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 I 

SAMMANFATTNING 
Källsorterande avloppssystem gör att resurserna i olika avloppsflöden kan tas tillvara. 
Särskilt klosettvatten innehåller näringsämnen som är viktiga att föra tillbaka till 
jordbruket. I Södertälje finns en anläggning som behandlar klosettvatten från slutna tankar 
och produkten används som gödsel. Hygieniseringen sker i två steg, först våtkompostering 
som höjer temperaturen och sedan ammoniakhygienisering genom tillsats av urea. För att 
våtkomposteringen ska fungera effektivt är det viktigt att klosettvattnet är så koncentrerat 
som möjligt, så att energiinnehållet är högt. Av denna anledning bör vakuumtoalett eller 
annan extremt snålspolande toalett användas.  
 Våtkomposten i Södertälje har varit i drift sedan 2012 och det här examensarbetet har 
syftat till att utvärdera anläggningen. Det första målet var att kvantifiera massflöden av 
kväve och fosfor. Dock visade sig variationen i underlaget vara så stor att inga säkra 
slutsatser kunnat dras utifrån tillgängliga data. Osäkerheten visas med de 90% 
konfidensintervallen för in- och utgående totalmängder kväve och fosfor för åren 2014–
2021. Ingående mängder uppskattades till 0–170 kg P och 370–6200 N medan utgående 
mängder uppskattades till 60–280 kg P och 4000–23000 kg N. Ingående närings-
koncentrationer tyder på att klosettvattnet i genomsnitt kommit från runt 100 personer per 
år, dock råder en stor variation och osäkerhet. 
 Det andra målet var att uppskatta gasutsläpp från anläggningen. Osäkerheten i 
underlaget var som sagt stor vilket syns med det 90% konfidensintervallet som gick från -9 
ton till 11 ton för kvävehaltiga gaser och från -4,4 ton till 20 ton för koldioxid, totala mäng-
der utsläpp under åren 2014–2021. Resultat från litteraturstudien tyder på att utsläpp av 
metan och lustgas bör vara väldigt låga efter att urea har tillsatts vid behandlingen. Det är 
viktigt att lagring av produkten sker täckt för att förhindra ammoniakavgångar. 
 Det tredje målet var att undersöka möjligheter att behandla andra substrat på 
våtkomposten, då den har kapacitet att ta emot mer material. Både säkerställande av 
leverans från slutna tankar samt anslutning av latrin från koloniföreningar har identifierats 
ha stor potential att öka kvantitet och kvalitet på inkommande substrat. Hantering av latrin-
tunnor kräver däremot investering i en mottagningsanordning och om det skulle vara av 
intresse behöver alternativ och kostnader undersökas vidare. Latrin från koloniföreningar 
som samlas upp i slutna tankar, vilket är fallet hos två föreningar i kommunen, kan enkelt 
tillföras våtkomposten och bedöms kunna öka TS-halten vilket gör våtkomposteringen mer 
effektiv. Som sista del i arbetet har en provtagningsplan tagits fram för kontroll av latrin 
uppsamlat i slutna tankar. 
 Flertalet aktörer är inblandade i anläggningen och ett kontinuerligt arbete krävs för att 
systemet ska fungera tillfredsställande. Det är därför av största vikt att de olika aktörerna 
både har tydliga rutiner och ett nära samarbete.  
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ABSTRACT 
Source-separation sewer systems promote recovery of recourses in different sewer streams 
and especially blackwater contains nutrients which are important to recirculate to agri-
culture. In Södertälje, Sweden, there is a facility for treating blackwater from cesspits and 
the product is used as fertilizer. The sanitization consists of two steps, first auto-thermal 
aerobic digestion (liquid composting) which raises the temperature and then ammonia 
sanitization by addition of urea. It is vital that the blackwater is concentrated so that the 
energy content is sufficient for the liquid composting. To achieve this, it is preferred to use 
vacuum toilets or ultra-low flush toilets.  
 The facility in Södertälje has been in operation since 2012 and this thesis has aimed to 
evaluate it. The first aim was to quantify the mass flows of nitrogen and phosphorous. The 
variation in the available data turned out to be too large to draw any certain conclusions. 
The results are presented in 90% confidence intervals to show the uncertainty. Total inflow 
during 2014-2021 was estimated to 0-170 kg P and 370-6200 kg N, while the total outflow 
was estimated to 60-280 kg P and 4000-23000 kg N. Based on the incoming amount of 
nutrients, the blackwater was estimated to originate from around 100 people per year. 
 The second aim of the study was to estimate gas emissions from the facility. The uncer-
tainty in the estimations was shown by the 90% confidence interval which was -9 to 11 
metric tons for N-containing gases and -4,4 to 20 metric tons for carbon dioxide, total 
amounts for the years 2014-2021. Based on the literature study, the emissions of nitrous 
oxide and methane was assumed to be very low after addition of urea. Keeping the storage 
covered is important to prevent emissions of ammonia.  
 The third aim was to examine the possibilities of treating more substrate in the facility, 
since it has not reached its capacity. Both ensuring delivery from cesspits and addition of 
latrine from cesspits have been identified as measures to raise the quantity and the quality 
of the substrate. Treatment of waste from bucket toilets require the investment in a recep-
tion facility and if this would be of interest, further investigations of different alternatives 
and costs needs to be done. On the other hand, waste from bucket toilets collected in cess-
pits is much easier to collect and transport to the treatment facility since they are emptied 
the same way as the cesspits with blackwater. The waste from the bucket toilets is more 
concentrated and can therefore contribute with well needed energy for the liquid 
composting. As a last part of the thesis, a sampling plan for bucket toilet waste collected in 
cesspits was developed. 
 Several actors are involved in the facility and continuous work is required to make the 
system function as planned. It is therefore essential that the various actors have both clear 
routines and a close collaboration. 
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LISTA ÖVER FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 
  

