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1. Introduktion 

Att gräva ner avfall i deponier har länge varit ett etablerat sätt för att bli kvitt de material och 
produkter som vi inte har velat ha. Nu vet vi bättre. En sådan hantering orsakar många problem, 
allt från lokala förorenings- och markanvändningsfrågor till global påverkan i form av utsläpp av 
växthusgaser när avfallet bryts ner (Hogland et al., 1995; Jones et al., 2012). Även om vi på 
senare tid utvecklat återvinningssystem så finns det på de flesta platser ett stort antal gamla 
deponier kvar som ofta saknar modern miljöskyddsteknik. Många av dessa platser utgör en 
betydande risk och kommer förr eller senare att behöva saneras. Samtidigt vet vi att stora 
mängder metaller och andra värdefulla material har gävts ner i deponierna (Krook et al., 2012; 
Johansson et al., 2012a). Globalt sett finns det exempelvis lika mycket koppar i avfallsupplag som 
det finns i användning i byggnader, infrastruktur och produkter tillsammans. Det är i detta 
tvärsnitt mellan deponier-som-problem och deponier-som-gruvor som intresset för landfill 
mining nu börjat växa sig starkt, både inom akademi och inom industri (Krook och Baas, 2013). 
 
I tider av globala miljöutmaningar och en förestående brist på viktiga material som metaller 
börjar strategier som eftersträvar en effektivare användning av naturresurser att få fotfäste. Att 
gräva upp gamla deponier för att återvinna metaller och andra värdefulla resurser skulle kunna 
vara en sådan strategi, speciellt om det görs i samband med att dessa platser ändå ska saneras. 
Granskningar av kunskapsläget inom området landfill mining identifierar en stor ekonomisk och 
samhällelig potential men också stora utmaningar kopplat till hur man på bästa sätt ska planera 
och genomföra sådana projekt (Jones et al., 2012; Krook och Baas, 2013). Givet att endast ett 
fåtal fullskaliga projekt som liknar deponier-som-gruvor-konceptet hittills har genomförts så 
finns det också begränsat med kunskap och erfarenhet att luta sig tillbaka på. Ett övergripande 
hinder för implementering är därför osäkerheter kopplat till tekniska, ekonomiska och 
institutionella villkor och spelregler – osäkerheter som gör det svårt för aktörer att förutse 
utfallet av att genomföra sådana projekt (Baas et al., 2010). Att bedöma lönsamheten försvåras 
ytterligare av oklarheter kring hur rådande lagstiftning och skatteregler kommer att tillämpas 
på den här typen av otraditionell återvinning.  
 
Även när det gäller miljökonsekvenser finns osäkerheter. Den lokala miljöpåverkan från att 
gräva upp, sanera och återvinna avfall från deponier är delvis dokumenterad i nationella (t ex. 
Hogland et al., 1995; Johansson et al., 2012b) såväl som internationella fall (t ex. Spencer, 1990; 
Cossu et al., 1995; Rettenberger, 1995; Cha et al. 1997; Krogmann och Qu, 1997; Jones et al., 
2012). Men globala och regionala miljökonsekvenser av sådana projekt (t ex. klimatpåverkan 
och försurning) har endast beaktats i ett fåtal studier (Van Passel et al., 2012; Frändegård et al., 
2013). För att skapa en mer balanserad bild av miljöpåverkan från sanering och återvinning av 
deponier finns följaktligen ett stort behov av systeminriktade studier (Krook et al., 2012).   

 



2 
 

1.1 Målbeskrivning 

Enligt regeringsuppdraget ”översyn av deponiskatten” har Naturvårdsverket fått i uppdrag att i 
samråd med Skatteverket göra en översyn och analys av den miljöstyrande effekten av 
deponiskatten och vid behov föreslå förändringar av skattens utformning. Som en del i detta 
ingår att utreda skatteeffekter vid sanering av gamla deponier samt vid utvinning av material 
och mineraler ur dessa, så kallad ”Landfill mining”. Enligt uppdrag ska då hänsyn tas till den 
ekonomiska möjligheten och miljömässiga lämpligheten av sådan sanering och återvinning av 
deponier. Målet med den här rapporten är att bidra med ett kunskapsunderlag om de globala, 
regionala och lokala miljökonsekvenser av integrerad sanering och återvinning av deponier. 
 
