g tv <1 10-60 <5 <14 

Sediment           

Bakgrundssediment ng/g tv <19 64-560 240 300 

Urban ng/g tv <2 <10-350 <30-500 <6-88 

Potentiella punktkäl-

lor ng/g tv <0,3-28 7,3-7700 13-870 1,3-340 

Vatten           

Ytvatten µg/L <0,01 <0,1-3,5 <0,02 <0,01 

Grundvatten µg/L   <0,01-0,58 <0,05 <0,01 

 

Datakällor 
Produktregistret 

Produktregistret har funnits sedan 1970-talet och innehåller idag information om 

drygt 150 000 kemiska produkter. Kemikalieinspektionen (KemI) är ansvarig myn-

dighet för Produktregistret. Årligen uppdateras registret av 2500 anmälningsplik-

tiga företag. Uppgifter som lämnas ut från Produktregistret hanteras enligt offent-

http://www.ivl.se/
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lighets och sekretesslagen (SFS 2009:400
9
). Följande information efterfrågas bl.a. 

avseende kemiska produkter: 

 produktfunktion, dvs. vad används produkten till 

 användningsområde, dvs. bransch till vilken produkten sålts till 

 klassificering, t.ex. riskfraser/farokod 

 sammansättning, ingående ämnen dvs. CAS-nr 

 kvantitet 

 andel av produkten som exporteras 

 ursprung, t.ex. import, tillverkning 

 

Ett företag ska lämna en verksamhetsanmälan till produktregistret om det: 

1. Yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in vissa kemiska produkter el-

ler biotekniska organismer, 

2. För vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller byter namn 

på kemiska produkter eller biotekniska organismer, 

3. För vidare överlåtelse gör beredningar (blandningar) av kemiska produkter 

eller biotekniska organismer, 

4. Tillverkar eller till Sverige för in kemiska bekämpningsmedel. 

 

Anmälan av verksamheten till Produktregistret hos KemI ska göras snarast möjligt 

och senast när verksamheten inleds, oavsett hur mycket av en anmälningspliktig 

produkt som företaget tillverkar eller för in till Sverige. 

 

Företagen ska en gång per år meddela föregående års kvantitet, avan-

mäla/återanmäla produkter, meddela förändringar av produktinformation och ke-

misk sammansättning. Informationen ska ha inkommit till KemI senast den 28 

februari året efter utgången av det aktuella året
10

. 

 

Utrikeshandel och Industrins Varuproduktion 

SCB tillhandahåller data över import, export (Utrikeshandeln) inhemsk produktion 

av varor (Industrins Varuproduktion). Både Utrikeshandelsstatistiken och statisti-

ken över Industrins Varuproduktion är indelad enligt den Kombinerade Nomenkla-

turen, KN. Denna klassificering används av samtliga EU- länder för att detaljerat 

kunna dela in varor som handlas med inom och utom unionen
11

. KN–nummer är 

indelad i 21 olika avdelningar (I-XXI) och sedan vidare i ett antal kapitel, vilka i 

sin tur är grupperingar av KN-nummer unika för varje vara. KN-nummer är hierar-

kiska från två till åtta siffror och på den mest detaljerade nivån finns det cirka 

14 000 KN-nummer som beskriver varor.  

 

                                                      
9
 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm 

10
 http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Faktablad/FbProdregisterOkt10.pdf 

1111
 Vissa ändringar i KN sker vid varje årsskifte, bland annat på grund av anpassning till produktut-

veckling. Ändringarna sker framförallt på den mest detaljerade nivån. Detta gör att det kan vara svårt att 

ta fram tidsserier för enskilda KN-nr. 
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Utrikeshandelsstatistiken skiljer på handel med icke-EU länder och handel med 

länder inom EU. Handel med icke-EU länder samlas in av Tullverket via tulldekla-

rationer och levereras till SCB efter granskning. Handel inom EU täcks av Intrastat 

som är en urvalsundersökning där uppgifter samlas in direkt från företagen till 

SCB. Drygt 15 000 företag är med i undersökningen och rapporterar månadsvis sin 

införsel och utförsel av varor till andra länder i EU. Alla företag som har en årlig 

export eller import från andra EU länder på mer än 1,5 miljon svenska kr/år ingår i 

urvalet. 

 

Den inhemska produktionen av varor i Sverige finns framförallt i statistiken över 

Industrins Varuproduktion
12

. Statistiken täcker enbart tillverkande branscher. Till-

verkning av textil återfinns framför allt i bransch 13 - Textilvarutillverkning, 14 - 

Tillverkning av kläder, och 15 - Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m., 

enligt branschindelningen SNI2007.  

 

Befolkningsstatistik 

SCB redovisar statistik om Sveriges befolkning varje månad, kvartal, halvår och 

helår och den innehåller uppgifter om folkmängd och befolkningsförändringar. 

Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skat-

teverket lämnar till SCB
13

.  

 

Metodik 
Utsläpp av NF/NFE, uttryckt som NF-ekvivalenter, till luft, avloppsvatten till av-

loppsreningsverk och mark för produktgrupperna färg och tryckfärg, lim, pestici-

der, rengöringsmedel har beräknas enligt följande ekvation: 

 

E = AD * EF 

 

E= emission 

AD = aktivitetsdata; importerad kvantitet + producerad kvantitet – exporterad kvantitet 

EF = emissionsfaktor 

 

Ämnen 

De NF och NFE som ingår i studien visas i Tabell 11. Ytterligare CAS-nr har till-

kommit jämfört med de substanser som identifieras i SMED-studien från 2008 

(Hansson et al., 2008). Detta på grund av att CAS-nr 25154-52-3 tidigare omfat-

tade alla nonylfenoler, men numera inkluderas endast nonylfenol med en rak alkyl-

kedja av detta CAS-nr. Därmed har ytterligare CAS-nr tillkommit för nonylfenoler 

med grenade alkylkedjor. 

 

                                                      
12

 http://www.scb.se/Pages/ProductDocumentations____19165.aspx 
13

 http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx 

http://www.scb.se/Pages/ProductDocumentations____19165.aspx
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Tabell 11. NF och NFE som ingår i denna studie. 

Ämnesgrupp CAS-nr  Namn 

NF 104-40-5 Fenol, 4-nonyl-, rak para position 

 25154-52-3 Fenol, nonyl- rak ej nödvändigtvis para position 

 84852-15-3 Fenol, 4-nonyl-, grenad para position 

 90481-04-2 Fenol, 4-nonyl-, grenad 

 11066-49-2 Isononylphenol (mixed isomers) 

NFE 127087-87-0 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(4-nonylfenyl)-.omega.-
hydroxy, grenad 

 26027-38-3 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(4-nonylfenyl)-.omega.-
hydroxy- 

 37205-87-1 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(isononylfenyl)-.omega.-

hydroxy- 

 68412-54-4 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylfenyl)-.omega.-

hydroxy-, grenad 

 9016-45-9 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylfenyl)-.omega.-

hydroxy- 

 

NONYLFENOL EKVIVALENTER 

För att kunna relatera NFE till NF, krävs det att nonylfenoletoxylat räknas om till 

NF. Detta kan göras genom att använda molvikterna för substanserna. Molvikten 

för NF är 220 g/mol och för NFE med åtta etoxy-grupper 572 g/mol. Användning-

en av NFE med olika längd på alkylkedjor och några exempel på omräkning av 

NFE till NFekv visas i Tabell 12 (Månsson et al., 2008). 

 
Tabell 12. Exempel av olika användning av NFE med olika antal etoxygrupper, samt exem-
pel på omräkningsfaktorer till NFekv. Källa Månsson et al, 2008. 

Användning Produkter Antal etoxygrupper NFekv 

Rengöringsmedel Rengöringsmedel, 
avfettningsmedel, 

textilier 

<10 m*= 8 
NF:NFE≈2:5 

10 kg NFE ↔ 4 kg NFekv 

Emulgeringsmedel Kosmetika 10-30 m* = 20 

NF:NFE ≈1:5 
10 kg NFE ↔ 2 kg NFekv 

Dispergeringsmedel Färg, biocider, lim 30-80 m* = 40 

NF:NFE ≈1:10 
10 kg NFE ↔ 1 kg NFekv 

* = antal etoxy-grupper 

 

Aktivitetsdata 

PRODUKTREGISTRET 

Aktivitetsdata för produktgrupperna rengöringsmedel, lim, färg och tryckfärg och 

pesticider har erhållits från Produktregistret för åren 2007 till 2010. Aktivitetsdata 

beräknas enligt följande: 

 

AD = importerad kvantitet + producerad kvantitet – exporterad kvantitet 

 

I Tabell 13 visas de funktionskoder som ingår i uttaget från Produktregistret för de 

fyra produktgrupperna. Aktivitetsdata har sammanställts av KemI på en övergri-
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pande nivå i syfte att kringgå problem med sekretessklassning av data. Valda ut-

tagskriterier innebär att det är enkelt, och därmed kostnadseffektivt, för KemI att 

göra uttaget repetitivt då det finns en utarbetad uttagsfunktion för de valda kriteri-

erna. KemI har kontrollerat att den valda metodiken, skärningen baserad på funkt-

ionskoder, ej innebär att viktiga källor förbises. T.ex. skulle möjligen sköljmedel, 

funktionskod S25, kunna tillföras rengöringsmedel, men inga kvantiter NF/NFE 

finns registrerade för funktionskoden för något av de aktuella åren. Det ter sig såle-

des onödigt att göra specialanpassningar för det aktuella uttaget inom denna studie. 

 
Tabell 13. De funktionskoder som ingår i respektive produktgrupp. Samtliga underliggande 
funktionskoder ingår i uttaget. 

Rengöringsmedel Lim Färg och tryckfärg Pesticider  

R10 L10 M05+T15  B15 + B16 

 

”Ytaktiva produkter” ingår ej i uttaget då det skulle medföra en dubbelräkning om 

dessa produkter inkluderades, eftersom produktgruppen går vidare till tillverkning 

av mellanprodukter som sen går in i färgprodukter. I uttaget exkluderas även så 

kallade ”namnbytare”. En namnbytare definieras som en produkt som importeras 

av en importör för att sedan till exempel packas om för att säljas vidare. En sådan 

produkt registreras två gånger i Produktregistret och det skulle således resultera i 

en dubbelräkning om båda registreringarna inkluderades i uttaget. I Tabell 14 pre-

senteras de kvantiteter NF och NFE i ton för de aktuella produktgrupperna som har 

erhållits från Produktregistret för åren 2007 till 2010.  

 
Tabell 14. Kvantitet NF och NFE (ton) för respektive produktgrupp, år 2007-2010. 

År Produkt NF och 

NFE 

NF NFE  Enhet 

2007 Färg  30.81 8.41 22.40 ton 

2008 Färg  18.15 3.63 14.52 ton 

2009 Färg  12.64 5.80 6.84 ton 

2010 Färg  10.02 3.50 6.52 ton 

2007 Lim  1.36 0.48 0.88 ton 

2008 Lim  1.58 0.58 1.00 ton 

2009 Lim  1.50 0.58 0.92 ton 

2010 Lim  1.50 0.61 0.89 ton 

2007 Pesticider 2.18 0.02 2.16 ton 

2008 Pesticider 2.47 0.07 2.40 ton 

2009 Pesticider 2.88 0.08 2.80 ton 

2010 Pesticider 4.31 0.03 4.28 ton 

2007 Rengöringsmedel 3.57   3.57 ton 

2008 Rengöringsmedel 3.17   3.17 ton 

2009 Rengöringsmedel 3.11   3.11 ton 

2010 Rengöringsmedel 2.53   2.53 ton 
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UTRIKESHANDELN OCH INDUSTRINS VARUPRODUKTION 

Aktivitetsdata avseende textilier har hämtats från Utrikeshandeln och från Indu-

strins Varuproduktion. Avdelning XI i den Kombinerade Nomenklaturen omfattar 

”Textilvaror”.  

 

Data över import och export av textilvaror har tagits från Utrikeshandelsstatistiken, 

framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB)
14

. Det är inte möjligt att redovisa 

ursprungsland för hela importen. Om varor som har sitt ursprung utanför EU om-

lastas inom EU kommer ursprungslandet att vara det land där den omlastas istället 

för ursprungslandet. Det gör att importen från länder inom EU kan bli överskattad 

och import från länder utanför EU underskattad.  

 

Det antas att NFE tvättas ut ur textilier under det första användningsåret (Månsson 

et al., 2008). Baserat på detta antagande behövs endast data över ett års nettoin-

flöde av textilier. Eftersom det endast finns emissionsfaktorer för kläder så används 

nettoinflödet av kläder (kapitel 61, 62 samt 6303, 6304 enligt nedan) och inte alla 

varugrupper av textilier. Textilier omfattar kapitel 50-63, men följande är relevanta 

och har inkluderats: 

 Kapitel 61: Kläder och tillbehör till kläder, av trikå 

 Kapitel 62: Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå 

 Kapitel 63:  

o Endast KN6301 Res- och sängfiltar (exkl. sängöverkast samt 

sängkläder och liknande),  

o KN 6302 Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar 

o.d. (exkl. skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar),  

o KN6303 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och 

sängomhängen (exkl. markiser),  

o KN6304 Inredningsartiklar i.a. n. (exkl. res- och sängfiltar; säng-

linne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar o.d.; gardiner, 

rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen; 

sängöverkast och lampskärmar samt sängkläder o.d. enligt nr 

9404) 

 

Det saknas uppgifter på om NFE kan finnas i andra textiler. Det innebär att upp-

skattningen i denna rapport kan vara en underskattning. Variationerna i halterna är 

mycket stora i olika kläder, därför är det mycket svårt att göra en uppskattning vad 

andra textilier skulle kunna innehålla. Det är därmed också svårt att göra en upp-

skattning på hur stor underskattning denna metod kan ge. 