Anoxisk Utan tillgång till syre 

Antropogen Orsakad av mänskliga aktiviteter 

BDT-vatten Bad-, disk- och tvättvatten, även kallat gråvatten 
 

CO2e Koldioxidekvivalenter 

Klosettvatten Avloppsfraktionen från vattentoaletter, även kallat svartvatten 
 

MK Miljökontoret 

NH4-N Kväve i form av ammoniumkväve NH4
+ 

Patogener Mikroorganismer som orsakar sjukdom 

Produkt I denna rapport kallas det behandlade substratet produkt 
 

Råvara I denna rapport kallas det obehandlade substratet råvara 
 

Slutlager Det utrymme där behandlad produkt förvaras 
 

Små avlopp Avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt renings-
verk, även kallat enskilt avlopp 

TAN Total Ammonia Nitrogen – totalt ammoniumkväve (NH3 och NH4
+) 

 
TN Telge Nät – Södertälje kommuns VA-huvudman 

 
Tot-N Totalt kväve 

Tot-P Totalt fosfor 

TS Total Solids – torrsubstans (partikulärt och löst material) 
 

TÅ Telge Återvinning – Södertälje kommuns avfallshuvudman 
 

Urea Kvävehaltig förening som finns naturligt i urin men också framställs 
kemiskt för användning inom flera områden  

VS Volatile Solids – glödförlust/glödgningsförlust (organiskt material) 

