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PFAS i olika vatten..
• Utsläpp från avloppsreningsverk och avfallsanläggningar (NV 2016):

• Reningsverk: 70 kg/år PFAS; 20 kg/år PFOS

• Deponier: 70 kg/år PFAS; 4 kg/år PFOS

• Stor variation av PFOS och PFAS halter i lakvatten på olika avfallsanläggningar (Avfall Sverige 2018)

• Stora skillnader mellan lakvatten från deponier och dagvatten från sorteringsanläggningar (Renova)



Projekt/utredningar på Renova

• Utvecklingsprojekt med stöd av Avfall Sverige

• Utvärdering totalt organiskt flour (TOF) med Örebro Universitet

• Prövotidsutredning Fläskebo
• Extra ytvattenprover tas uppströms och nedströms



Olika förutsättningar..

Tagene

• Äldre deponi från 1974

• Endast deponering av IFA (samt asbest)

• Restprodukter från Sävenäs

• Historisk deponering av organiskt avfall vid 
revisionsperioder

• Dispensdeponering Fläskebo

• Modern deponi som startade 2003

• Byggd enligt kraven i 
deponiförordningen

• Deponering i celler

• Deponiceller för både IFA och FA

• I huvudsak deponering av 
industriavfall och schaktmassor

• Ingen deponering av organiskt avfall



Bakgrund reningsverk..
Tagene

• Ingen lokal lakvattenrening sedan tidigare

• Avledning av lakvatten till Gryaab

• Krav i Revaq

• Tolerabelt om fortsatt avledning

• Rening av PFOS för tolerabelt

• Provdrift, driftsättning i slutet på april

Fläskebo

• Frivillig åtgärd i samband med ombyggnation

• Miljöinvestering (känslig recipient)

• Oorganiskt avfall med PFAS måste ta vägen 
någonstans

• Reningsverket driftsattes hösten 2019



Syfte ombyggnad vattenrening 
Fläskebo

• Förbättra marginal till miljövillkor

• Öka miljöprestandan

• Förbättra kapaciteten

• Möjlighet att ta fler typer av avfall
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Reningsresultat Fläskebo
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Vad kan vi nu ta emot?

▪ Schaktmassor och andra oorganiska avfall med organiska 
föroreningar såsom PFAS, dioxiner och liknande

▪ Avfall med PFAS-värden över KM tas emot i cellen för icke 
farligt avfall

▪ Avfall över gränsvärden i POP-förordningen (bilaga 4) tas 
inte emot



Nytt reningsverk på Tagene

• Nya anläggningen driftsattes i mitten av april 

• Provdrift pågår

• Mycket diskussioner kring PFAS och arbetsmiljön i 
reningsverket

• Villkorsvärde:



Erfarenheter och utmaningar

• När ska kolfilter kopplas om/bytas?
• Vilka ämnen är ”viktigast”?

• Utvärdering av prestanda mot kostnader

• Utmanande lakvatten på Tagene med 
mycket klorider. Alger!

• Utmaning att zink verkar höjas genom våra 
kolfilter



Vad händer i framtiden?

• Många pågående projekt kring PFAS; ska alla rena eller några 
större anläggningar?

• Styrning av avfall med PFAS?

• Möjligt med andra filtermaterial?

• Fortsatt fokus, många ämnen vi inte ens mäter idag..