Utrikeshandelsstatistiken samlar in uppgifter om handel med varor per KN–

nummer i värde (SEK) och vikt (ton), samt ibland även in någon alternativ enhet. 

Statistiken över Industrins Varuproduktion samlar in uppgifter i värde (SEK) och 

                                                      
14

 För mer info om utrikeshandel med varor se http://www.scb.se/Pages/Product____7220.aspx 

Egna uttag ur statistikdatabasen kan göras via http://ssd.scb.se 

http://www.scb.se/Pages/Product____7220.aspx
http://ssd.scb.se/
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kvantitet. Men istället för vikt i ton kan kvantiteten för vissa KN-nummer vara 

angiven i alternativa enheter så som stycken eller 1000 stycken eller m
2
. För att 

kunna beräkna nettoinflödet i ton behöver därför kvantitetsuppgifterna ibland räk-

nas om till ton.  

 

SMED har tidigare gjort en rapport ”Kartläggning av mängder och flöden av textil-

avfall” SMED (2011) där en grundlig kartläggning av olika textilflöden har gjorts. 

Där konstateras att ”Den största andelen av nettoinflödet av textilvaror till Sverige 

är ett resultat av import”. För vissa textilgrupper finns ingen inhemsk produktion 

alls rapporterad i statistiken (till exempel babykläder, filtar och lakan). I rapporten 

visas att den inhemska produktionen är endast cirka 2,15 % av nettoinflödet.  

 

Nettoinflödet beräknas import – export + produktion, som nämnts ovan. För många 

kläder saknas data i ton för statistik över produktion. Eftersom produktionen är 

mycket marginell kan nettoinflödet skattas enligt följande:  

 
Nettoinflöde textilier (ton)= importerad kvantitet (ton) – exporterad kvantitet (ton) 

 

Detta antagande bör vara en liten felkälla då den inhemska produktionen endast 

står för cirka 2 % av nettoinflödet av textilier. Med denna metod blir beräkningen 

av nettoinflödet kostnadseffektiv och möjlig att upprepa på ett enkelt sätt. Skulle 

man ta med produktionen i Sverige skulle man behöva uppskatta data i ton från 

monetära värden vilket bedöms ge högre osäkerhet än 2 %. Det är heller inte troligt 

att svensk tillverkning av textilier innehåller NFE eftersom den kemikalien har 

varit mycket diskuterad i Sverige. 

 

I Tabell 15 visas nettoinflöde av textilier enligt ekvationen ovan för åren 2007 till 

2010. I tabellen syns en tydlig nedgång i nettoinflödet av textilier år 2009. Detta år 

präglades av en generellt svag ekonomi nationellt. 

 
Tabell 15. Nettoinflöde av textilier i ton (tre värde-siffror), år 2007 till 2010. Data från Utri-
keshandeln, SCB. Nettoinflöde beräknas som import – export på grund av mycket liten 
inhemsk produktion och svårigheter att få fram produktionsdata i ton. Avrundade värden, 
tre värdesiffror. 

År Nettoinflöde (ton) 

2007 124 000 

2008 126 000 

2009 114 000 

2010 123 000 

 

I Tabell 16 nedan visas fördelningen av import, export samt nettoinflöde i ton mel-

lan KN 61, 62, 6301, 6302, 6303 och 6304 för åren 2009 och 2010. 
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Tabell 16. Import, export och nettoinflöde av textilier år 2009 och 2010 (ton). Data från 
Utrikeshandeln, SCB. Nettoinflöde beräknas som import – export på grund av mycket liten 
inhemsk produktion och svårigheter att få fram produktionsdata i ton samt försumbar 
produktion.  

 2009 2010 

KN 
Varuimport, 
ton 

Varuexport, 
ton 

Nettoinflöde, 
ton 

Varuimport, 
ton 

Varuexport, 
ton 

Nettoinflöde, 
ton 

61 59 048 11 794 47 254 65 363 14 045 51 318 

62 50 922 12 629 38 293 57 572 14 874 42 698 

6301 3 391 982 2 409 4 139 1 283 2 856 

6302 22 689 4 987 17 702 22 917 4 453 18 464 

6303 7 462 1 780 5 682 7 291 1 830 5 461 

6304 3 922 1 667 2 255 4 099 1 568 2 531 

Totalt   113 595   123 328 

 

Om man söker på olika avsändningsländer för importen, EU och ej EU för dessa 

KN-grupper visar det sig att 75 procent av importen av textilier kommer från län-

der utanför EU. Som nämnts ovan är det inte möjligt att redovisa ursprungsland för 

hela importen i Utrikeshandeln (se avsnitt Utrikeshandel och Industrins Varupro-

duktion under datakällor). Det är därför svårt att säga hur mycket av textilierna som 

importerats från EU som verkligen har tillverkats inom EU där det finns restrikt-

ioner avseende NF i tillverkningsfasen. 

 

BEFOLKNINGSSTATISTIK 

I Tabell 17 visas befolkningsstatistik från SCB för Sverige för åren 2007 till 2010. 

 
Tabell 17. Befolkningsstatistik för Sverige för åren 2007 till 2010. Källa: SCB 

År Invånarantal 

2007 9 182 927 

2008 9 256 347 

2009 9 340 682 

2010 9 415 570 

 

Emissionsfaktorer 

I Hansson et al., 2008 sammanställdes emissionsfaktorer för olika produktgrupper 

från litteraturen. De flesta emissionsfaktorerna hämtades från EU:s riskdokument 

avseende nonylfenol (ECB, 2002). Dessa emissionsfaktorer ligger till grund för de 

emissionsberäkningar som har utförts inom föreliggande delprojekt, se Tabell 18. 

Samtliga emissionsfaktorer och antaganden är osäkra. De emissionsfaktorer som 

har hämtats från ECB (2002), är ej specifika för NF eller NFE utan är framtagna i 

syfte att utföra en miljömässig riskbedömning avseende: 

 Nya identifierade ämnen 

 Prioriterade existerande ämnen och aktiva ämnen 

 Substanser som ingår i pesticider 
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Emissionsfaktorerna som sammanställdes i Hansson et al., 2008 har stämts av mot 

de emissionsfaktorer som har använts inom EU-projektet COHIBA (Andersson et 

al., 2012b). I de fall emissionsfaktorerna från de båda projekten ej överensstämmer 

har en testberäkning utförts med emissionsfaktorer från COHIBA i syfte att kunna 

jämföra resultaten för de båda beräkningarna. I Tabell 19 presenteras de emissions-

faktorer, relaterade till invånarantal, som tillkommit i och med COHIBA. I beräk-

ningen avseende textilier som använts inom COHIBA har man antagit, baserat på 

Seppänen (2010), att 50 % av importerade textilier innehåller NF eller NFE. 

 
Tabell 18. Emissionsfaktorer för NF/NFE för valda produktgrupper sammanställda inom 
Hansson et al., 2008. 

Produkter EFluft EFIngående  

avloppsvatten 
EFmark Enhet Källa  Kommentar 

Färg och 

tryckfärg 

 0,005   kg/kg ECB, 

2002 

identisk med 

COHIBA 

Lim   0,01   kg/kg ECB, 

2002 

identisk med 

COHIBA 

Pesticider 0,05 0,1 0,85 kg/kg ECB, 

2002 

identisk med 

COHIBA 

Rengörings-

medel 

0,0025 0,9   kg/kg ECB, 

2002 

ej identisk med 

COHIBA 

Textil   0,25   kg/ton Hansson 
et al., 

2008  

ej identisk med 
COHIBA 

 

 
Tabell 19. Emissionsfaktorer för NF-ekvivalenter som använts inom COHIBA. Observera att 
emissionsfaktorn från COHIBA avseende textilier anges som ett intervall. 

Produkter Antagande EFIngående  

avloppsvatten 
Enhet Källa  

Rengörings-
medel 

 0,16 g NFekv 
/inv 

Petersson et al., 2012 base-
rad på Andersson et al., 2006 

Textil  0,5* 0,9 – 2,1 g NFekv 

/inv 

Antagandet att 50 % baseras 

på Säppinen 2010, och EF 
från COHIBA (Andersson et 

al., 2012 (från Månsson et al., 
2008) 

* = 50 % av importerade textilier innehåller NF eller NFE baserad på Säppinen 2010 (Andersson 

et al., 2012). 

 

Resultat och diskussion 
Det är viktigt att poängtera att resultaten nedan är mycket osäkra då beräkningarna 

grundar sig på generella emissionsfaktorer och dessutom har diverse antaganden 

gjorts. Det kan dock konstaterats att resultaten i stort överensstämmer med vad 

man har kommit fram till inom COHIBA (2012), anledningen till detta är dock att 

man i stort sett har använt sig av samma emissionsfaktorer. En skillnad är dock att 

man inom COHIBA har tittat på ytterligare produktgrupper i förhållande till före-

liggande projekt. Det kan dock konstateras att de produktgrupper som resulterar i 

det största bidraget inom COHIBA är de samma som utmärker sig i föreliggande 

studie. 
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I Figur 17 presenteras utsläpp till luft av NF, uttryckt som NFekv, för olika produkt-

grupper för åren 2007 till 2010. Av diagrammet kan man utläsa att utsläpp till luft 

av NF är relativt begränsad. Det totala årliga bidraget till luft för de källor som 

inkluderats i studien ligger mellan 15 och 25 kg per år. Den källan som står för det 

största bidraget är pesticidanvändning, följd av användning av rengöringsmedel. 

Resultatet stämmer väl överens med det faktum att NF inte har påvisats i luft- och 

depositionsprover från olika forskningsstudier (screeningdatabasen, www.ivl.se). I 

delprojekt 2 uppskattades att ca 1 ton NF når vattenmiljö via dagvattnet och bidra-

get från atmosfären (användning av pesticider och rengöringsprodukter) skulle 

kunna utgöra en del av den belastningen.  

 

 
Figur 17. Utsläpp till luft av NF, som NFekv, i Sverige för olika produktgrupper för åren 2007 
till 2010. 

 

I Figur 18 visas utsläpp av NFekv via inkommande avloppsvatten till reningsverk. I 

diagrammet kan man utläsa att den främsta källan av NFekv till avloppsreningsverk 

är textilier följd av rengöringsprodukter.  

 

Baserat på ECB (2002) når 35 % av utsläppt mängd NF omgivande vatten och 34 

% hamnar i avloppsreningsverket slam. Månsson et al. (2008) menar att 30 % av 

inkommande NFekv hamnar i slammet i avloppsreningsverken i Stockholmsområ-

det. Enligt Ahel et al. i Månsson et al. (2008) så avskiljs 20 % av NFekv i slammet, 

mindre än 40 % anses brytas ner biologiskt och 40 % når omgivande vatten. Base-

rat på information enligt ovan nämnda källor kan man förvänta sig att ca 35-40 % 

av de NFekv som inkommer till avloppsreningsverket når omgivande vatten. En 

testberäkning baserat på resultaten som presenteras i Figur 18 och antagandet om 

att ca 35-40 % av de NFekv som inkommer till avloppsreningsverket når omgivande 

vatten resulterar i ett utsläpp till vatten av NFekv på ca 2,4 till 3,0 ton per år för åren 

2007 till 2010 se Tabell 20. 
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Figur 18. Utsläpp via avloppsvatten till reningsverk av NF, som NFekv, i Sverige för olika 
produktgrupper för åren 2007 till 2010. 

 
Tabell 20. Utsläpp av NFekv (kg/år) från avloppreningsverk till omgivande vatten (två värde-
siffror). Baserat på antagande om att 35 % (ECB, 2002) alternativt 40 % Ahel et al. i Måns-
son et al. (2008) av NFekv i inkommande avloppsvatten till avloppsreningsverk når omgi-
vande vatten.  

År NFekv (kg/år) NFekv (kg/år) 

Antagande 35 % når omgivande vatten 40 % når omgivande vatten 

2007 2 700 3 000 

2008 2 600 3 000 

2009 2 400 2 700 

2010 2 500 2 900 

 

Detta resultat överensstämmer ej med vad som konstaterats inom delprojekt 2. 

Inom delprojekt 2 konstateras ett årligt för den undersökta perioden, utsläpp av NF 

från avloppsreningsverk ligga mellan 20-400 kg/år och att motsvarade utsläpp av 

NFE ligger mellan 10-900 kg per år (se Tabell 3). En omräkning av NFE till NFekv, 

baserat på antagandet att NFE härrör från användning av textilier och rengörings-

medel, resulterar i ett årligt utsläpp av NFekv mellan 20-800 kg. Differensen mellan 

de båda metoderna kan bero på många olika faktorer. En möjlig förklaring kan vara 

att använda emissionsfaktorer och/eller aktivitetsdata är överskattade, en annan 

förklaring kan vara att den ovan nämnda procentuella fördelningen mellan matriser 

ej stämmer. Det kan också vara möjligt att emissionsuppskattningar utifrån den 

nationella screeningdatabasen ej stämmer. Vidare utredning ryms dock inte inom 

ramen för detta projekt. 

 

I Tabell 21 visas resultatet från testberäkningen, i vilken emissionsfaktorer relate-

rade till invånarantal från COHIBA användes samt resultaten från beräkning med 

emissionsfaktorer från Hansson et al. (2008). I tabellen kan man utläsa att utsläp-

pen beräknade med emissionsfaktorn från Hansson et al. (2008) via avloppsvatten 

ligger inom intervallet om man använder sig av emissionsfaktorerna från COHIBA 

(Pettersson et al., 2012). För rengöringsprodukter kan man dock se att resultaten 

från de olika beräkningarna divergerar. Om man använder emissionsfaktorn från 
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COHIBA kan man att utsläppen hålls på en konstant nivå trots ökningen i befolk-

ningsmängden. Om man istället använder metodiken från Hansson et al. (2008) är 

det en minskning i aktivitetsdata från Produktregistret som påverkar utvecklingen 

av utsläppen. Det kan dock konstateras att resultaten från de båda metodikerna 

ligger i samma storleksordning. 