Våtkompostering Aerob nedbrytning av organiskt material i ett flytande material 
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1   INLEDNING 
Idag används stora mängder mineralgödsel inom jordbruket för att säkra skördarna. Till-
verkningen av mineralgödsel kräver mycket resurser och sedan används även stora resurser 
för att ta bort näringsämnena från avloppsvattnet i reningsverken. Genom att återvinna 
näringsämnen från avloppsvattnet kan klimatpåverkan från dessa två processer minska 
(McConville et al., 2017). För att underlätta återvinning av näringsämnen kan käll-
sorterande avloppssystem användas. När avloppets olika fraktioner sorteras, går det att ta 
vara på näringsämnen från urin och fekalier utan att de är blandade med övriga fraktioner, 
såsom bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) och dagvatten, vilka har högre metallhalter 
(Kärrman et al., 2017) och andra föroreningar (McConville et al., 2015). 
 McConville et al (2015) beskriver sättet att ta vara på näringsämnen och organiskt 
material från klosettvatten som ett sätt att sluta matkretsloppet (”closing the food loops”). 
Eftersom klosettvattnet inte behöver mer behandling än hygienisering så går det under steg 
2 i avfallstrappan, det vill säga återanvändning.  
 I Sverige finns drygt 720 000 enskilda avlopp (inräknat både permanentboende och 
fritidshus, SCB 2019a) i Sverige och nästan 1,2 miljoner personer är folkbokförda i fastighet 
med enskilt avlopp (SCB, 2019b). Antalet undermåliga lösningar är fortfarande många, 
enligt Olshammar (2018) är de två vanligaste lösningarna för enskilt avlopp antingen slam-
avskiljning med infiltration eller endast slamavskiljning. Baserat på enkätsvar från 269 
kommuner utgör dessa två lösningar nästan 60% (Olshammar, 2018). Redan 1969 i sam-
band med miljöskyddslagen blev det otillåtet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett 
som endast genomgått slamavskiljning.  
 Av den antropogena näringsbelastningen på Östersjön uppskattas 5% av kvävet och 12% 
av fosforn komma från små avloppsanläggningar (Hansson et al., 2019). Att förbättra de 
enskilda avloppen är mycket viktigt för att minska utsläppen av näringsämnen. Till exempel 
uppsamling av klosettvatten i sluten tank innebär att det kan transporteras bort utan 
läckage till omgivningen, något som är extra viktigt i områden med risk för övergödning. 
 I Södertälje kommun finns en betydande del boende utanför tätorterna och förutom 
permanentboende finns även många fritidshusområden. En stor andel av det avfall som 
kommunen tar omhand kommer från enskilda avlopp i dessa områden (Södertälje 
kommun, 2020b). Av ytvattenförekomsterna i kommunen har dessutom endast en fjärde-
del god eller hög ekologisk status. Övergödning är ett av de största problemen och speciellt 
i Kyrksjön som ligger i Hölö (Södertälje kommun, 2018). För att ta hand om avfall från 
enskilda avlopp och minska utsläppet av näringsämnen byggde Södertälje kommun och 
Telge Nät en våtkompostanläggning för behandling av klosettvatten, som sedan kan 
användas som gödsel i jordbruket. Anläggningen har varit i gång sedan 2012 och har kapa-
citet att ta emot mer avfall än vad den gör idag.  
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1.1 Syfte 
Examensarbetets syfte var att utvärdera våtkompostanläggningen för klosettvattenbehand-
ling i Hölö, Södertälje kommun, och undersöka dess förbättringsområden. Frågeställning-
arna delades upp i följande fyra punkter: 
 

1) Utvärdera anläggningens materialflöden 
2) Uppskatta gasutsläpp från anläggningen 
3) Undersöka möjligheter att inkludera mer substrat till anläggningen  
4) Utveckla en provtagningsplan för kontroll av latrinmaterial  

 
Examensarbetets syfte har även varit att bidra till aktivitet A.7 i Handlingsplan 2021–2023 
som är en del av Södertälje kommuns Avfallsplan 2030, som följer: ”Utreda hur mängden 
substrat till våtkompostanläggningen kan öka samt hur vattenandelen i insamlat substrat kan 
minskas” med det förväntade resultatet ”Ökad återföring av näringsämnen till jordbruket, håll-
bart jordbruk, minskad klimatpåverkan” (Södertälje kommun, 2020a). 
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2   BAKGRUND 
Litteraturstudien som ligger till grund för det här kapitlet har avgränsats till de avlopps-
fraktioner och enskilda avloppslösningar som är relevanta för en våtkomposterings-
anläggning på landsbygden. Då inga mätningar av gasutsläpp från liknande anläggningar 
har hittats, har studier som kan ligga till grund för diskussion tagits med. Till sist tas 
aspekter vid användning av avloppsfraktioner som gödsel, mineralgödselproduktion och 
exempel på liknande anläggningar upp. 
   