Rapporten fokuserar på globala och regionala miljökonsekvenser av landfill mining medan lokal 
påverkan endast behandlas genom en litteraturgenomgång. Anledningen till detta är att tidigare 
forskning inom området främst har behandlat just lokala aspekter (t ex. risker för spridning av 
farliga ämnen och gasbildning) medan globala och regionala miljökonsekvenser av att utvinna 
resurser från deponierna ofta har glömts bort (Krook et al., 2012). Vidare finns det redan 
befintliga lagar och juridiska processer för tillsyn och kontroll av miljöfarlig verksamhet som går 
ut på att minimera lokal miljöpåverkan medan miljökonsekvenser på global och regional nivå 
inte har en lika tydlig särställning vid utvärdering av den här typen av projekt.  
 
Rapporten kan delas in i två huvuddelar: 
 En kunskapssammanställning av lokala miljökonsekvenser och risker förknippade med 

utgrävningar av deponier baserat på tidigare forskningsstudier (Kapitel 2). 
 En livscykelanalys av två utvecklade hypotetiska fall av landfill mining där fokus ligger på att 

utvärdera globala och regionala miljökonsekvenser (Kapitel 3). 
 
Rapporten har skrivits av docent Joakim Krook verksam på avdelningen Industriell miljöteknik 
vid Linköpings universitet. Doktoranderna Per Frändegård och Nils Johansson har bidragit med 
underlag och analyser för att bedöma miljökonsekvenser av integrerad sanering och återvinning 
av deponier. 

2. Litteraturgenomgång av lokala miljökonsekvenser och risker 

2.1 Potentiella lokala miljöfördelar 

Landfill mining kan minska en deponis lokala fotavtryck. För i och med att avfallet grävs upp 
skapas möjlighet att göra deponin säkrare genom exempelvis bottentätning och installation av 
dränerings- eller gasinsamlingssystem (Spencer, 1990; Flosdorf och Alexieffs, 1993; Kornberg et 
al., 1993; Cossu et al., 1996; Cha et al., 1997; Johansson et al., 2012b), vilket minskar läckage av 
deponigas såväl som av lakvatten. Att gräva upp, behandla och återvinna avfallet innebär även 
att själva källan till utsläppen elimineras (EPA, 1997; Krogmann och Qu, 1997; Johansson et al., 
2012b). Om deponiområdet säkras kan då mark, ofta i attraktiva lägen, frigöras för kommersiellt 
bruk, bostäder eller rekreationsområden (EPA, 1997; Krogmann och Qu, 1997; Johansson et al., 
2012b; Jones et al., 2012). Farligt avfall som tidigare deponerats utan större eftertanke kan 
dessutom utsorteras, destrueras och återdeponeras i en deponi särskilt anpassad för förvaring 
av sådant material (Johansson et al., 2012b; EPA, 1997).  
 
Uppgrävning och återvinning av avfall kan även skapa nytt deponiutrymme, vilket ökar 
deponins livslängd och minskar behovet av att ta ny mark i anspråk för miljöfarlig verksamhet. 
För även om hushållssopor knappt deponeras idag så kvarstår ett behov av att deponera 
betydande mängder av exempelvis gruvavfall och förbränningsaskor (Naturvårdsverket, 2012). 
Det finns också alltid en risk att deponier glöms bort, vilket exempelvis har inneburit att hus 
tidigare har byggts ovanpå deponier med allvarliga påföljder som jordskred och explosioner 
(Cossu et al., 1996; Reith och Salerni, 1997).  
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2.2 Potentiella lokala miljörisker 