 
Tabell 21. Resultat avseende rengöringsprodukter och textilier för år 2007 till 2010 med 
emissionsfaktorer från COHIBA, 2012 och Hansson et al., 2008. Observera att emissions-
faktorn från COHIBA avseende textilier anges som ett intervall. 

Produkter År Avloppsvatten-
NFekv (kg) 

Avloppsvatten-
NFekv (kg) 

Använda EF  COHIBA, 2012 Hansson et al., 

2008 

Rengöringsprodukter 2007 1 500 1 300 

 2008 1 500 1 100 

 2009 1 500 1 100 

 2010 1 500 900 

Textilier 2007 4 100 – 9 600 6 200 

 2008 4 200 – 9 700 6 300 

 2009 4 200 – 9 800 5 700 

 2010 4 200 – 9 900 6 200 

 

I Figur 19 visas utsläpp av NFekv till mark för respektive produktgrupp för åren 

2007 till 2010. Av diagrammet kan man utläsa att det endast förekommer utsläpp 

NFekv till mark från pesticidanvändning enligt beräkning baserad på emissionsfak-

torer som ingår i studien.  

 

 
Figur 19. Utsläpp till mark av NF, som NFekv, i Sverige för olika produktgrupper för åren 
2007 till 2010. 
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Delprojekt 4. Analys av rapporte-
rade data till luft och vatten och 
jämförelse med diffusa utsläpp 

Bakgrund 
Syftet med delprojekt 4 är att jämföra utsläpp från rapporterade E-PRTR punktkäl-

lor med diffusa utsläpp. Här jämförs utsläpp från punktkällor och diffusa utsläpp på 

olika sätt. För det första jämförs punktkällor enligt definitionen i E-PRTR som 

grundas på att anläggningar dels uppnår ett visst tröskelvärde för kapacitet och att 

emissionen överstiger en viss nivå. Om båda dessa uppfylls rapporteras de till E-

PRTR och definieras därmed som punktkällor. Om de uppfyller kravet för kapa-

citeten för anläggningen men inte för emissionen finns de i Utsläpp i siffror 

(UTIS). Dock finns det även en del andra företag som finns med i UTIS som inte 

uppnår värdet för kapacitet, t.ex. en del reningsverk. Dessutom kan det finnas an-

läggningar som har blivit felaktigt klassade som PRTR anläggningar. Sverige rap-

porterade avseende utsläppsår 2009 data för cirka 700 anläggningar till E-PRTR. 

För samma år finns cirka 1200 anläggningars utsläppsdata på UTIS och dessa data 

jämförs med varandra. I ett andra steg jämförs dessa två dataset med de aktiviteter 

som inte rapporterar (de data som har tagits fram inom delprojekt 1-2.) 

 

Metodik 
Data över emission från punktkällor, d.v.s. punktkällor enligt E-PRTR har tagits 

från ”rapporteringsfilen”, med data från 2009. Data över diffusa emissioner, d.v.s. 

företag som ligger över tröskelvärde för kapacitet men inte över tröskelvärde för 

emission har hämtats från UTIS filen. Båda filerna har erhållits från Naturvårds-

verket. Data över diffus emission till vatten kommer från delprojekt 1 och 2. Data 

över emissioner till luft (metaller och organiska ämnen) kommer från CLRTAP 

rapporteringen. Fördelningen på bransch har sorterats fram ur ”rapporteringsfilen” 

från Naturvårdsverket. 

 

Emissioner till vatten 
Punktkällor enligt PRTR versus UTIS och vattenrapportering  

NÄRINGSÄMNEN  

Fördelningen av anläggningar (KARV och industrier) mellan punktkällor och dif-

fusa källor enligt E-PRTR ser olika ut inom vattenrapporteringen och på UTIS. På 

UTIS presenteras bl.a. utsläpp från ej PRTR klassade anläggningar (vissa renings-

verk) samt utsläpp under tröskelvärden till E-PRTR. Inom vattenrapporteringen 

tillkommer även utsläppsdata från små reningsverk, 200-2000 personekvivalenter 

(U och C anläggningar). 
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Som jämförelse mellan rapporteringen till E-PRTR och senast rapporterade data för 

vatten (Fördjupad utvärdering (FUT) av miljömålet ”Ingen övergödning”) visas här 

en fördelning mellan industrier och kommunala reningsverk enligt definitionen av 

punkt- och diffusa utsläpp enligt E-PRTR. För kväve klassades emissioner från 

1225 KARV och 162 industrier som diffusa och för fosfor klassades emissioner 

från 1233 KARV och 174 industrier som diffusa (Tabell 22). 

 
Tabell 22. Antal anläggningar (kommunala reningsverk och industrier) från FUT rapporten 
som räknas till diffusa (punktkällor ej E-PRTR) och punktkällor enligt E-PRTR och för vilka 
det finns emissionsdata för fosfor och kväve till vatten. Data gäller för 2009 (bearbetat 
utifrån Ejhed et al., 2011).  

 Antal KARV Antal industrier 

 Kväve Fosfor Kväve Fosfor 

Punktkällor E-PRTR 14 6 27 18 

Övriga industrier och KARV ej 

E-PRTR (diffusa källor) 

1225 1233 162 174 

 

För både fosfor och kväve var utsläppen från mindre reningsverk från vilka utsläpp 

till vatten inte rapporteras till E-PRTR ca 2,5 gånger högre än utsläppen från stora 

punktkällor som ingår i rapporteringen till E-PRTR. För industrier var förhållandet 

det motsatta, få större industrier släppte tillsammas ut ca 2 till 3 gånger mer kväve 

och fosfor än de anläggningar som inte omfattas av rapporteringen till E-PRTR 

(Figur 20).  

 

 
Figur 20. Belastning av kväve och fosfor från reningsverk och industrier för 2009, fördelat 
på diffusa källor och punktkällor enligt E-PRTR (bearbetat utifrån Ejhed et al., 2011). 

 

Belastningen av kväve och fosfor till vatten från punktkällor till E-PRTR motsva-

rade år 2009 7 % respektive 5 % av de totala utsläppen till vatten (FUT data, Ejhed 

et al., 2011). De modellerade diffusa emissionerna från olika markanvändning, 

enskilda avlopp och deposition på sjöyta var i jämförelse med rapporterade punkt-

källor och övriga punktkällor (ej E-PRTR) mycket viktiga för den totala belast-

ningen av näringsämnen på vatten (Figur 21). Utsläpp från små reningsverk, (C och 

U anläggningar) bidrog till den högre siffran för ”Industrier och KARV ej E-

PRTR”. 
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Figur 21. Utsläpp av a) kväve och b) fosfor till vatten: E-PRTR-punktkällor; UTIS-
punktkällor enligt E-PRTR och övriga industrier och KARV ej E-PRTR; Vattenrapportering-
punktkällor enligt E-PRTR, övriga industrier och KARV ej E-PRTR samt andra källor, data 
från senaste rapporteringen (ton/år) för hela Sverige. Observera olika skalor i diagrammen. 

 

METALLER  

Resultatet visar att skillnaden mellan punktkällor enligt E-PRTR och UTIS inte är 

så stor, för utsläpp till vatten. Det visar att E-PRTR har en nivå som inkluderar det 

mesta när det gäller utsläpp till vatten. Den totala diffusa emissionen till vatten är 

minst 10 gånger högre än punktkällor enligt E-PRTR för de flesta metaller, se Fi-

gur 22 och Bilaga 3 samt Tabell 25. På grund av att den diffusa emissionen är så 

många gånger större än punktkällorna kan inte atmosfärisk deposition från punkt-

källor i Sverige vara den enda bakomliggande orsaken till nedfallet i Sverige. 

Skogsmark är för alla metaller den största källan (för nickel är jordbruk lika stort 

som skogsbruk) till vatten. För koppar är emission från båtbottenfärg en enskilt 

mycket stor källa, större än skogsmark och jordbruksmark tillsammans. Enskilda 

avlopp är för alla metaller en obetydlig källa, sett från total mängd utsläpp. 

a) b) 
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Figur 22. Utsläpp av a) kadmium, b) koppar, c) kvicksilver, d) nickel, e) bly och f) zink till 
vatten: E-PRTR-punktkällor; UTIS-punktkällor enligt E-PRTR och övriga industrier och 
KARV ej E-PRTR; Vattenrapportering-punktkällor enligt E-PRTR, övriga industrier och 
KARV ej E-PRTR samt andra källor, data från senaste rapporteringen(ton/år) för hela Sve-
rige. Observera olika skalor i diagrammen. 

 

ORGANISKA ÄMNEN 

Det är mycket få företag som har rapporterat emissioner av organiska ämnen. Vid 

en genomgång av t.ex. PAH hade endast 11 anläggningar rapporterat PAH emiss-

ioner varav endast fyra av dessa ingick vidare i rapporteringen till E-PRTR. Endast 

Kubikenborg och Arizona Chemical AB har redovisat flera mätningar av PAH, 

summa PAH och enskilda PAH som visas på UTIS. Det saknas förmodligen myck-

et data, fler företag släpper troligen ut PAH än de som har rapporterat.  

 

För organiska ämnen finns det i nuläget data endast för atmosfärisk deposition och 

dagvatten, för ett fåtal ämnen. När det gäller atmosfärisk deposition finns det data 

för PAH, PCB, HCH, DDT, PBDE, endosulfan, dioxiner och klorparaffiner, se 

Tabell 9 samt Bilaga 4. Modelleringen av årsdepositionen och belastningen från 

dagvattnet i Sverige är relativt osäker (se Delprojekt 2). Delprojekt 2 visade att det 

är möjligt att uppskatta diffus emission från dessa två källor men att data har rela-

tivt stora osäkerheter.  

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Emissioner till luft 
Punktkällor enligt E-PRTR versus UTIS och luftrapportering  

ORGANISKA ÄMNEN OCH METALLER 

Informationen som visas på UTIS under ”Utsläpp till luft” baseras på Sveriges 

officiella rapportering till FN:s Klimatkonvention (UNFCCC) och Luftvårdskon-

ventionen (CLRTAP). Båda rapporteringarna efterfrågar nationella totalemissioner 

för efterfrågade aktiviteter, d.v.s. tröskelvärden saknas. Presentationen ”Utsläpp till 

luft” innehåller utsläpp både från diffusa källor, som vägtrafik, och anläggningar, 

till exempel tillverkningsindustrin. I presentationen på UTIS anges ej huruvida viss 

emission är diffus eller ej enligt UNFCCC eller CLRTAP. Det finns inte heller 

någon koppling på anläggningsnivå till den information som visas under ingångar-

na ”start” och ”sök” på UTIS. Det är viktigt att klargöra att man via ingången ”Ut-

släpp till luft” ej kan identifiera bidraget från enskilda anläggningar totalt. Detta 

beror av det faktum att riktlinjerna enligt UNFCCC och CLRTAP efterfrågar en 

annan skärning i data än den som efterfrågas enligt PRTR/E-PRTR. Förenklat kan 

man säga att både UNFCCC och CLRTAP efterfrågar separat redovisning av 

emissioner som definieras som förbränning och process för en industri. För vissa 

typer av anläggningar, t.ex. primär järn- och ståltillverkning, allokeras utsläppen 

för en och samma anläggning mellan sex olika rapporteringskoder. Generellt sätt 

används den nationella energistatistiken, vilken tillhandahålls av SCB, för beräk-

ning av förbränningsemissioner, medan beräkningarna för processemissionerna 

baseras på information i verksamhetsutövarnas årliga miljörapporter. Följaktligen 

är det komplicerat att summera utsläppen i rapporteringarna till UNFCCC och 

CLRTAP på anläggningsnivå. PRTR/E-PRTR efterfrågar å andra sidan totalemiss-

ioner för anläggningar som bedriver viss aktivitet och emitterar viss parameter över 

visst tröskelvärde. De anläggningar som emitterar visst ämne men som underskri-

der tröskelvärde för det aktuella ämnet definieras som diffust. Samtliga data för 

PRTR/E-PRTR-rapporteringen hämtas från verksamhetsutövarnas årliga miljörap-

porter. Detta sammantaget gör att det inte med nuvarande metodik går att urskilja 

vilka emissioner i rapporteringen till UNFCCC och CLRTAP som är diffusa enligt 

definitionen för PRTR/E-PRTR.  

 

I Figur 23 och Figur 24 presenteras utsläpp av metaller, PAH och dioxin till luft 

avseende utsläppsår 2009. Till E-PRTR rapporteras endast punkkällor (anläggning-

ar), UTIS inkluderar både emissioner från punktkällor (anläggningar) och diffusa 

källor enligt definitionen av dessa enligt E-PRTR/PRTR. För CLRTAP visas bi-

draget från de olika sektorerna; avfall, jordbruk, lösningsmedelsanvändning, trans-

porter (inklusive arbetsmaskiner), industriprocesser och energiförsörjning. Trans-

portsektorn kan anses vara helt diffus. Inom övriga sektorer förekommer emission-

er både från punktkällor och diffusa källor enligt definitionen av dessa enligt E-

PRTR/PRTR. För kadmium kan man konstatera att den största källan till luft är 

energiförsörjning, för krom står industrin för det största bidraget (här utmärker sig 

tillverkningen av ferroalloy), för koppar står transportsektorn för det största bidra-

get (bromsbelägg), för PAH och dioxin utmärker sig energisektorn. 
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Figur 23. Utsläpp av a) kadmium, b) krom, c) koppar, d) kvicksilver, e) nickel, f) bly och g) 
zink till luft (kg/år) avseende 2009: E-PRTR-punktkällor; UTIS-punktkällor enligt E-PRTR 
och diffust enligt E-PRTR; CLRTAP – olika sektorer för hela Sverige (både punktkällor och 
diffusa källor). Observera att det är olika skalor i diagrammen. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) 
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Figur 24. Utsläpp av a) PAH (summa-4) till luft (kg/år) och b) dioxiner till luft (g/år) 2009: E-
PRTR-punktkällor; UTIS-punktkällor enligt E-PRTR och diffust E-PRTR; CLRTAP – olika 
sektorer för hela Sverige. Observera olika skalor i diagrammen. 