2.1 Enskilda avlopp 
Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH, 1998) är det 
förbjudet att släppa ut avloppsvatten som endast genomgått slamavskiljning och ingen 
ytterligare rening. Enligt paragraf 13 och 14 i samma förordning krävs tillstånd från 
kommunen för att anlägga eller ändra en avloppsanordning för vattentoalett samt ansluta 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 
 De fastigheter som inte är kopplade till det kommunala avloppssystemet men ändå har 
vatten indraget, behöver ha en så kallad enskild avloppslösning. Det finns olika typer av 
anläggningar för enskilda avloppslösningar, till exempel markbaserad rening, minirenings-
verk eller sluten tank. Markbaserad rening kan ske genom infiltration i de naturliga jord-
lagren eller i form av en markbädd. Minireningsverk använder vanligtvis de olika renings-
steg som finns på kommunala reningsverk. Sluten tank innebär i sig inte någon behandling 
av avloppsvattnet utan samlar endast upp det för behandling på annan plats. Beroende på 
typ av fastighet och storlek på tanken kan olika avloppsfraktioner vara påkopplade på 
tanken, till exempel urin eller klosettvatten. För att minimera tömningsfrekvensen är det 
dock rekommenderat att endast ha någon typ av extremt snålspolande toalett kopplad till 
tanken, och omhändertagande av BDT-vatten på annat sätt (Avloppsguiden anläggningar, 
u.å.). 
 Ett källsorterande avloppssystem som håller isär BDT- och klosettvatten innebär att 
klosettvattnet är renare med avseende på metaller och kemikalier och mer koncentrerat på 
näringsämnen. Källsorterande system kan se ut på olika sätt, till exempel kan endast urin 
separeras ut eller hela klosettvattnet. För att minska utspädningen av klosettvattnet är det 
fördelaktigt med en extremt snålspolande toalett (Kärrman et al., 2017). Även torra 
lösningar innebär ett källsorterande och då helt utan tillsats av spolvatten. 
 I en studie som jämför 9 olika lösningar för enskilda avlopp, baserat på 12 hållbarhets-
indikatorer, får vakuumtoalett kopplad till sluten tank höga betyg (Vidal et al., 2019). Både 
i grundscenariot och ett scenario med risk för övergödning hamnar denna lösning i toppen 
av rankingen. Detta beror på att systemet har så låg risk för spridning av patogener samt att 
det anses robust, två indikatorer som anses speciellt viktiga för enskilda avlopp. I de 
scenarier där övergödning inte var en risk och där energiåtervinning var viktigt hamnade 
systemet inte lika högt i rankingen (Vidal et al., 2019). Studien tog dock inte hänsyn till 
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den energi som kan sparas in genom att återvinna näring i stället för att framställa mineral-
gödsel vilket skulle kunna påverka resultatet i de två sistnämnda scenarion. 
 
2.1.1 Urin och fekalier 
Urin består främst av vatten och ca 5% lösta salter. Jämfört med andra avloppsströmmar 
innehåller urin mycket kväve, fosfor och kalium vilket gör att det har potential som gödsel. 
I färsk urin är cirka 85% av kvävet bundet som urea (Larsen et al., 2013), vilket under trans-
port och lagring snabbt bryts ned av enzymet ureas till ammonium och bikarbonat enligt 
Ekvation 1 (Ray et al., 2018). Efter denna process är 90 % av kvävet som ammoniak och 
ammonium (summan av dessa, NH3 och NH4+, kallas TAN – total ammonia nitrogen), och 
eftersom pH har stigit till ca 9 är en stor del ammoniak (NH3). Ammoniak är flyktig vilket 
innebär en risk att förlora kväve till atmosfären under transport och lagring, och därmed 
minska urinens näringsvärde (Larsen et al., 2013).  
 
𝑁𝐻!(𝐶𝑂)𝑁𝐻! + 3𝐻!𝑂 → 2𝑁𝐻"# + 𝐻𝐶𝑂$% + 𝑂𝐻%    (Ekvation 1) 

Baserat på en genomgång av mätvärden i litteraturen och kompletterande mätningar, upp-
skattade Jönsson et al. (2005) standardvärden på ett stort antal parametrar för olika avlopps-
fraktioner, varav vissa visas i Tabell 1. Det syns tydligt att urin innehåller större delen 
näringsämnen medan fekalier innehåller mer organiskt material. Till skillnad från urin 
innehåller fekalier en stor mängd patogener (Larsen et al., 2013). 
 

Tabell 1. Innehåll i urin och fekalier - svenska standardvärden i kg per person och år för ett urval av parametrar 
enligt (Jönsson et al., 2005). 