De flesta risker förknippade med deponering av avfall är aktuella även när avfallet grävs upp 
igen såsom buller, lukt, smittorisker, damm, bränder och spridning av metaller och andra 
föroreningar (Hogland et al., 1995; Cossu et al., 1995; EPA, 1997; Johansson et al., 2012b). Den 
anaeroba nedbrytningen som skett sedan avfallet deponerades skapar dessutom ytterligare 
risker. Till exempel kan problemen med lukt i vissa fall bli påtagliga om den anaeroba 
nedbrytningen har pågått under längre tid (Rettenberger, 1995). Anaerob nedbrytning medför 
även att metangas bildas. Mötet mellan metan och luft vid deponiutgrävningar innebär en risk 
för explosiva gasblandningar, en risk som exempelvis orsakat flera tragedier i underjordiska 
kolgruvor (SVD, 2010a, 2010b, 2013). Anaerob nedbrytning kan också generera andra farliga 
gaser såsom svavelväte, och då i synnerhet vid kontakt mellan organiskt material och gips 
(Naturvårdsverket, 2013), vilket kan vara farligt att inandades när deponin öppnas (EPA, 1997). 
I de fall där den lokala miljöpåverkan delvis eller helt undersökts (Kornberg et al., 1993; von 
Stein et al., 1993; Forster, 1994; Hogland et a., 1995; Rettenberger, 1995; Cha et al., 1997; 
Johansson et al., 2012b), har emellertid lokala utsläpp av gaser och andra förorenande ämnen 
varit under fastställda rikt- och gränsvärden. Protester är dock inte ovanliga vid utgrävningar 
och i synnerhet inte om deponin ligger stadsnära (Johansson et al., 2012b). 
 
I och med att deponiers innehåll ofta är delvis okänt finns många osäkerheter. Till exempel kan 
farligt avfall exponeras såsom radioaktiva material och asbest (EPA, 1997). Grävarbeten i en del 
av en deponi kan dessutom leda till ras eller att sänkor bildas i andra närliggande celler (EPA, 
1997). Enligt Hogland et al. (1995) och Johansson et al. (2012b) kan en deponi i vissa fall också 
innehålla oväntade gas- eller vattenfickor som punkteras vid grävjobb, varpå stora flöden av 
lakvatten och/eller deponigas kan bildas. Dessa flöden som annars långsamt hade sipprat ut från 
deponin sker då under en kortare och intensiv period, vilket kan påverka den lokala närmiljön. 

2.3 Åtgärder för att minska den lokala miljöpåverkan 

Förstudier av en deponis innehåll är grundläggande för att kunna förutse och planera för 
eventuella risker kopplat till en utgrävning. Historiska analyser och dokumentation räcker sällan 
hela vägen eftersom avfall ofta har deponerats okontrollerat och efter stängningsdags. Därför 
bör nulägesanalyser alltid genomföras (Cossu et al., 1990; 1996; EPA, 1997; Johansson et al., 
2012b).  
 
När potentiella risker har identifierats bör givetvis åtgärder föreslås som kan minska eller 
eliminera riskerna. I stort sett samtliga tidigare rapporterade fall av landfill mining (Cossu et al., 
1996; Krogmann och Qu, 1997; Cha et al., 1997; Johansson et al., 2012b) hade en arbetsmiljöplan 
med rutiner för hantering av farligt avfall, utbildad och välutrustad personal, systematisk 
övervakning av förorenings- och bullernivåer och så vidare. Övervakningssystemet kan med 
fördel även upprättas utanför deponiområdet för att försäkra sig om att närboende inte störs 
(Johansson et al., 2012b). Andra sätt för att förebygga missnöje kan vara öppenhet, utskick av 
information till närboende, att tidsplanera större ingrepp och transporter såväl som att gräva 
under gynnsamma vindförhållanden. I vissa rapporterade fall av deponiutgrävningar har även 
system för luftkonditionering och gasinsamling installerats innan själva utgrävningen för att 
minimera lukt och gasutsläpp samt hejda den anaeroba nedbrytningen (Rettenberger, 1995; 
Cossu et al., 1996; Cha et al., 1997). Huruvida sådana system är nödvändiga beror sannolikt på 
vilken typ av deponi som är i fråga (ålder, innehåll, närhet till bebyggelse mm.) 