 

Ett finskt emissionsexpertteam har utvecklat ett kopplingsschema mellan olika 

rapporteringsformat bl.a. NFR-kod (Nomenclature For Reporting, dvs. rapporte-

ringsformatet till CLRTAP) och E-PRTR-kod
15

. Kopplingsschemat har använts för 

att söka ut de NFR-koder som har koppling till E-PRTR-kod, d.v.s. de aktiviter 

som efterfrågas enligt E-PRTR/PRTR. Data för dessa NFR-koder avseende sub-

mission 2011 har sedan summerats till en nationell total som går att relatera till en 

nationell total avseende E-PRTR och UTIS. I Figur 25 presenteras en jämförelse 

för ämnena kadmium, kvicksilver, PAH och dioxin av rapporterade mängder för de 

olika rapporteringspopulationerna; E-PRTR, UTIS, SMP och CLRTAP. CLRTAP 

är separerad i två olika grupper; en med NFR-kod med potentiell koppling till E-

PRTR och en grupp där denna koppling saknas. I diagrammen kan generellt utläsas 

att den mängd som rapporteras till CLRTAP konsekvent är högre än för övriga 

populationer.  

                                                      
15

 http://www.ceip.at/reporting-instructions/ 

a) b) 
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Figur 25. Jämförelse av mängd a) kadmium, b)kvicksilver, c) PAH (summa-4) (kg) och d) 
dioxiner (g) avseende utsläppsår 2009 som finns rapporterad i följande populationer; E-
PRTR, UTIS, SMP och CLRTAP (totalt, samt kvantitet med NFR-kod med potentiell koppling 
till E-PRTR-kod). Observera olika skalor i diagrammen. 

 

Jämförelser mellan branscher, punktkällor och 
diffusa källor 
Företagen rapporterar in enligt en viss branschförteckning (SFS 1998:899)

16
. Det 

innebär att man kan göra jämförelser mellan branscher, vilka som släpper ut mest 

som punktkällor enligt E-PRTR och som diffust. Nedan ges två exempel, emission 

av kväve och kadmium till vatten. Jämförelserna speglar mest hur tröskelvärden för 

kapacitet och emission fördelar utsläppen på de olika kategorierna. Man kan också 

jämföra data från olika branscher. Detta kan göras för kväve, fosfor och de metaller 

som ingår i rapporteringen. För organiska ämnen bedömer vi att man inte bör göra 

denna typ av jämförelser eftersom det är mycket få företag som har rapporterat in 

utsläpp, vilket kan innebära en underrapportering av utsläpp till vatten (se Delpro-

jekt 2, t.ex. Tabell 9). Tabell 23 visar emissionen av kväve från olika branscher. De 

fem största utsläppen för både diffus emission och emission från punktkällor sorte-

rades ut. I tabellen ser man att utsläppen av kväve från punktkällor är mycket större 

än diffusa utsläpp av kväve. Avloppsrening dominerar stort för både punktkällor 

och diffusa källor. 

                                                      
16

 SFS 1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

a) b) 

c) d) 
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Tabell 23. Utsläpp av kväve till vatten från olika branscher (kg/år), punktkällor (E-PRTR), 
diffusa källor (UTIS) anläggningar under tröskelvärde för emission och totalt. De fem 
största branscherna i varje kategori (N diffuse, N punkt) ingår. Branschnamnen är förkor-
tade. 

Branchkod Branch N diffus N Punkt N totalt 

90.10 Avloppsrening  890 000 6 500 000 7 400 000 

21.10 Anläggning för framställning av 

pappersmassa 

46 000 1 900 000 1 900 000 

1.10 Anläggning för djurhållning 360 000  360 000 

21.30 Anläggning för framställning av 

papper, papp eller kartong 

170 000  170 000 

24.10 Anläggning för att tillverka kemiska 

produkter 

102 000 190 000 290 000 

27.10 Anläggning för produktion av järn 

eller stål  

26 000 560 000 590 000 

13.10 Gruvdrift eller gruvanläggning  65 000 205 000 270 000 

 Totalt dessa ovan 1 700 000 9 400 000 11 000 000 

 Totalt alla brancher 2 600 000 9 600 000 12 000 000 

 

Som framgår av Tabell 24 är kadmium emissionen mycket större från punktkällor 

enligt E-PRTR än från diffusa källor. Det beror på att t.ex. emissionen från av-

loppsreningsverk ligger under tröskelvärdet för emission. Den bransch som släpper 

ut mest är anläggningar för att framställa pappersmassa.  

 
Tabell 24. Utsläpp av kadmium till vatten från olika branscher (kg/år), punktkällor (E-PRTR) 
och diffusa källor enligt data från Utsläpp i Siffror. De fem största i varje kategori ingår. 
Branschnamnen är förkortade. 

Branchkod Branch Cd diffus Cd punkt Cd totalt 

21.10 Anläggning för framställning av 

pappersmassa 

30 410 440 

90.10 Avloppsrening  17  17 

13.10 Gruvdrift eller gruvanläggning  14  14 

27.10 Anläggning för produktion av järn 

eller stål  

5.6  5.6 

90.180 Anläggning för förbränning av 

farligt avfall 

4.3  4.3 

21.30 Anläggning för framställning av 
papper, papp eller kartong 

0.20 11 12 

27.70 Anläggning för att producera icke-

järnmetall 

 37 37 

 Totalt dessa branscher 71 460 530 

 Totalt alla branscher 74 460 530 
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Jämförelse mellan emissioner till luft och vat-
ten 
Med stöd av data i denna rapport kan man göra jämförelser mellan emissioner till 

luft och vatten. För emission till vatten från punktkällor kommer data från E-

PRTR, diffusa emissioner till vatten från vattenrapporteringen (se delprojekt 2 och 

Bilaga 3) och för diffusa emissioner och punktkällor till luft från CLRTAP (se 

Figur 23 och Figur 24). Det är svårt att särskilja vad som är E-PRTR respektive 

diffust från CLRTAP, därför har en total använts (se avsnitt Organiska ämnen och 

metaller). 

 

Emissionerna från punktkällor enligt E-PRTR till vatten är större än emissionen till 

luft för de flesta metaller, se Tabell 25. Undantagen är bly och kvicksilver som har 

större emission till luft från punktkällor. När det gäller diffus emission är det 

samma mönster, den diffusa emissionen till vatten är större för alla metaller än till 

luft, förutom för kvicksilver där data är relativt lika. Vatten tar därmed emot mer 

utsläpp av metaller än vad luft gör i de flesta fall. 

 

I Tabell 25 nedan ser man tydligt att de diffusa emissionerna till vatten är betydligt 

större än punktkällorna för alla metaller, oftast mer än minst 10 gånger mer, men 

för t.ex. bly är de diffusa utsläppen 40 gånger högre än punktkällorna. När det 

gäller luft är det samma mönster, utsläppen från CLRTAP är betydligt större än 

punktkällorna även om skillnaden inte är lika stor som för vatten. En viss risk för 

dubbelräkning av emissioner finns vid jämförelser av data där diffusa emissioner 

ingår. Luft är nämligen också en källa till vatten som via atmosfärisk deposition 

påverkar bidraget från all markanvändning och deposition direkt på sjöyta. 

 
Tabell 25. Jämförelse mellan utsläpp (kg) från punktkällor till luft, vatten (E-PRTR) och 
diffusa källor. Diffus emisssion till vatten enligt vattenrapporteringen (se Bilaga 3); för luft 
som nationella totalemissioner enligt CLRTAP (se Figur 23 och Figur 24). I CLRTAP ingår 
även punktkällor enligt E-PRTR. Avrundade värden. N.d = no data 

 Punkt-

utsläpp 
vatten  

Diffusa 

emissioner 
vatten (kg) 

Kvot diffusa 

emissioner vat-
ten/ 

punktkällor 
vatten 

Total 

emission 
vatten 

(kg) 

Punkt-

utsläpp 
luft (kg) 

Total 

emission 
luft (kg) 

Cd 460 3 900 8 4400 75 520 

Pb 2 200 90 000 40 92 000 2 800 9 200 

Cu 11 000 270 000 20 280 000 970 50 000 

Zn 86 000 760 000 9 850 000 17 000 160 000 

Ni 6 800 100 000 10 110 000 2 100 15 000 

Hg 46 750 20 800 190 580 

PAH-

4 

100 1500 20 1600 200 13 000 

Dioxin n.d 0,01  0,01 0,014 0,037 
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Presentation av diffusa emissioner 
på UTIS 

Idag presenteras vissa data över diffusa emissioner till luft på webbplatsen ”Ut-

släpp till Siffror” (UTIS). Målet med denna studie har varit att utifrån olika rappor-

teringar ta fram och presentera data över diffusa emissioner. Vidare var syftet att ta 

fram nya data över diffusa emissioner för ämnen som tidigare inte modellerats.  

 

I denna studie presenteras data från olika vattenrapporteringar för metaller och 

näringsämnen. Data över diffusa emissioner av vissa organiska ämnen till vatten 

för källor som mindre industrier och kommunala reningsverk, dagvatten och atmo-

sfärisk deposition har även tagits fram. Vidare har emissioner av nonylfenoler från 

användningen av olika varugrupper i Sverige beräknats. För att få en mer heltäck-

ande bild av de rapporterade mängderna av de aktuella ämnena till E-PRTR har en 

jämförelse mellan diffusa källor, data på UTIS och E-PRTR rapporteringen genom-

förts. 

 

Alla data som sammanställt i föreliggande rapport har olika grad av kvalitet. Det är 

därför svårt att ge en generell syn på om och huruvida dessa skulle kunna presente-

ras på UTIS. Nedan ges ett förlag på olika presentationssätt. 

 

Utsläpp till luft 
Idag presenteras vissa data över diffusa emissioner till luft på UTIS. Dessa data 

kommer från luft/klimatrapporteringarna CLRTAP och UNFCCC och presenteras 

under ”Utsläpp till luft” med en geografisk fördelning med 1x1 km
2
 stora raster 

(http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Alla-utslapp-till-luft/). Under utsläpp till 

luft har man valt att utifrån luftrapporteringar inte särskilja på diffusa emissioner 

och punktutsläpp utan alla data visas per sektor och ämne.  

 

Nuvarande presentation av utsläpp till luft görs via SMHI:s system för luftvårdsar-

bete, Airviro. Webbsidor har tagits fram för att presentera luftmiljödata i Google 

Maps, samt i diagramform och länkas in i UTIS i för ändamålet förberedda ramar. 

Denna lösning har valts för att så långt som möjligt undvika att duplicera data, och 

minimera återkommande bearbetningssteg. Emissionsdata ligger redan lagrade i 

Airviros emissionsdatabaser, och kan genom befintlig funktionalitet presenteras 

direkt från Airviro till Google Maps. Vid en förfrågan från UTIS utförs: 

1. Källor med valda geografiska koder och aktivitetskoder filtreras fram. 

2. Koordinater för samtliga källor som filtreras fram konverteras till koordi-

natsystemet WGS 84 (krävs för visning på Google Maps). 

3. Utsläpp från punktkällor, areakällor, vägkällor och gridkällor sorteras för 

presentationen in i ett raster 

4. En legend skapas som anger total-emission, samt färgskala för rastret. 

5. En png bild skapas med raster och legend och skickas sedan till Google 

Maps. 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Alla-utslapp-till-luft/
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Observera att ingen framställning sker i förväg av de bilder som visas på Google 

Maps. En ändring i emissionsdatabasen resulterar därmed direkt i ändrade resultat i 

UTIS. 

 

En presentation av nationella emissionstotaler per ämne och sektor saknas i nuläget 

på UTIS. Det skulle vara av intresse att från länka UTIS till Naturvårdsverkets 

webbplats där data från CLRTAP och UNFCCC presenteras, alternativt länka di-

rekt till CLRTAP och UNFCCC. En annan möjlighet skulle också vara att presen-

tera dessa data direkt på UTIS. Detta skulle kunna göras med samma teknik som 

redan används. Orsaken att det inte redan görs är att det tar några sekunder för lång 

tid att generera bilderna från databasen. Google Maps kräver svar inom ca 4 sekun-

der, annars orsakas en s.k. time-out. En möjlig lösning vore någon form av cache 

lagring av bilder för senare visning. Vid varje uppdatering av databasen kan då ett 

antal bilder skapas manuellt på systemnivå (istället för via webb-gränsnittet). Om 

det sedan, när en viss utsökning utförs i webb-gränssnittet redan finns färdiga bil-

der på servern, så används dessa istället för att generera en ny bild. Detta ger en 

snabbare presentation i Google Maps och gör det möjligt att undvika time-out pro-

blem. En nackdel med en sådan lösning är att ett ytterligare steg tillkommer vid 

publicering av nya data. Då data normalt endast uppdateras en gång per år, så be-

döms det dock vara hanterbart. Detta skulle vara möjligt med samma teknik som 

används idag, men skulle kräva viss utveckling. Innan en sådan lösning utvecklas 

är det dock lämpligt att undersöka om funktionaliteten i Google Maps har föränd-

rats sedan nuvarande presentation utvecklades. Kanske går det att komma runt 

problemet på andra och enklare sätt idag.  