Parameter Urin Fekalier + toalettpapper Totalt 
TS 7 19 26 
VS 3 17 20 
N-tot 4 0,5 4,5 
P-tot 0,33 0,18 0,51 

 
2.1.2 Klosettvatten 
Klosettvatten kallas det toalettavlopp som innehåller både urin och fekalier. Dessa blandas 
med det spolvatten som används samt toalettpapper. Det finns olika typer av toaletter på 
marknaden idag och de ger upphov till olika stor mängd spolvatten. En äldre modell 
använder omkring 6 liter per spolning. Idag är det dock vanligt med snålspolande toaletter 
som har två val, en stor spolning på ca 4 liter och en mindre spolning på ca 2 liter. 
Vakuumtoaletter däremot använder omkring 0,5–0,7 liter per spolning (Avloppsguiden, 
u.å.). Det finns även extremt snålspolande toaletter som inte använder vakuum, till exempel 
EcoFlush som har en liten spolning på 0,3 liter och en stor spolning på 2,5 liter (Wostman, 
2019). 
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2.1.3 Latrin 
Latrin innehåller samma avfall som klosettvatten men det blandas ej ut med spolvatten 
utan är ett torrt system. Ibland kan det även innehålla någon typ av strö eller spån för att 
minska lukten. Avfallet samlas normalt upp i engångskärl som sedan förbränns. Enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken (1998) har kommunen ansvar för att latrinavfall behandlas. Det är 
förbjudet att deponera latrin, eftersom det är ett organiskt avfall, enligt 8 § förordningen om 
deponering av avfall (2001). 
 Provtagningar av latrin har visat på högre TS-halter än teoretiska värden vilket kan bero 
på att män urinerar på annan plats och att tillsats såsom strö används för att minska lukt 
från latrintunnan (Eveborn et al., 2007; Filipsson, 2015). Vid en beräkning av urinhalten i 
latrin visade sig den vara lägre än den teoretiska halten vilket också det stödjer tesen att det 
är vanligt med urinering på annan plats. Detta gör att näringsvärdet på substratet minskar 
eftersom näringen återfinns till största del i urinen (Filipsson, 2015). 
 Latrin är ett koncentrerat substrat eftersom det inte innehåller något spolvatten. Det har 
därför hög koncentration av ammoniak, vilket dock kan ändras snabbt eftersom latrin ofta 
är välventilerat och ammoniak flyktigt (Fidjeland 2013). Vanligtvis är även pH i latrin för 
lågt för att ammoniakinnehållet ska ha hygieniserande effekt (Avfall Sverige, 2018). 
 

2.2 Hygienisering av avloppsfraktioner 
För att ta vara på näringsämnena från klosettavfallet på ett säkert sätt, är det viktigt att det 
hygieniseras för att inaktivera de patogener som fekalierna innehåller. Avloppet är en viktig 
resurs men det är också viktigt att inga risker tas när det kommer till livsmedelskvalitet och 
smittorisk. De tre parametrar som främst är viktiga att kontrollera gällande återvinning av 
avloppsvatten är Enterococcus spp, E.coli och salmonella (Vinnerås, 2013). 
 
2.2.1 Våtkompostering 
Våtkompostering innebär, precis som ordet antyder, att ett material med hög vattenhalt 
komposteras. Det är en biologisk process som kräver syre, vilket gör att materialet behöver 
tillföras luft och röras om. Nedbrytning av organiskt material avger värme och mängden 
kolinnehåll påverkar hur mycket temperaturen kan höjas. Organiskt bundet kväve blir 
under komposteringen mer tillgängligt för växter då det omvandlas till ammoniumkväve. 
TS-halten bör enligt Malmén (2005) vara 2–10% för att uppnå hygienisering och samtidigt 
inte kräva för mycket energi för syretillförsel. En negativ aspekt vid väldigt lågt TS är att 
näringsinnehållet är utspätt och att stora mängder energi går åt vid transport samt att det 
vid dimensionering av en anläggning krävs större komponenter vilka vid drift även kräver 
mer energi (Malmén, 2005). 
 Eveborn et al. (2007) tog fram en modell för hygieniseringen i en våtkompostanläggning 
i Norrtälje och denna visade att en TS-halt på 1,5–4,5% är nödvändig men att detta också 
påverkas av temperaturförhållanden. Råvarans temperatur är den viktigaste parametern för 
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en effektiv drift, vilket gör att en fungerande värmeväxling mellan reaktor och förlager har 
stor inverkan (Eveborn et al., 2007). 
 För att processen ska fungera optimalt är det viktigt att luften tillförs finfördelad i botten 
av reaktorn, till exempel med hjälp av en kombinerad pump och fördelare som drivs med 
el (Richert et al., 2010). Förutom värmen som alstras vid nedbrytningen så bidrar även den 
elektriska utrustningen med en viss grad värme. Vid behandling av klosettvatten krävs dock 
tillsats av annat, mer energirikt material för att uppnå en hygieniserande temperatur genom 
våtkompostering. Detta kan vara till exempel stallgödsel eller olika typer av matavfall. Vill-
kor för godkänd hygienisering specificeras i tillstånd för varje anläggning men det brukar 
handla om att substratet ska vara minst 55 grader i 10 timmar (Malmén, 2005). 
 