3. Systemanalys av globala och regionala miljökonsekvenser 

För att kartlägga globala och regionala miljökonsekvenser har två svenska fallstudier utvecklats 
och analyserats ur ett systemperspektiv, vilka båda bygger på integrerad sanering (inklusive ny 
infrastruktur och gasuppsamlingssystem) och återvinning av deponier. Det första fallet 
innefattar en typisk svensk kommunal deponi för hushållsavfall (Frändegård et al., 2012) medan 
det andra fallet utgörs av en mer specifik industrideponi, närmare bestämt en deponi för 
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fragmenteringsavfall (Alm et al., 2006). Förutsättningarna är likartade i de båda fallen vad gäller 
deponiernas storlek (700 000 ton), processer för utgrävning och materialseparation och behov 
av transporter, dock skiljer sig deponiernas innehåll av olika material åt avsevärt (se Bilaga 1).    
 
Sorteringen av materialet sker med hjälp av en standardutrustad mobil anläggning på plats på 
deponierna (se Bilaga 2). Det uppgrävda materialet passerar först ett galler för att skilja ut stora 
föremål såsom kylskåp, oljefat, bjälkar och dylikt. Därefter genomgår materialet fyra processteg: 
stjärnsikt, luftkniv, magnet- och virvelströmsseparator. Baserat på uppskattningar från företag 
inom återvinningsindustrin (Frändegård et al., 2012; Van Passel et al., 2012) och resultat från 
genomförda pilotstudier (Jones et al., 2012; Kaartinen et al., 2013) förväntas denna process 
resultera i sex fraktioner: farligt avfall som transporteras till en anläggning för destruktion 
och/eller slutförvar; fin- och restfraktioner som återdeponeras eller används för konstruktioner 
på deponier; brännbart material som transporteras till en anläggning för energiutvinning; samt 
två stycken fraktioner innehållande järn respektive icke-järnhaltiga metaller. Metallfraktionerna 
måste dock sannolikt transporteras till en stationär anläggning för att förädlas till ett säljbart 
skick innan de slutligen transporteras till återvinning (Frändegård et al., 2012). Samtliga 
använda transportavstånd i analysen återges i Bilaga 3. 
 
Miljöutvärderingen av de båda fallen är baserad på livscykelanalysmetodik enligt ISO 14040 
(ISO, 2006). Resultaten för respektive fall inkluderar resursanvändning och emissioner från alla 
ingående processer, allt från utgrävning och separation till transporter, sanering (inklusive 
installation av infrastruktur och gasuppsamlingssystem) och tekniska processer kopplat till 
avfallsbehandling, återvinning och undviken primärproduktion. Eftersom osäkerheterna är 
stora vad gäller exempelvis deponiernas materialsammansättning, separationseffektiviteter, 
transportavstånd och miljöpåverkan för olika processer har livscykelanalysmetoden integrerats 
med Monte Carlo simulering. I praktiken innebär detta att varje miljöparameter ges ett 
utfallsrum det vill säga ett medelvärde och en standardavvikelse. Simuleringen genererar sedan 
tusentals slumpmässiga utfall som i sin tur aggregeras till ett resultatdiagram vilket beskriver 
sannolikheten för olika miljömässiga utfall. För en mer utförlig beskrivning av den 
miljösystemanalysmetod som här har använts, se Frändegård et al. (2012). 
 
Resultaten för de båda fallstudierna inkluderar utvinningsbara resurser samt nettoresultat för 
miljökonsekvenser uttryckt i klimatpåverkan (CO2-ekvivalenter), försurning (SO2-ekvivalenter) 
och övergödning (PO4-ekvivalenter). Som jämförelse visas även miljökonsekvenserna av att 
enbart sanera deponierna.   