 

Utsläpp till vatten 
Det finns olika sätt att presentera emissionsdata till vatten på, allt från enkla tabel-

ler och diagram, till Sverigekartor och sökfunktioner på webbplatsen. Vad som är 

lämpligt att använda på UTIS beror både på kvalitet på bakomliggande data samt 

ambitionsnivån för själva presentationen. Nedan ges en kort beskrivning av de 

olika alternativen. 

 

Tabeller och diagram 

Diagram och tabeller över diffusa källor och punktkällor kan visas som samman-

ställning av alla källor för respektive ämne, aggregerade per t.ex. vattendistrikt och 

för hela landet. På sikt blir det också intressant att visa en jämförelse av källorna 

per ämne och rapporteringsperiod och få en indikation på förändring med tiden. 

 

Kartor per ämnen och källa 

Enkla kartor som kan genereras i geodatabasen kan presenteras som emission per 

källa, ämne och ytenhet. Här är att föredra att presentera data på kartan som kg/km
2
 

och år istället för total mängd i kg per standardavrinningsområde. På det sättet blir 

den geografiska jämförelsen normaliserad per ytenhet så att storleken på rapporte-
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ringsområdet inte påverkar presentationen där t.ex. stora avrinningsområden erhål-

ler stor total belastning. 

 

Eftersom det rör sig om flertal ämnen (metaller och näringsämnen, i nuläget inte 

organiska ämnen) och källor föreslås att Sverigekartorna ska kunna sökas ut med 

en enkel utsökningsfunktion, där ämne, emissionskälla och år är sökbara.  

 

Samma presentationsprincip som ”Utsläpp till luft” 

Det kan också vara av intresse att på sikt kunna presentera emissionsdata till vatten 

på liknande sätt som man idag presenterar emissioner till luft. Här är dock data inte 

lika enhetliga (olika geografisk fördelning för olika ämnen, datatillgänglighet, etc.), 

och presentationsform bör väljas som passar varje enskild datamängd. Till exempel 

behöver man fundera kring hur data ska aggregeras och presenteras, per vatten-

distrikt, län, kommun eller avrinningsområde.  

 

Inte alla typer av data passar att lagra i Airviro. Systemet är i grunden ett luftvårds-

system, och stödjer därmed främst olika typer av data relaterade till luftmiljö. För 

utsläpp till luft används Airviro även för att ta fram de data som presenteras, varför 

data redan finns i systemet. Överlag så är emissionsdata för utsläpp av farliga äm-

nen och för utsläpp till vatten mer inhomogena än data över utsläpp till luft, både 

vad gäller format och egenskaper. Data över utsläpp till vatten uppdateras inte 

heller lika regelbundet. Om dessa data skall presenteras i UTIS krävs det olika 

typer av presentation, beroende på de olika datamängdernas egenskaper. Det kan 

därför vara svårt att systematisera presentationen på samma sätt som gjorts för 

utsläpp till luft. En lösning som kan övervägas är istället att spara dessa som fär-

diga KML-filer, vilka enkelt kan visas som s.k. ”overlays” i Google Maps. Det 

finns möjlighet att ta fram KML-filer i de flesta GIS-program. Så länge datamäng-

derna inte blir alltför omfattande så är det svårt att göra en effektivare teknisk lös-

ning. Detta innebär också minimala förändringar i UTIS. Då dessa data typiskt inte 

finns tillgängliga i standardiserade databaser krävs det ändå en återkommande 

manuell bearbetning. En mer tekniskt avancerad lösning skulle därmed troligen 

inte ge några tidsvinster. I de fall data för utsläpp till vatten trots allt finns att tillgå 

i mer kompletta och regelbundet uppdaterade databaser skulle det definitivt gå att 

göra mer flexibla och dynamiska presentationer. För att då inte öka driftskostna-

derna för UTIS i onödan vore en möjlighet att använda en befintlig karttjänst hos 

någon av de datavärdar som Naturvårdsverket tar hjälp av. Flera av dessa har redan 

idag avancerade karttjänster i drift. 

 

Vidare bör man också diskutera om huruvida en särredovisning av punktkällor från 

vattenrapporteringarna mellan punktkällor och diffusa källor enligt E-PRTR är 

nödvändig att presentera på UTIS. Under ”Utsläpp till luft” visas diffusa källor 

tillsammans med punktkällorna och någon sådan särredovisning görs inte i nuläget. 

Emissionerna presenteras istället utifrån olika huvudsektorer från luftrapporteringar 

som t.ex. ”Industriprocesser” och ”Avfall och avlopp”. För allmänheten är kanske 



  

 73 

informationen om det totala bidraget från alla reningsverk viktigare än en särredo-

visning av punktutsläpp och diffusa utsläpp enligt PRTR. 

 

Utsläpp från varor och produkter 
För uppskattade utsläpp av nonylfenol och dess etoxylater från olika produktgrup-

per är osäkerheten mycket stor. Den höga osäkerheten beror dels på osäkerhet i 

aktivitetsdata och i emissionsfaktorerna. Därför bör dessa data ej i nuläget present-

eras på UTIS. Vad man däremot skulle kunna göra är att länka till diverse hemsidor 

t.ex. COHIBA
17

, SOCOPSE
18

, ScorePP
19

, Stockholm stads SFAer
20

 där utsläpp 

från varor och produkter visas. En nackdel med denna typ av presentation är att 

man inte får en kontinuerlig uppdatering av data och att det kan vara svårt för an-

vändaren att snabbt finna den informationen man eftersöker. 

 

Framtida uppdatering av data på ett mer 
automatiserat sätt 
Generellt kan sägas att ju säkrare data man har desto finare geografisk fördelning 

och presentation skulle kunna tillämpas.  

 

Näringsämnen och metaller till vatten 

Data över diffusa emissioner till vatten finns tillgänglig via vattenrapporteringar. 

För metaller sammanställs data var tredje år och för näringsämnen med en frekvens 

på fyra alternativt fem år (fördjupade utvärderingen (FUT) av det nationella miljö-

målet ”Ingen övergödning” samt PLC rapportering). 2013 ska enligt plan metall-

data gällande år 2012 uppdateras. Näringsämnen ska uppdateras i nästa PLC rap-

portering som antagligen kommer att genomföras under 2014 och omfatta 2013 års 

data.  

 

För data från vattenrapporteringar (näringsämnen och metaller) finns det redan idag 

data med fin geografisk fördelning att tillgå. Utvecklingen av geodatabasen och 

metodiken för framtagning av emissionsdata för näringsämnen har pågått under en 

lång tid inom flertal utvecklings- och rapportering projekt inom programområdet 

Vatten (PLC). Allt eftersom behoven uppstod utökades modellmetodiken så att 

emissioner för fler ämnen också kunnat ingå (metaller). Dessa data är granskade, 

officiella och rapporterade till EEA-WISE och HELCOM således skulle kunna 

                                                      
17

 COHIBA: http://www.cohiba-project.net/ 
 

18
 SOCOPSE: http://www.socopse.eu/ 

 

19
 SCOREPP http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Kemikalier-och-miljogifter-

NY/Internationella-samarbeten/Miljogifter-i-urbana-miljoer---ScorePP/ 
 

20
 Stockholms stad http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Kemikalier-och-miljogifter-

NY/Internationella-samarbeten/ 

http://www.cohiba-project.net/
http://www.socopse.eu/
http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Kemikalier-och-miljogifter-NY/Internationella-samarbeten/Miljogifter-i-urbana-miljoer---ScorePP/
http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Kemikalier-och-miljogifter-NY/Internationella-samarbeten/Miljogifter-i-urbana-miljoer---ScorePP/
http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Kemikalier-och-miljogifter-NY/Internationella-samarbeten/
http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Kemikalier-och-miljogifter-NY/Internationella-samarbeten/
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presenteras på UTIS med viss omarbetning och omklassning av utsläppdata gäl-

lande enskilda avlopp, industrier och kommunala reningsverk för att motsvara 

definitioner för punkkällor och diffusa källor enligt E-PRTR. 

 

Samordning mellan SMED Vatten och SMED Farliga ämnen krävs för att det i 

framtiden ska vara enkelt att få ut data över diffus emission till vatten från de olika 

vattenrapporteringarna. Bland annat krävs det vidareutveckling av hanteringen av 

de punktkällor som ingår i vattenrapporteringarna till HELCOM och EEA-WISE 

men som enligt E-PRTR räknas som diffusa källor (det arbeten gjordes i förelig-

gande studie manuellt). Här måste det finnas ett kopplingsschema mellan emiss-

ionerna från anläggningarna och E-PRTR tröskelvärden samt E-PRTR klassning av 

rapporterande anläggningar. Detta bör man ha i åtanke redan när vattenprojekten är 

i planeringsfasen så att samverkan mellan programområden kan maximeras och 

arbetet göras så effektivt som möjligt.  

 

Uppdateringarna av diffusa emissioner på UTIS bör göras med samma frekvens 

som vattenrapporteringarna, var fjärde år för näringsämnen (FUT, alternativt efter 

PLC rapporteringen) och var tredje år för metaller (EEA-WISE).  

 

Organiska ämnen 

För att man i framtider ska kunna ta fram data över diffusa emissioner på ett mer 

automatiserat sätt måste man först ha ett bättre dataunderlag för säkrare emissions-

uppskattningar. Emissionsdata för organiska ämnen är idag ytterst knapphändig. 

Dels så är det få anläggningar som rapporterar utsläpp av organiska ämnen till 

vatten i SMP och dels så har diffusa emissioner tidigare inte uppskattats i rapporte-

ringssammanhang, vilket innebär att det för många utsläppskällor saknas metoder 

för framtagning av data.  

 

Utifrån resultaten i denna studie föreslås ett fortsatt arbete med framtagning av 

metodiken för emissionsuppskattningar av organiska ämnen till vatten. Även data-

tillgängligheten borde bli bättre för att garantera högre kvalité på bakomliggande 

data, t.ex. säkrare schablonvärden för dagvatten och information om reningseffek-

ten i dagvattendammar. Eventuellt skulle man på en väldigt övergripande nivå 

kunna använda resultat från denna studie till att visa hur dagvatten och atmosfärisk 

deposition bidrar till spridningen av organiska ämnen till vatten (dock bör man i så 

fall ta hänsyn till att det finns andra källor som ännu inte har kunnat kvantifieras 

och som också kan vara viktiga). I nuläget rekommenderas inte en geografisk pre-

sentation av emissionsdata för organiska ämnen till vatten på UTIS på grund av att 

data är osäkra även på nationell nivå. 

 

Det skulle vara av intresse att kunna genomföra fler faktiska mätningar av utvalda 

organiska ämnen i matriser som t.ex. avloppsvatten från enskilda avlopp för att på 

så sätt möjliggöra eventuella uppskattningar av emissioner från den källan. Idag 

saknas det sådana data. 
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Samordning mellan Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten är viktig 

eftersom emissioner av organiska ämnen till vatten även är av intressen i rapporte-

ringssammanhang inom programområdet Vatten (EEA-WISE SoE Emissions). 
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Datavärdskap för diffusa emiss-
ioner 

I Sverige finns det nationella datavärdar som på uppdrag av Naturvårdsverket lag-

rar, tillhandahåller och kvalitetssäkrar miljödata på nationell nivå. Idag finns det 

dock inte något liknande datavärdskap för diffusa emissionsdata.  

 

De data som tas fram i Sverige är till stor del koncentrerad till enskilda forsknings-

projekt (COHIBA, SOCOPSE, SCOREPP, ChEmiTecs, ”Metaller i stad och 

land”). Utöver det så tar man fram data över diffusa emissioner inom olika rappor-

teringsprojekt till luft och vatten. Mycket av det arbete som SMED utför kan liknas 

vid ett datavärdskap, men det saknas en övergripande bild över de diffusa emiss-

ionerna. 

 

Behovet av att kunna samla information om diffusa emissioner på ett och samma 

ställe borde vara stort för myndigheter (Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyn-

digheten, KemI, etc.) men även för forskare. Mycket av informationen ligger idag i 

olika forskningsrapporter. En gemensam databas skulle kunna möjliggöra en effek-

tivare uppdatering av nya utsläppssiffror. Utmaningen skulle dock ligga i att konti-

nuerligt följa upp arbetet inom området så att senast tillgängliga data (t.ex. för 

emissionsfaktorer) skulle finnas uppdaterat i databasen.  
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Slutsatser 

Resultaten framtagna i denna rapport visar att de diffusa emissionerna är viktiga för 

kartläggning av spridning och förekomst av metaller, kväve, fosfor och vissa orga-

niska ämnen (t.ex. nonylfenoler, PAH, PBDE, DEHP) i miljön. Utsläppen som 

rapporteras till E-PRTR är relativt små i jämförelse med de diffusa källor som 

presenterats.  

 

Diffusa emissionerna till vatten är betydligt större än punktkällorna för alla metal-

ler och näringsämnen, oftast mer än minst 10 gånger mer, men för t.ex. bly är de 

diffusa utsläppen 40 gånger högre än punktkällorna. När det gäller luft är det 

samma mönster, utsläppen från CLRTAP är betydligt större än punktkällorna enligt 

E-PRTR även om skillnaden inte är lika stor som för vatten. 

 

Kvalitén på de framtagna data är avgörande för hur dessa skulle kunna presenteras 

på UTIS. Skalan på den geografiska fördelningen av data är också beroende på 

kvalitén på bakomliggande data.  

 

En generell slutsats är att de data som redan ingår i andra rapporteringar (luft och 

vatten) är av sådan kvalitet att de skulle kunna visas på UTIS. Hur denna presentat-

ion ska se ut beror på vad man vill visa med data – totala värden för Sverige eller 

t.ex. en geografisk fördelning av emissioner. I den gruppen ingår emissionsdata för 

metaller och näringsämnen till vatten samt emissioner till luft-totaler för hela lan-

det, som i nuläget saknas helt på UTIS. 