2.2.2 Ureahygienisering 
Ureabehandling är ett sätt att hygienisera ett material med hjälp av ammoniak (NH3). Till-
sats av urea (CO(NH2)2), även kallat karbamid, som innehåller 47% kväve höjer både 
ammoniakhalten och pH i substratet (Avfall Sverige, 2018). Enzymet ureas gör att urea 
omvandlas till ammonium via hydrolys som sedan blir ammoniak via protolys (Jönsson et 
al., 2015). Nedbrytningen av urea, kombinerat med karbonater som frigörs (Ekvation 1), 
leder till ett stabiliserat pH omkring 9. Basiskt pH är nödvändigt för att ammoniak ska ha 
en hygieniserande effekt (Avfall Sverige, 2018). 
 Den exakta mekanismen bakom ammoniakhygienisering har inte klargjorts, men det är 
tydligt att det är ett effektivt sätt att inaktivera olika typer av patogener. Nordin (2010) har 
sammanfattat ammoniaks möjliga inaktiveringsmekanismer och ammoniak kan till 
exempel förstöra bakteriecellers membran och även ändra pH i cellen. För att justera pH 
tar cellen upp protoner men förlorar kalium som är nödvändig för cellens överlevnad. 
Ammoniakmolekylen är både liten och har hög löslighet i vatten och lipider vilket ökar 
möjligheten för transport i celler (Nordin, 2010).  
 Andelen ammoniak av totalt ammoniumkväve (TAN) beror på temperatur och pH 
(Figur 1), och ökar i takt med dessa. Vid lägre temperaturer behövs därför större tillsatser 
än vid högre temperaturer (Vinnerås, 2013). Vid ett pH på 8–9,5 har temperaturen stor 
inverkan på ammoniakhalten medan det vid högre pH är mest ammoniak oavsett tempe-
ratur (Nordin, 2010). 
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Figur 1. Andel ammoniak (NH3) i procent av TAN(NH3+NH4+), vid olika pH- och temperaturförhållanden 

(Nordin, 2010). 

 
När Fidjeland et al. (2015) undersökte tiden för decimalreduktion av salmonella, E.coli och 
enterokocker i källsorterat klosettvatten, tog det cirka en månad med så låga koncentrat-
ioner som 0,025% urea. Med 0,1% urea tog det ungefär hälften så kort tid. Inaktivering av 
Ascaris tog däremot mycket längre tid, den beräknades ta uppåt ett år (Fidjeland et al., 
2015). För godkänd hygienisering brukar dock 5log10 reduktion krävas, vilket innebär 
99,999% avdödning medan decimalreduktion innebär 90% avdödning. Avfall Sverige 
(2018) föreslår i sin utredning två hygieniseringsnivåer, en lägre med 5log10 reduktion av 
E. coli och en högre som innebär 5log10 reduktion av E. faecalis. Rekommenderade behand-
lingstider för den senare visas i Tabell 2. Ammoniakhygienisering kan även ske med vatten-
löst ammoniak, vilken har starkare effekt och kan uppnå högre pH än urea, men ställer 
högre krav på säkerhet vid hantering (Avfall Sverige, 2018).  
 

Tabell 2. Rekommenderade behandlingstider (dagar) för att uppnå 5log10 reduktion av E. faecalis vid olika 
temperatur och tillsatser (Avfall Sverige, 2018). 