3.1 Utvinningsbara resurser från de två deponierna 

Både den kommunala och den industriella deponin består till ca två tredjedelar av fyllmaterial, 
oorganiska fraktioner (t ex. betong och sten) och kraftigt nedbrutet avfall. Resultaten visar att ca 
80 % av detta material sannolikt kan utvinnas med den mobila anläggningen och användas för 
konstruktioner och täckmaterial på deponier, se Figur 1 och 2. När det gäller den kommunala 
deponin utgörs den resterande tredjedelen framförallt av brännbara material såsom papper, trä, 
organiskt material och textiler, men det finns även betydande mängder plast och en del metaller. 
Den i särklass största skillnaden mellan den kommunala och industriella deponin är att den 
senare innehåller betydligt mer järn och icke-järnhaltiga metaller. 
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Figur 1. Totala (övre stapeln) och utvinningsbara (nedre stapeln) resurser för den kommunala 
hushållsdeponin uppdelat på respektive materialfraktion. 

 
Eftersom samma mobila anläggning används i båda fallen är också separationseffektiviteten 
likartad. Resultaten visar bland annat att ungefär hälften av järnet och en tredjedel av de icke-
järnhaltiga metallerna kan sorteras ut i säljbart skick. Effektiviteten på den mobila anläggningen 
anses dock vara för låg för att kunna sortera ut en tillräckligt ren och säljbar fraktion av plast. 
Istället hamnar delar av denna plast i det utsorterade brännbara materialet. I båda fallen 
uppstår det betydande mängder restmaterial som måste återdeponeras. Denna fraktion består 
mestadels av finfördelat oorganiskt material (framförallt av konstruktions- och fyllmaterial som 
tidigare använts på deponierna) men även av betydande mängder brännbara material och 
metaller som den mobila anläggningen inte klarar av att separera ut.   
 

 
Figur 2. Totala (övre stapeln) och utvinningsbara (nedre stapeln) resurser för industrideponin uppdelat 
på respektive materialfraktion. 

3.2 Globala och regionala miljökonsekvenser av de två fallen 

Sannolikheten för olika miljökonsekvenser av en integrerad sanering och återvinning av de båda 
deponierna visas i Figur 3 (Kommunala deponin) och Figur 4 (Industrideponin). Som jämförelse 
presenteras även de förväntade miljökonsekvenserna av att enbart sanera deponierna. Punkten 
på kurvorna indikerar det mest sannolika resultatet, det vill säga det mest förväntade värdet för 
respektive miljöpåverkanskategori, alla osäkerheter inkluderade. På den horisontella axeln ser 
man nettoutsläppen, som antingen kan vara positiva (faktiska utsläpp) eller negativa (undvikna 
utsläpp). Om hela kurvan är placerad till vänster om den lodräta axeln produceras endast 
resultat med negativa nettoutsläpp, och vice versa. I de fall där kurvan ligger på båda sidor om 
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den lodräta axeln, bestämmer den punkt där kurvan skär axeln sannolikheten för negativa 
nettoutsläpp det vill säga minskad miljöpåverkan.  
 
Resultaten visar att integrerad sanering och återvinning av den kommunala deponin förväntas 
ge undvikna utsläpp av 56 000 ton CO2-ekvivalenter, 153 ton SO2-ekvivalenter och 9 ton PO4-
ekvivalenter (Figur 3). Om deponin enbart saneras hamnar istället det förväntade värdet för 
CO2-ekvivalenter på 15 000 ton undvikna utsläpp medan faktiska utsläpp sker för PO4-
ekvivalenter (6 ton) och SO2-ekvivalenter (32 ton). Dessa utsläpp av PO4- och SO2-ekvivalenter 
härrör framförallt från resursanvändning kopplat till själva saneringsprocesserna. 
 