 

Mer arbete krävs för att nå tillräcklig datakvalitet för emissioner av organiska äm-

nen till vatten. En möjlighet skulle kunna vara att i diskussionsform presentera 

skillnader mellan olika källor till utsläpp som man har kunnat kvantifiera. Data-

luckorna är dock fortfarande så stora och osäkra (data över läckage från t.ex. 

skogs- och jordbruksmark saknas) att en bra jämförelse antagligen skulle vara svår 

att genomföra. 

 

Diffusa emissioner av nonylfenoler från textilier är en stor källa till kommunala 

reningsverk. För uppskattade utsläpp av nonylfenol och dess etoxylater från olika 

produktgrupper är osäkerheten mycket stor. Den höga osäkerheten beror dels på 

osäkerhet i aktivitetsdata och i emissionsfaktorerna. Därför bör dessa data ej i nu-

läget presenteras på UTIS. 

 

I Tabell 26 visas en sammanställning av olika datakällor och ämnen samt hur dessa 

skulle kunna presenteras på UTIS samt vilken insats som skulle krävas för att göra 

en rutinmässig uppdatering av dessa. Uppdateringen av emissionsdata till vatten 

(metaller och näringsämnen) bör göras med samma frekvens som vattenrapporte-

ringar. Samordning mellan Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten är 

viktig. 
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Tabell 26. Sammanfattning av de olika datakällorna, presentationen på UTIS, förslag till 
geografisk fördelning av data samt insats för rutinmässig uppdatering av data för de olika 
ämnesgrupperna. 

Ämnesgrupp Datakälla Lämpligt att 
visa på UTIS 

Geografisk 
fördelning 

Insats för rutin-
mässig uppdate-

ring av data 

Näringsämnen FUT3, PLC Ja Nationellt 1-2 dagar1 

Näringsämnen FUT, PLC Ja Vattendistrikt 1-2 dagar1,2 

Näringsämnen FUT, PLC Ja PLC rapporte-
ring nivå 

1-2 dagar1 

Metaller EEA WISE3 Ja Nationellt 1-2 dagar1 

Metaller EEA WISE Ja Vattendistrikt 1-2 dagar1,2 

Metaller EEA WISE Ja PLC rapporte-
ring nivå 

1-2 dagar1 

Organiska ämnen till 

vatten 

Olika da-

takällor för 
resp. ut-

släppskälla 
och ämne 

Nej p.g.a. 

osäkert data-
underlag 

Nationellt Osäkert 

Nonylfenol från varor KemI, SCB, 

emissions-
faktorer 

Nej, för p.g.a. 

osäkert data-
underlag 

Nationellt  

Utsläpp till luft (äm-

nen som ingår i luft-
rapporteringen) 

UTIS (Ut-

släpp till luft 
samt ”sök”) 

Ja Nationellt 

(saknas idag) 

Beroende på tek-

niska förutsättning-
ar i Google Maps 

1
 Klassa in punktkällorna (industrier och KARV) enligt E-PRTR samt addera data för enskilda avlopp till 

diffusa utsläpp enligt E-PRTR. 

2 
Aggregera om data från havsbassänger (HELCOM) till vattendistrikt  

3
 FUT-Fördjupad utvärdering av miljömalet ”Ingen övergödning”, PLC- Pollution Load Compilation, EEA-

WISE- European Environment Agency - Water Information System for Europe State of Environment - 

Emissions 

 

Behovet av att kunna samla information om diffusa emissioner på ett och samma 

ställe borde vara stort för myndigheter (Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyn-

digheten, KemI, etc.) men även för forskare. Mycket av informationen ligger idag i 

olika forskningsrapporter. En gemensam databas skulle kunna möjliggöra en effek-

tivare uppdatering av nya utsläppssiffror.  
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Bilaga 1 Vattenrapporteringar 

Kort beskrivning av de olika rapporteringarna från vilka data används i förelig-

gande rapport. Metodiken inom dessa rapporteringar bygger på den metodik som 

tagits fram och utvecklats under många år för HELCOMs PLC rapporteringar 

(Brandt et al., 2008). 

 

HELCOM PLC Periodical (Pollution Load Compilation) 

SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket beräknat den vattenburna belastningen 

av näringsämnen fosfor och kväve till Sveriges omgivande havsbassänger som 

underlag till HELCOM-rapporteringen PLC-5, femte Pollution Load Compilation 

(Brandt et al., 2008).  

 

HELCOMs PLC-5 omfattar rapportering av belastningen av näringsämnen fosfor 

och kväve till Östersjön och Kattegatt. Belastning rapporteras per huvudavrin-

ningsområden. Beräkningarna i PLC-5 (den senaste PLC rapporteringen) avser 

utsläppsdata för år 2006. I beräkningarna har långtidsmedelsvärden för avrinning 

för åren 1985-2004 används i syftet att flödesnormalisera resultaten. Vidare har 

bruttobelastningen av näringsämnen från diffusa källor och punktkällor till vatten 

beräknats. Även retention (avskiljning) och nettobelastningen av näringsämnen till 

Östersjön och Västerhavet ingick i rapporteringen. 

 

Nästa rapportering (PLC-6) ska enligt planen ske senhösten 2013 och omfatta data 

för 2012. Det finns dock planer inom HELCOM på att nästa rapportering ska flyt-

tas till hösten 2014 och omfatta data för 2013 (personlig kommunikation, Heléne 

Ejhed, SMED vatten).  

 

Fördjupad utvärdering (FUT) av nationella miljökvalitetsmålet ”Ingen 

övergödning” 

Den fördjupade utvärderingen (FUT) av det nationella miljömålet ”Ingen övergöd-

ning” görs var 4:e år. Under 2011 har SMED på uppdrag av Naturvårdsverket ge-

nomfört beräkningar av kväve och fosforbelastningen på vatten och hav i Sverige 

för år 2009 (Ejhed et al., 2011).  

 

Beräkningarna har genomförts med PLC-5 metodik och redovisas som brutto- och 

nettobelastning till vatten aggregerat till HELCOMs havsbassängsnivå. Denna 

rapportering innehåller de senast framtagna emissionsdata för näringsämnen i Sve-

rige och resultaten har därför vidare används i denna studie. 
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EEA WISE SoE Emissions  

EEA SoE Emissions (SoE-State of Environment) är en rapportering som är mycket 

omfattande avseende antalet kemiska ämnen som ska rapporteras som belastning 

per källa.  

 

Sverige rapporterar årligen in belastningsdata på vattendistriktsområden till EEA 

WISE SoE Emissions. Varje år rapporteras transport i flodmynning och punktkäl-

lor och var tredje år rapporteras diffusa källor. Både näringsämnen och farliga 

ämnen (metaller och organiska ämnen) rapporteras. Antalet kemiska ämnen för 

vilka transporter och utsläpp redovisas begränsas till det som finns tillgängligt i 

nationellt täckande databaser med senast tillgängligt år. Belastning- och utsläpps-

data som utgör en del av underlaget till rapportering till EEA WISE SoE Emissions 

har tagits fram inom ett flertal SMED projekt. Styrande för rapporteringen är ”Data 

dictionary, Definition of WISE-SoE Reporting: Emissions dataset, Version: July 

2011” (EEA, 2011). 

 

Dataunderlaget för belastning från punktkällor (reningsverk och industrier) baseras 

framförallt på emissionsdeklarationerna i Svenska Miljörapporteringsportalen 

(SMP). 

 

Den senaste rapporteringen till EEA WISE gjordes i oktober 2011, då bruttobelast-

ningen från punktkällorna för metaller, organiska ämnen och näringsämnen rappor-

terades. Därutöver inkluderades även data för flodmynningstransport och direkta 

utsläpp till kusten per vattendistrikt från andra internationella rapporteringarna 

(HELCOM PLC Annual, OSPAR RID och EEA WISE SoE TCM (Transitional, 

Coastal and Marine Waters)).  

 

Nästa EEA WISE Emissions rapportering ska genomföras i oktober 2013 och om-

fatta data för punktkällor i inlandet, flodmynningstransport och direkta punktut-

släpp till kusten för näringsämnen, metaller och organiska miljögifter gällande år 

2011. Diffusa utsläpp av metaller och näringsämnen till vatten rapporterades till 

EEA WISE Emissions 2010. Uppdatering av utsläpps data för diffusa källor kom-

mer att göras under 2013 och omfatta 2012 års data.  
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Bilaga 2 Emissionskällor för metal-
ler och näringsämnen till vatten 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika emissionskällorna för metaller och 

näringsämnen till vatten för vilka data används i presentationen av diffusa emiss-

ioner i föreliggande rapport. Utförlig beskrivning av använda data, beräknings- och 

modelleringsmetoder finns beskrivna i Brandt et al., 2008 (PLC-5), Ejhed et al., 

2010 (data över diffusa emissioner EEA WISE, metaller) samt Ejhed et al., 2011 

(FUT, näringsämnen). 

 

Dagvatten 

SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat ett beräkningssystem för 

dagvatten som omfattar beräkningar av dagvattenbelastning i både tätort och från 

det statliga vägnätet. Standardläckageschabloner och avrinningskoefficienter som 

används i beräkningssystemet kommer från StormTac (www.stromtac.com) som 

modellerar dagvattenutsläppen. I nuläget innehåller StormTac information om ca 

100 ämnen för ca 80 markanvändningskategorier.  

 

Dagvatten som genereras kan antingen gå direkt till recipient, ledas till recipient 

via någon form av dagvattenrening, t.ex. våtmark eller damm eller ledas till ett 

reningsverk. I SMED:s beräkningsystem har man försökt ta hänsyn till att allt vat-

ten inte går direkt till recipient och för att undvika dubbelräkning av flöden till 

vatten (både från dagvatten och från reningsverk) har man använd information från 

en undersökning om dagvattenfördelning i Sveriges 22 största kommuner. För de 

resterande kommuner antogs fördelningen vara 92 % direkt till recipient, 4 % till 

reningsverk och 4 % till dagvattenrening, vilket motsvarar ett snitt av vad de 

mindre kommunerna i undersökningen uppgett. Man har också antagit att renings-

effektiviteten i dammar och våtmarker för alla studerade metaller är 50 %. 

 

Bidraget av näringsämnen till vatten via dagvattnet från hårdgjorda ytor i tätorter 

baseras på beräkningarna gjorda inom PLC-5 projektet (Brandt et al., 2008). För-

delningen av flöden till reningsverk eller recipient har gjorts på samma sätt som för 

metaller. Framtagna schabloner för fosfor och kväve samt avrinningskoefficienter 

använda i belastningsberäkningarna grundar sig på Stockholmsförhållanden och 

därför gjordes en justering av schabloner för att anpassa siffrorna till hela landet.  

 

Metallprojektet (Ejhed et al., 2010) visade att det förekommer stora kunskapsluck-

or kring vilken belastning som dagvattnet står för. Reningsschabloner för olika 

former av dagvattenrening visar på mycket stora variationer för kväve och fosfor 

och man tror att samma gäller även för metaller. I projektet antogs att generell 

reningseffektivitet för alla metaller på 50 %. Dessutom har man inom studien pga. 

dålig datatillgänglighet, inte kunnat ta hänsyn till Trafikverkets ca 400 dagvatten-

dammar, vilket också kan öka osäkerheten av resultaten. 

 

http://www.stromtac.com/
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Jordbruksmark 

Dataunderlaget för att få fram typhalter för jordbruksmark är relativt svagt, det 

saknas kontinuerliga mätningar av metaller i avrinning från jordbruksmark. Data 

som användes för att beräkna läckaget av metaller från jordbruksmark via vatten-

drag med avrinningsområden som signifikant påverkas av åkermark kommer från 

miljöövervakningsprogrammet för vattendrag samt från några få mätningar från 

forskningsprojekt från de nationella observationsfälten (jordbruksfält). Samtliga 

vattendrag i SLU:s datavärdskap för sjöar och vattendrag med metalldata från peri-

oden 1985-2008 användes. Datahanteringen och kvalitetssäkringen följde samma 

kriterier som för skogsmark och övrig mark (se nedan). Jordbrukspåverkade avrin-

ningsområden identifierades utifrån valda kriterier (5 % tätort, <20 % våtmark, >30 

% åker). Av totalt 199 vattendragsstationer identifierades 7 som var jordbrukspå-

verkade och som användes i vidare beräkningar. 

 

Beräkning av läckaget av fosfor och kväve från jordbruksmark bygger på metodik 

framtagen till PLC-5 rapporterinen. Läckagekoncentrationer och läckagekoeffici-

enter av näringsämnen har beräknats för 22 utlakningsregioner, 15 grödor, 10 

jordarter, 3 lutningsklasser och 3 fosforklasser för jordbruksmark 2009 med två 

olika modeller (för mer information, se Brandt et al., 2008). Vidare har man tagit 

hänsyn till klimatdata, växtföljder, växtsäsongens period samt tidpunkten för jord-

bearbetning. 

 

Skogsmark och övrig mark 

Data från miljöövervakningen avseende metaller i vattendrag för åren 1997 till 

2008 har används i syfte att beräkna emissioner som avspeglar avrinning från 

skogsmark, fjäll, våtmark och övrig mark. Eftersom tillgången på kvicksilverdata 

från miljöövervakningen av vattendrag är mycket mindre än för övriga metaller, 

beräknades kvicksilverhalter från TOC-halter via ett linjärt samband. Vidare an-

vändes information om avrinningsområdets egenskaper, t.ex. dess areal, andel 

skogsmark, åker, våtmark, fjällmark och tätort. Dessa data erhölls från olika in-

formationskällor så som berggrunds- och jordartkartor, topografiska kartor, etc. 

Efter kvalitetsgranskningen av data från vattendragsstationer erhöll man 2 markty-

per, skogsmark (kriterierna <5 % åker, <5 % tätort, <20 % våtmark och >70 % 

skogsmark) och resterande slogs ihop till övrig mark (kriterierna <5 % åker, <5 % 

tätort och <70 % skogsmark samt våtmark och fjäll). 