 

Figur 3. Aggregerade sannolikhetskurvor av utfallet för de tre miljöpåverkanskategorierna för integrerad 
sanering och materialåtervinning (t.v.) samt enbart sanering (t.h.) av den kommunala hushållsdeponin. 
Kurvorna visar hela utfallsrummet och kvadraten på kurvorna visar det mest förväntade nettoresultatet 
för respektive miljöpåverkanskategori. Observera att CO2-ekvivalenter uttrycks i ton medan SO2- och 
PO4-ekvivalenter återges i kilogram. 

 
Genomförandet av integrerad sanering och återvinning av industrideponin kan förväntas ge 
undvikna utsläpp av hela 147 000 ton CO2-ekvivalenter, 928 ton SO2-ekvivalenter och 74 ton 
PO4-ekvivalenter (Figur 4). För enbart sanering erhålls samma resultat som för den kommunala 
deponin för utsläpp av PO4- och SO2-ekvivalenter, medan undvikna utsläpp av CO2-ekvivalenter 
är något mindre för industrideponin. Detta beror på att de undvikna utsläppen av deponigas 
som själva saneringen medför (till följd av installation av gasuppsamlingssystem) är högre i det 
kommunala fallet, då denna deponi innehåller en större mängd organiskt material. 
 

 

Figur 4. Aggregerade sannolikhetskurvor av utfallet för de tre miljöpåverkanskategorierna för integrerad 
sanering och materialåtervinning (t.v.) samt enbart sanering (t.h.) av industrideponin. Kurvorna visar hela 
utfallsrummet och kvadraten på kurvorna visar det mest förväntade nettoresultatet för respektive 
miljöpåverkanskategori. Observera att CO2-ekvivalenter uttrycks i ton medan SO2- och PO4-ekvivalenter 
återges i kilogram. 
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De viktigaste orsakerna till att integrerad sanering och återvinning av deponierna har en så pass 
mycket större miljöpotential än enbart sanering är undvikna utsläpp från ersatt nyproduktion 
av metaller och konventionell energigenerering. För den kommunala deponin bidrar båda dessa 
typer av resursutvinning (materialåtervinning av metaller och energiutvinning av det brännbara 
materialet) med betydande mängder undvikna utsläpp av CO2-, SO2- och PO4-ekvivalenter. När 
det gäller industrideponin däremot påverkas resultaten framförallt av materialåtervinningen. 
Exempelvis förväntas enbart materialåtervinningsdelen i detta fall leda till nästan 130 000 ton 
undvikna utsläpp av växthusgaser, medan den för den kommunala deponin enbart medför 
undvikna utsläpp av 27 000 ton CO2-ekvivalenter. Detta beror uteslutande på skillnader i 
deponiernas sammansättning och mer specifikt på den betydligt större mängden metaller som 
finns i industrideponin. Ju större mängd metaller en deponi innehåller som kan sorteras ut för 
återvinning desto längre ut till vänster på kurvan (mer undvikna utsläpp) hamnar i regel 
resultaten för alla av de studerade miljöpåverkanskategorierna.   
 
Sammantaget förväntas en integrerad sanering och återvinning av de båda deponierna leda till 
betydande mängder undvikna utsläpp av CO2-, SO2- och PO4-ekvivalenter men miljöpotentialen 
är avsevärt större för industrideponin på grund av miljöfördelar kopplat till metallåtervinning. 
Detta trots att fallet med industrideponin innefattar mer långväga transporter då en större 
mängd metaller måste transporteras till en stationär anläggning för vidareförädling och sen 
vidare till återvinning. För att optimera resursutvinning från deponier ur ett miljöperspektiv 
förefaller det alltså betydligt viktigare att uppnå en hög separationseffektivitet än att försöka 
minimera transportbehoven.   
 
För en mer detaljerad beskrivning av de mest förväntade positiva och negativa utsläppen från de 
olika ingående processerna, se Bilaga 4.   

3.3 Potentiella effekter av mer avancerad teknik för materialseparation 

Ovan presenterade analys bygger på användandet av en mobil anläggning som är kommersiellt 
lättillgänglig och mer eller mindre standardutrustad (Kaartinen et al., 2013; Frändegård et al., 
2012). Det finns dock mer avancerade och sannolikt också effektivare mobila processer för 
landfill mining under utveckling som bland annat innefattar olika typer av tvättar och där 
materialseparationen sker i flera efterföljande steg (Van Passel et al., 2012; Jones et al., 2012). 
Sen finns ju också alternativet att använda stationära förädlingsanläggningar i samband med 
resursutvinning från deponier (Frändegård et al., 2013) – anläggningar som ofta har en högre 
separationseffektivetet än mobila tekniker. Nackdelen med att använda stationära anläggningar 
i ett landfill mining sammanhang är att de kräver långa transporter av det uppgrävda materialet 
samt att de för många aktörer kan vara svåra att få tillgång till. I Sverige finns bara ett fåtal 
sådana anläggningar (t ex. fragmenteringsanläggningar) och dessa är ofta till stor del redan 
fullbelagda med att processa årligt uppkomna avfallsflöden.   
 
För att exemplifiera betydelsen av teknikval visas i Figur 5 resultat för klimatpåverkan av 
integrerad sanering och återvinning av den kommunala deponin med stationär respektive mobil 
separationsanläggning. Det man kan se är att den stationära anläggningen, trots ett större behov 
av långväga transporter, i princip alltid förväntas leda till mer undvikna utsläpp av CO2-
ekvivalenter – i själva verket sker nästan en fördubbling av klimatpotentialen. Återigen är det 
framförallt mer undviken primärproduktion som är orsaken till det bättre utfallet. Framförallt 
förväntas den stationära anläggningen kunna separera ut nästan dubbelt så mycket brännbart 
material som kan ersätta konventionell energigenerering men också i storleksordningen 20 
procent av den deponerade plasten till materialåtervinning (Frändegård et al., 2013). Intressant 
är att återvinningen av plasten då i ett klimatperspektiv blir nästan lika viktig som återvinningen 
av de utsorterade metallerna.  
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Figur 5. Aggregerade sannolikhetskurvor för utsläpp av CO2-ekvivalenter (i ton) för integrerad sanering 
och materialåtervinning av den kommunala deponin med stationär och mobil separationsanläggning. Som 
jämförelse visas även sannolikhetskurvan för utfallet för enbart sanering av deponin. Samtliga kurvor 
visar hela utfallsrummet och kvadraten på kurvorna visar det mest förväntade nettoresultatet. 

Slutsatser 

För det första kan det konstateras att ingen större lokal miljöpåverkan har rapporterats från 
tidigare utgrävningar av deponier. Med detta inte sagt att det inte finns betydande risker som 
måste tas på största allvar utan snarare att dessa projekt genomförts av seriösa aktörer som 
vidtagit säkerhetsåtgärder och rutiner för tillsyn och kontroll. Samtidigt ska man komma ihåg att 
integrerad sanering och återvinning av deponier också har potentiella lokala miljöfördelar 
såsom att minimera framtida föroreningsrisker och frigöra attraktiv mark. Ur ett strikt lokalt 
perspektiv blir därför detta i det närmaste en ideologisk fråga; antingen låter man deponierna 
vara och så hoppas vi att inget allvarligt händer eller så gräver man upp och säkrar dessa platser 
samtidigt som vi återvinner naturresurser. Givet den rådande bristen på kunskap och erfarenhet 
av sådana projekt finns det än så länge säkerligen argument för båda dessa uppfattningar.  
 