 

Typhalterna för metaller beräknades därefter för limniska ytvattenförekomster i sju 

ekoregioner i Sverige (enligt Naturvårdsverkets indelningskriterier för limniska 

typer). 

 

Typhalter för beräkning av läckaget av näringsämnen fosfor och kväve från 

skogsmark och övrig mark har baserats på data från representativa områden inom 

de regionala och nationella mätprogrammen för vattendragen i Sverige (Brandt et 

al., 2008). Typhalter för skogsmark, fjäll och öppen mark har ansatts som naturliga 



  

 86 

bakgrundstyphalter, eftersom skillnaden mellan brukade (bortsett från hyggen) och 

obrukade skogsområden har visat sig svåra att påvisa. 

 

Deposition på sjöyta 

Atmosfärisk deposition av tungmetallerna kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), koppar 

(Cu), zink (Zn), bly (Pb) och nickel (Ni) finns analyserat i två dataserier inom ra-

men för den svenska miljöövervakningen, Luft; ”Metaller i luft och nederbörd” och 

”Mätning av tungmetaller i mossa”.  

 

I beräkningarna användes miljöövervakningsdata och genomsnittlig nederbörd för 

perioden 2003-2005. Tungmetaller (ej Hg) i nederbörd som användes i beräkning-

arna mättes vid endast två stationer, båda belägna i södra Sverige, Arup i Skåne län 

och Gårdsjö i Västra Götaland medan data för kvicksilver kommer från tre nation-

ella stationer, Råö på västkusten, Aspvreten på östkusten samt Pallas i norra Fin-

land. Undersökning ”Tungmetaller i mossa” omfattar analys av metalldeposition i 

mossprover och omfattar prover från 570 lokaler. Vidare använder man årlig ge-

nomsnittlig nederbörd framtagen av SMHI för beräkning av den atmosfäriska de-

positionen av metaller. 

 

För att få en bättre geografisk fördelning av depositionsdata interpolerades data 

från dessa två undersökningarna (se även Ejhed et al., 2010). Avvikande och 

osäkra värden exkluderas i beräkningarna. Den interpolerade metallkoncentration-

en multipliceras med den genomsnittliga nederbörden för att erhålla metalldeposit-

ion och därefter konverteras till ett raster med pixelstorleken 2 x 2 km. Deposition-

en för varje delavrinningsområde beräknas som en bi-linjär interpolation av de 

pixlar som ligger närmast delavrinningsområdets centrumpunkt. 

 

Depositionen av kväve på vattenytor omfattar både våt- och torrdepositionen och 

beräknades i FUT projektet med en MATCH-modell (Brandt et al., 2008). Må-

nadsvärden i MATCH-modellen fanns tillgängliga endast för åren 2002-2004 och 

samma månadsfraktion har applicerats för medelåret 2002-2008.  

 

Depositionen av fosfor på sjöar har beräknats med samma metodik som PLC-5 

data. Dessa beräkningar baseras på mätdata från 19 mätstationer som visar på stor 

spridning i halter och mängder och ett medianvärde för hela landet har istället an-

vänds. Depositionen av fosfor på sjöar har klassats som en naturlig bakgrundskälla 

i beräkningarna. 

 

Enskilda avlopp 

Emissioner av näringsämnen och metaller från enskilda avlopp räknas inom vatten-

rapporteringarna som punktkällor till vatten, vilket inte överensstämmer med E-

PRTR där emissioner från enskilda avlopp är diffusa utsläpp.  

 

För att beräkna utsläpp av metaller från enskilda avlopp har man använt enkätupp-

gifter från Sveriges kommuner samt uppgifter från SCBs fastighetstaxerings- fas-
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tighets- och befolkningsregister. Enkäten som skickades till kommunerna gav in-

formation om antal fastigheter med enskilt avlopp uppdelat på permanentboende 

och fritidsboende samt vilken typ av rening som används. Ur SCBs statistik erhöll 

man information om hur många persondagar fastigheten används. Dessutom an-

vänds schabloner för metallinnehåll i orenat avloppsvatten för att beräkna belast-

ningen på vatten. Belastningsberäkningar av metaller från enskilda avlopp tas fram 

på standardavrinningsområde och aggregeras därefter upp till vattendistriktnivå.  

 

Belastningsberäkningarna för kväve och fosfor från enskilda avlopp till vatten 

baseras på rapport från Ek et al., (2011b). Vidare har uppgifterna från 2009 uppda-

terats med befolkningsstatistik och antal enskilda avlopp från taxeringsuppgifter 

gällande år 2009. 

 

Reningsverk och industrier 

I den senaste rapporteringen till EEA WISE Emissions (hösten 2011) har utsläpp 

av metaller från kommunala reningsverk (KARV, både E-PRTR och övriga an-

läggningar) och industrier (ej E-PRTR klassade anläggningar) sammanställt från 

SMP avseende utsläppsåret 2010. Utsläpp från större industriella punktkällor har 

hämtats från den senaste E-PRTR rapporteringen och gäller för utsläppsåret 2009. 

KARV data har granskats av SCB inom SMED projektet ”Samordnad granskning 

av data ur SMP 2010”. 

 

Utsläpp av näringsämnen till vatten från tillståndspliktiga anläggningar (A och B) 

för år 2009 granskades utifrån data från SMP. Data justerades efter vissa kvalitets-

kontroller av SMP data. Bland annat tillkom ett antal anläggningar av lakvatten 

från deponier och andra branscher i industriutsläppen år 2009. Data för små re-

ningsverk, 200-2000 personekvivalenter (U och C anläggningar) som användes i 

beräkningarna av näringsämnen till vatten baserades på PLC-5 data. Efter en en-

kätsundersökning som genomfördes avseende kommunernas små reningsverk 2009 

gjordes vissa justeringar av de totala utsläppen eftersom det då upptäcktes att hund-

ratal av de mindre reningsverk som ingick i PLC-5 studien 2006 redan var om-

kopplade till större reningsverk. 

 

Inom vattenrapporteringarna räknas alla utsläpp från reningsverk och industrier 

som punktutsläpp. För att kunna följa definitionen av diffusa utsläpp inom PRTR 

måste små och medelstora företag som inte omfattas av rapporteringen samt PRTR 

klassade anläggningar vars utsläpp understiger tröskelvärden till E-PRTR särredo-

visas som diffusa. Punktkällor enligt E-PRTR har därför efter en manuell omarbet-

ning exkluderas i de emissioner som presenteras i föreliggande rapport.  

 

Båtbottenfärger 

Användning av båtbottenfärger i Sverige är starkt reglerat eftersom det har visat sig 

att vissa aktiva substanser i dessa färger är skadliga för vattenlevande organismer. 

Reglerna för användning av båtbottenfärger har succesivt skärpts. Färger som har 

högt läckage av koppar godkänns inte. Andra färger som innehåller koppar får 
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endast användas under vissa förhållanden. För båtar som används i insjöar finns det 

inga godkända färger (KemI, 2011b). Sommaren 2011 godkändes dock en båtbot-

tenfärg innehållande koppar avsedd för fritidsbåtar för användning på östkusten, 

från Örskär till norska gränsen (KemI, 2011c). 

 

SMED har till EEA WISE SoE Emissions beräknat bruttobelastningen av koppar 

från antifoulingmedel som klassats som bekämpningsmedel (Ejhed et al., 2010). 

Beräkningarna har vidare används i en studie av Westerberg (2010) i syfte att göra 

en geografisk fördelning av den beräknade mängden Cu. Den geografiska fördel-

ningen genomfördes per vattendistrikt. 

 

Den totala belastningen på vattenmiljön av Cu i antifoulingprodukter beräknades 

med hjälp av statistik över försålda mängder från KemI för år 2008 (se Ejhed et al., 

2010). Beräkningarna bygger på ett antal antaganden; (1) enbart antifoulingproduk-

ter sålda i Sverige inkluderas, (2) hela den försålda mängden har använts under 

året, (3) fördelningen mellan hushållskonsumtion och industriell konsumtion redo-

visas i statistiken enbart för antifoulingprodukter totalt sett och antas vara likadan 

för de enskilda verksamma ämnena (även om kopparpyrition enbart används in-

dustriellt), (4) alla försålda antifoulingprodukter är båtbottenfärger, (5) 90 % av det 

verksamma ämnet i antifoulingprodukterna frigörs och enbart 10 % blir kvar i fär-

gen enligt en harmonisering av biocidprodukter.  

 

Den geografiska fördelningen av belastningen från båtbottenfärger beräknades per 

EEA-vattendistrikt och baserades på fördelningsraster för fritidsbåtar samt nation-

ell sjöfart som tagits fram inom SMED Luft och där bedömts ha relativt hög nog-

grannhet. Den geografiskt fördelade belastningen av koppar från fritidsbåtar beräk-

nades utifrån belastningen från hushållskonsumtion som fördelades i vatten-

distrikten på västkusten (Trelleborg till Idefjorden) eftersom kemiskt verksamma 

färger är förbjudna för fritidsbåtar på den resterande delen av kusten (studien ge-

nomfördes innan KemI godkände en båtbottenfärg med koppar för användning på 

fritidsbåtar i Östersjön). För nationell sjöfart gjordes beräkningen för belastningen 

från den industriellt använda mängden koppar som fördelas över västkusten, ost-

kusten och norrlandskusten upp till Bottenviken där antifoulingprodukter med 

koppar inte får användas yrkesmässigt. Belastningen summerades per HELCOMs 

havsbassäng och omräknades därefter per EEA-vattendistriktsområde genom en 

viktning med längden av den yttre vattendistriktsgränsen per havsbassäng (Wester-

berg, 2010). 
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Bilaga 3 Bruttobelastning av me-
taller och näringsämnen  

Bruttobelastning av näringsämnen och metaller till vatten. Data från rapporteringen 

till EEA-WISE och den fördjupade utvärderingen av miljömålet ”Ingen övergöd-

ning”. Data fördelade per vattendistrikt och utsläppskälla. 

 
Bruttobelastning av kväve (ton/år) utsläppsåret 2009 fördelat per emissionskälla och vat-

tendistrikt (bearbetade data Ejhed et al., 2011, resultaten avrundade till två värdesiffror). 

Bruttobelast-
ning,  
ton kväve/år       Övrig mark           

  

Dagvat-
ten 

Jord-
bruks 
mark 

Skogs 
mark 

Fjäll Myr 
Öp-
pen 

mark 

Deposit-
ion på 
sjöyta 

Enskilda 
avlopp 

KARV 
diffusa 

Industri 
diffusa 

Summa 
diffusa 
källor 

Bottenviken 53 1200 15000 4400 2500 440 2100 180 1700 200 28000 

Bottenhavet 150 2400 14000 2100 1600 490 2700 440 3200 180 28000 

Norra Östersjön 310 6000 2300  120 610 1500 560 2700 240 14000 

Södra Östersjön 390 19000 2700  150 850 2500 650 2300 230 29000 

Västerhavet 810 23000 8300 300 1100 1600 6100 1000 3900 540 47000 

Summa 1700 52000 43000 6800 5500 3700 15000 2800 14000 1400 140000 

 
Bruttobelastning av fosfor (ton/år) utsläppsåret 2009 fördelat per emissionskälla och vat-
tendistrikt (bearbetade data Ejhed et al., 2011, resultaten avrundade till två värdesiffror). 

Bruttobelastning,  
ton fosfor/år       Övrig mark           

  

Dagvat-
ten 

Jord-
bruks-
mark 

Skogs
mark 

Fjäll Myr 
Öp-
pen 

mark 

Deposit-
ion på 
sjöyta 

Enskilda 
avlopp 

KARV 
diffusa 

Industri 
diffusa 

Summa 
diffusa 
källor 

Bottenviken 13 60 460 130 78 45 43 18 21 1 870 

Bottenhavet 26 130 440 63 50 62 42 43 43 15 920 

Norra Östersjön 42 380 48  1.6 32 13 55 36 5 620 

Södra Östersjön 38 340 46  1.3 54 18 64 41 16 620 

Västerhavet 71 640 190 9.2 15 150 42 110 65 29 1300 

Summa 190 1600 1200 200 150 340 160 290 210 67 4300 
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Bruttobelastning av kadmium (kg/år) fördelat per emissionskälla och vattendistrikt (bear-

betade data Ejhed et al., 2010 samt EEA-WISE rapportering 2011, varje post avrundad till 
två värdesiffror). 

Bruttobelastning,  
kg kadmium/år       Övrig mark           

  

Dag-
vat-
ten 

Jord-
bruks-
mark 

Skogs
mark 

Fjäll Myr 
Öp-
pen 

mark 
Övrigt 

Deposit-
ion på 
sjöyta 

Enskilda 
avlopp 

KARV 
diffusa 

Indu-
stri 
dif-
fusa 

Summa 
diffusa 
källor 

Bottenviken 51 5,2 290 110 49 13 7,9 230 0,85 4,9 18 780 

Bottenhavet 96 11 310 46 36 22 6,6 250 2,2 11 13 800 

Norra Östersjön 140 16 110  3,2 4,8 9,2 130 2,9 4,6 11 430 

Södra Östersjön 140 31 230  6,9 10 29 110 3,2 10 26 600 

Västerhavet 250 52 430 3,7 37 17 42 450 5,3 5,3 13 1300 

Summa 670 120 1400 160 130 68 94 1200 14 35 82 3900 

 
Bruttobelastning av koppar (kg/år) fördelat per emissionskälla och vattendistrikt (bearbe-

tade data Ejhed et al., 2010 samt EEA-WISE rapportering 2011, varje post avrundad till två 
värdesiffror). 