Men när det gäller resursfrågan så börjar det bli allt svårare att bortse från de förråd av metaller 
och andra värdefulla resurser som finns i deponier. Givet de omvärldsförändringar vi nu ser så 
kommer vi sannolikt förr eller senare att behöva utvinna även dessa resurser (Krook och Baas, 
2013). Bara i svenska kommunala deponier finns det exempelvis 15 miljoner ton metaller, 30 
miljoner ton plast och närmare 80 miljoner ton brännbara material (Frändegård et al., 2013). På 
global nivå uppskattas avfallsupplag innehålla så pass mycket som 400 miljoner ton koppar 
(Kapur och Graedel, 2006). En storskalig utvinning av dessa resurser skulle alltså innebära 
betydande mängder ”nytt” råmaterial till återvinningsindustrin – en förutsättning för att denna 
sektor ska kunna åstadkomma skalfördelar och bli ett mer konkurrenskraftigt komplement till 
nyproduktion (Baccini och Brunner, 2012).  
 
Resultaten visar att integrerad sanering och återvinning av deponier förväntas leda till positiva 
miljökonsekvenser med avseende på klimatpåverkan, försurning och övergödning. Undvikna 
utsläpp av deponigas, ersatt primärproduktion av metaller och undviken miljöpåverkan från 
konventionell energigenerering är viktiga orsaker till detta. Liknande slutsatser har även 
presenterats i publicerade forskningsartiklar (Van Passel et al., 2012; Frändegård et al., 2013). 
Slutligen kan det konstateras att det finns en stor potential för lärandeeffekter och ytterligare 
effektiviseringar kopplat till resursutvinning från deponier (Krook och Baas, 2013). För att 
realisera denna potential krävs mer tillämpad kunskap om hur man på bästa sätt planerar och 
genomför den här typen av projekt – kunskap som i slutändan endast kan erhållas genom att 
utveckla och utvärdera genomförbarhet, lönsamhet och miljöprestanda i praktiken.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Materialinnehåll i en typisk svensk kommunal deponi (baserat på Frändegård et al., 
2012) respektive i en industrideponi för fragmenteringsavfall (Alm et al., 2006). 

 

Materialtyp Kommunal deponi Industrideponi 

 Väntevärde Std. avvikelse Väntevärde Std. avvikelse 

Jordliknande material 56.3% 14.0% 62.04% 4.0% 

Papper 7.9% 6.1% 4.71% 0.4% 

Plast 8.1% 5.4% 5.29% 0.4% 

Trä 7.4% 4.3% 5.03% 0.4% 

Textilier 3.3% 1.3% 4.95% 0.4% 

Inert material 9.7% 10.8% 4.02% 0.3% 

Organiskt avfall 2.7% 2.0% 0.00% 0.1% 

Järn 3.6% 3.5% 5.71% 0.4% 

Icke-järnhaltiga metaller 0.8% 0.7% 7.92% 0.6% 

Farligt avfall 0.2% 0.1% 0.33% 0.1% 
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Bilaga 2. Mobil anläggning för resursutvinning från deponier (Frändegård et al., 2012) 

 

 

Systembild som visar processer, materialflöden och materialfraktioner. Boxar med 

heldragna linjer indikerar olika typer av separationsprocesser, medan lådor med 

streckade linjer anger vidareförädling eller behandling av varje materialfraktion. 

Transportsträckor som används i simuleringen visas också i figuren, medan interna 

transporter som sker på deponin är satt till 10km. Obearbetade icke-järnmetaller och 

järnmetaller betecknas i figuren som o.b. Icke-järn och o.b. Järn, respektive. ECS = 

virvelströmsseparator. 
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Bilaga 3. Transportavstånd 

Transporttyp Avstånd i km 
Std. 

avvikelse 

Intern transport 10 10% 

Deponi -> Stationär anläggning 300 10% 

Deponi -> 
Förbränningsanläggning 

100 10% 

Deponi -> Anläggning för farligt 
avfall 

100 10% 

Stationär anl. -> Återvinning 500 10% 
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Bilaga 4. Väntevärden (d.v.s. de mest förväntade värdena) för positiva och negativa utsläpp för 
integrerad sanering och återvinning av respektive deponi, uppdelade efter huvudprocesser. 

 

 

 

 

 