Bruttobelastning,  
kg koppar/år       Övrig mark           

  

Dag-
vat-
ten 

Jord-
bruks-
mark 

Skogs-
mark 

Fjäll Myr 
Öp-
pen 

mark 
Övrigt 

Deposit-
ion på 
sjöyta 

En-
skilda 

av-
lopp 

KARV 
dif-
fusa 

Indu-
stri 
dif-
fusa 

Summa 
diffusa 
källor 

Bottenviken 3800 1400 13000 6700 2100 570 590 3200 150 580 120 32000 

Bottenhavet 6300 2900 13000 2800 1400 930 520 3300 390 940 180 33000 

Norra Östersjön 7200 4100 2800  89 140 1100 1400 510 870 140 18000 

Södra Östersjön 7800 8100 3800  120 170 1500 1200 570 2000 160 26000 

Västerhavet 13000 14000 17000 230 1400 670 3100 5200 930 1200 440 57000 

Summa 38000 30000 49000 9700 5100 2500 6800 14000 2500 5500 1000 160000 

 

Bruttobelastning av koppar (ton/år) från båtbottenfärger 

Vattendistrikt EEA Kopparbelastning (ton/år) 

SE-1 Bottenviken 1 

SE-2 Bottenhavet 0,62 

SE-3 Egentliga Östersjön norra 13 

SE-4 Egentliga Östersjön södra inkl. Öresund 41 

SE-5 Västerhavet 42 

Summa 104 
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Bruttobelastning av nickel (kg/år) fördelat per emissionskälla och vattendistrikt (bearbe-

tade data Ejhed et al., 2010 samt EEA-WISE rapportering 2011, varje post avrundad till två 
värdesiffror). 

Bruttobelastning,  
kg nickel/år       Övrig mark           

  

Dag-
vat-
ten 

Jord-
bruks-
mark 

Skogs-
mark 

Fjäll Myr 
Öp-
pen 

mark 
Övrigt 

Deposit-
ion på 
sjöyta 

En-
skilda 

av-
lopp 

KARV 
dif-
fusa 

Indu-
stri 
dif-
fusa 

Summa 
diffusa 
källor 

Bottenviken 500 1500 9100 4200 1600 390 320 2300 24 88 110 20000 

Bottenhavet 980 3300 9700 1800 1200 700 290 2200 63 240 35 20000 

Norra Östersjön 1500 4600 2700  82 130 720 900 81 530 29 11000 

Södra Östersjön 1500 9000 3900  120 180 1200 700 91 380 65 17000 

Västerhavet 2700 15000 8300 140 690 340 1800 3200 150 240 100 33000 

Summa 7200 34000 34000 6100 3600 1700 4300 9300 410 1500 350 100000 

 
Bruttobelastning av bly (kg/år) fördelat per emissionskälla och vattendistrikt (bearbetade 

data Ejhed et al., 2010 samt EEA-WISE rapportering 2011, varje post avrundad till två vär-
desiffror). 

Bruttobelastning,  
kg bly/år       Övrig mark           

  

Dag-
vat-
ten 

Jord-
bruks-
mark 

Skogs-
mark 

Fjäll Myr 
Öppen 
mark 

Övrigt 

Depo-
sition 

på 
sjöyta 

En-
skilda 

av-
lopp 

KARV 
dif-
fusa 

Indu-
stri 
dif-
fusa 

Summa 
diffusa 
källor 

Bottenviken 1600 200 8400 1100 1500 370 140 5400 18 42 73 19000 

Bottenhavet 2900 420 9000 450 1100 660 130 5300 47 72 350 20000 

Norra Östersjön 4100 600 2200  69 110 290 2600 60 65 120 10000 

Södra Östersjön 4200 1200 3400  110 150 470 2400 68 120 160 12000 

Västerhavet 7200 2000 7300 36 610 300 1100 9200 110 82 81 28000 

Summa 20000 4400 30000 1500 3300 1600 2100 25000 300 380 790 90000 

 

Bruttobelastning av zink (kg/år) fördelat per emissionskälla och vattendistrikt (bearbetade 
data Ejhed et al., 2010 samt EEA-WISE rapportering 2011, varje post avrundad till två vär-

desiffror). 

Bruttobelastning,  
kg zink/år       Övrig mark           

  

Dagvat-
ten 

Jord-
bruks
mark 

Skogs-
mark 

Fjäll Myr 
Öp-
pen 

mark 
Övrigt 

Deposit-
ion på 
sjöyta 

En-
skilda 

av-
lopp 

KARV 
dif-
fusa 

Indu-
stri 
dif-
fusa 

Summa 
diffusa 
källor 

Bottenviken 8700 1800 88000 22000 15000 3900 1900 34000 350 1500 6000 180000 

Bottenhavet 16000 3700 93000 9500 11000 6800 2200 37000 910 5400 710 190000 

Norra Östersjön 23000 5300 23000  710 1100 2600 14000 1200 2600 290 74000 

Södra Östersjön 23000 10000 35000  1000 1600 6900 11000 1300 3000 1000 95000 

Västerhavet 41000 18000 85000 770 7000 3500 13000 49000 2100 2100 1100 220000 

Summa 110000 39000 320000 33000 35000 17000 26000 145000 5900 15000 9100 760000 
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Bruttobelastning av kvicksilver (kg/år) fördelat per emissionskälla och vattendistrikt (be-

arbetade data Ejhed et al., 2010 samt EEA-WISE rapportering 2011, varje post avrundad 
till två värdesiffror). 

Bruttobelast-
ning,  
kg kvicksilver/år       Övrig mark           

  

Dag-
vat-
ten 

Jord-
bruks
mark 

Skogs
mark 

Fjäll Myr 
Öp-
pen 

mark 
Övrigt 

Deposit-
ion på 
sjöyta 

Enskilda 
avlopp 

KARV 
diffusa 

Industri 
diffusa 

Summa 
diffusa 
källor 

Bottenviken 9,8 0,83 110 26 18 4,8 2,6 27 0,69 2,5 1,0 200 

Bottenhavet 17 1,8 110 11 13 8,1 2,1 31 1,8 7,2 2,8 210 

Norra Östersjön 20 2,5 23  0,72 1,1 2,6 13 2,4 9,8 0,69 76 

Södra Östersjön 22 4,9 29  0,94 1,3 4,1 12 2,6 9,9 2,1 89 

Västerhavet 36 8,3 60 0,88 4,9 2,6 8,2 44 4,3 5,0 5,7 180 

Summa 110 18 330 38 37 18 20 130 12 34 12 750 
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Bilaga 4 Deposition av organiska 
ämnen  

Resultat av interpolationsmodelleringen, deposition på sjöyta inom respektive vat-

tendistrikt för år 2009 och 2010 i kg/år. 

2009      

Vattendistrikt PAH PCB HCH DDT PBDE 

Bottenviken 100 2 0,6 0,2 0,6 

Bottenhavet 200 3 1 0,5 0,7 

Norra Östersjön 200 0,5 0,3 0,2 0,1 

Södra Östersjön 300 0,7 0,5 0,4 0,2 

Västerhavet 400 3 1 0,9 0,6 

Hela landet 1000 9 4 2 2 

 

2010      

Vattendistrikt PAH PCB HCH DDT PBDE 

Bottenviken 200 2 0,7 0,3 0,5 

Bottenhavet 300 3 0,9 0,5 0,6 

Norra Östersjön 70 0,4 0,2 0,1 0,1 

Södra Östersjön 100 0,6 0,2 0,2 0,1 

Västerhavet 400 3 0,9 0,7 0,5 

Hela landet 1000 8 3 2 2 

 

Resultat utifrån uppskattningar av medeldepositionsfaktorer, deposition på sjöyta 

inom respektive vattendistrikt för år 2009 och 2010 i kg/år, dioxiner i kg TE (2005) 

WHO/år. 

2009        

Vattendistrikt PAH PCB HCH DDT PBDE Endosulfan Dioxiner  

Bottenviken 300 2 0,7 0,5 0,4 2 0,004 

Bottenhavet 350 2 0,8 0,5 0,4 2 0,004 

Norra Östersjön 100 0,6 0,3 0,2 0,2 0,8 0,001 

Södra Östersjön 200 0,8 0,4 0,3 0,2 1 0,002 

Västerhavet 400 2 0,8 0,6 0,5 2 0,004 

Hela landet 1000 6 3 2 2 8 0,02 
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2010         

Vattendistrikt PAH PCB HCH DDT PBDE Endosulfan Dioxiner Klorparaffiner 

Bottenviken 300 1 0,6 0,4 0,3 2 0,003 40 

Bottenhavet 300 1 0,6 0,4 0,4 2 0,003 40 

Norra Östersjön 100 0,5 0,2 0,1 0,1 0,6 0,001 10 

Södra Östersjön 100 0,7 0,3 0,2 0,2 0,9 0,001 20 

Västerhavet 300 1 0,6 0,4 0,4 2 0,003 40 

Hela landet 1000 5 2 2 1 7 0,01 150 

 

Resultat av interpolationsmodelleringen, deposition till land inom respektive vat-

tendistrikt för år 2009 och 2010 i kg/år. 

2009      

Vattendistrikt PAH PCB HCH DDT PBDE  

Bottenviken 2000 30 10 4 10 

Bottenhavet 3000 50 20 9 10 

Norra Östersjön 2000 5 3 2 1 

Södra Östersjön 3500 9 5 5 2 

Västerhavet 3000 20 9 6 4 

Hela landet 10000 100 50 30 30 

 

2010      

Vattendistrikt PAH PCB HCH DDT PBDE 

Bottenviken 3000 30 10 6 9 

Bottenhavet 5000 40 10 9 9 

Norra Östersjön 700 4 2 2 1 

Södra Östersjön 2000 7 3 3 2 

Västerhavet 3000 20 6 5 4 

Hela landet 10000 100 40 20 30 

 

Resultat utifrån uppskattningar av medeldepositionsfaktorer, deposition till landyta 

inom respektive vattendistrikt för år 2009 och 2010 i kg/år, dioxiner i kg TE (2005) 

WHO/år. 

2009        

Vattendistrikt PAH PCB HCH DDT PBDE Endosulfan Dioxiner 

Bottenviken 6000 30 10 10 8 40 0,07 

Bottenhavet 6000 30 10 9 7 40 0,06 

Norra Östersjön 1000 6 3 2 2 8 0,01 

Södra Östersjön 2000 9 5 3 3 10 0,02 

Västerhavet 3000 10 6 4 3 20 0,03 

Hela landet 20000 80 40 30 20 100 0,2 
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2010         

Vattendistrikt PAH PCB HCH DDT PBDE Endosulfan Dioxiner  Klorparaffiner 

Bottenviken 5000 20 10 70 6 30 0,05 700 

Bottenhavet 4400 20 10 7 6 30 0,04 600 

Norra Östersjön 1000 5 20 2 1 7 0,01 200 

Södra Östersjön 2000 8 4 2 2 10 0,02 200 

Västerhavet 2000 10 5 30 3 10 0,02 300 

Hela landet 10000 70 30 20 20 90 0,1 2000 
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Bilaga 5 Schablonvärden - Storm-
tac 

Använda schabloner [mg/l], (BDE [µg/l]) för beräkning av bruttobelastningen från 

dagvattnet. Alla schabloner hämtas ur StormTac, http://www.stormtac.com/. 

 

Landuse 
Runoff

_coeff 
PAH 4-NP 

DEHP Endosul

dosul-
fan 

HCH BDE-47+99 

Roads (5 

000 ADT) 

0,85 
0,00032 0,00015 0,00050 0,00002 0,00004 0,00045 

Roads (10 

000 ADT) 

0,85 

0,00052 0,00030 0,00050 0,00002 0,00004 0,00045 

  0,00072 0,00050 0,00050 0,00002 0,00004 0,00045 

Roads (30 

000 ADT) 

0,85 

0,00132 0,00075 0,00050 0,00002 0,00004 0,00045 

Roads (100 
000 ADT) 

0,85 
0,00412 0,00280 0,00050 0,00002 0,00004 0,00045 

Parkings 0,85 0,00170 0,00015 0,01000 0,00002 0,00004 0,00045 

Houses 0,25 0,00060 0,00025 0,01000 0,00002 0,00004 0,00045 

Row 
houses 

0,32 
0,00060 0,00035 0,01000 0,00002 0,00004 0,00045 

Apartments 0,45 0,00060 0,00050 0,01000 0,00002 0,00004 0,00045 

Leisure 

houses 

0,2 

0,00030 0,00025 0,01000 0,00002 0,00004 0,00045 

Colony 
areas 

0,2 
0,00000 0,00025 0,01000 0,00002 0,00004 0,00045 

Commercial 0,7 0,00060 0,00200 0,01000 0,00002 0,00004 0,00045 

Industry 0,5 0,00100 0,00200 0,00100 0,00002 0,00004 0,00045 

Park 0,18 0,00000 0,00200 0,01000 0,00002 0,00004 0,00045 

Forests 0,05 0,00000 0,00015 0,00050 0,00002 0,00004 0,00045 

Farmland 0,11 0,00000 0,00015 0,00050 0,00002 0,00004 0,00045 

Pasture 0,075 0,00000 0,00015 0,00050 0,00002 0,00004 0,00045 

Wetland 0,2 0,00000 0,00015 0,00050 0,00002 0,00004 0,00045 

Other            0,00000 

Golf 
courses 

0,18 
0,00000 0,00025 0,01800 0,00002 0,00004 0,00045 

Airports 0,85 0,00170 0,00025 0,01800 0,00002 0,00004 0,00045 

Railway 

area 

0,5 

0,00200 0,00025 0,01800 0,00002 0,00004 0,00045 

Cutting 
area 

0,2 
0,00000 0,00025 0,01800 0,00002 0,00004 0,00045 

Water 

(deposition) 

1 

0,00007 0,00003 0,00031 0,00000 0,00000 

0,00052 

 

http://www.stormtac.com/