Tillsatsmedel 
Tillsatsmängd 

(pH) 
Behandlingstemperatur °C 

  4                 10               15              20              25              30              35   

Urea 
0,5 % (pH 9,0) - - 100 60 35 25 15 
1,0 % (pH 9,1) 140 80 45 30 20 10 7 
1,5 % (pH 9,2) 80 45 30 20 10 7 5 

Ammoniaklösning 
0,1 % (pH 9,8) - 110 70 50 35 25 20 
0,25 % (pH 10) 70 45 35 25 20 15 10 
0,5 % (pH 10,2) 35 25 20 15 15 7 5 
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Hygienisering med ammoniak kräver ofta väldigt små investeringar, främst lagringsplats, 
och är enkelt att genomföra med hjälp av urea som är lätthanterligt eftersom det redan 
används som gödning på många håll (Fidjeland et al., 2015). Tillsatsen av urea innebär att 
kvävehalten i materialet ökar, eftersom ammoniak inte förbrukas under själva hygienise-
ringen, vilket höjer dess värde som gödsel. När det behandlade materialet lagras täckt 
ordentligt, så att ammoniakavgång hindras, är risken liten för återkontaminering eller åter-
växt av patogener (Vinnerås, 2013). 
 
2.2.3 Våtkomposteringen i Södertälje: Hölömetoden 
Eftersom klosettvatten har en väldigt låg halt organiskt material, är det vanligtvis inte till-
räckligt för att uppnå en hygieniserande temperatur tillräckligt länge genom våtkomposte-
ring. Samtidigt innebär stora mängder tillsatser höga kostnader (Nordin & Vinnerås, 2015). 
Av denna anledning kombineras de två tidigare beskrivna metoder genom att först höja 
temperaturen till 41 grader genom våtkompostering och sedan tillsätta urea. På detta sätt 
räcker det med 0,5% urea och behandlingen kan avslutas inom 14 dagar. 
 

2.3 Växthusgaser 
Mänsklig aktivitet ger upphov till ökade utsläpp av så kallade växthusgaser vilka förstärker 
den naturliga växthuseffekten. Förbränning av fossila bränslen och en ändring i hur marken 
används har bidragit till den globala uppvärmningen som pågår. Koldioxid (CO2), metan 
(CH4) och lustgas (N2O) är de tre viktigaste växthusgaserna men de har olika slags påverkan 
på temperaturen. Metan bryts ned mycket snabbare än koldioxid men har mycket högre 
uppvärmningseffekt vid utsläpp. Lustgas är också en kraftig växthusgas och den stannar 
dessutom också länge i atmosfären. Det är därför mycket viktigt att minska utsläppen av 
dessa tre gaser omgående. Även om metan bryts ned snabbt har det stor påverkan på den 
kortsiktiga uppvärmningen och därmed möjligheten att nå de uppsatta klimatmålen (SLU, 
2021). 
 Det finns många olika källor till utsläpp av växthusgaser. Koldioxid släpps främst ut från 
olika typer av förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas. Metanutsläpp 
kommer till största del från idisslande boskap på grund av hur deras matsmältningssystem 
fungerar men kan även komma från hantering av stallgödsel. Lustgasutsläpp sker till 
exempel vid framställning av mineralgödsel (SLU, 2021). Jordbruket står även för en stor 
del av de globala lustgasutsläppen och eftersom världens befolkning ökar antas även 
utsläppen öka. Både direkta utsläpp från jordbruksmark och djurhållning sker samt indi-
rekta utsläpp, vilket innebär att kväve avgår i annan form och sedan omvandlas till lustgas 
på annan plats. Indirekta utsläpp kan ske genom gasavgångar, urlakning, avrinning och 
genom skörd (Tian et al., 2019).  
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2.3.1 Utsläpp kopplade till spillvattenhantering 
Avloppsvattenrening kan ge upphov till alla tre växthusgaser nämnda ovan (Tumlin et al., 
2014). Avlopp bidrar vanligtvis till en mindre del indirekta lustgasutsläpp (Tian et al., 
2019). Däremot kan ureabehandlat klosettvatten som innehåller höga halter ammoniak, ge 
upphov till indirekta lustgasutsläpp om den senare genomgår nitrifikation eller denitrifi-
kation (Willén et al., 2016).  
 En systemanalys av Tidåker et al. (2006) som jämförde ett system med konventionell 
avloppsrening och ett system med separat hantering av klosettvatten, visade att det senare 
gav upphov till lägre växthusgasutsläpp på grund av potentialen att ersätta mineralgödsel-
produktion. Även mindre indirekta lustgas utsläpp antyddes då mindre kväve släpps ut från 
avloppsreningsverket till vatten, dock kan minskningen vägas upp en del av utsläpp från 
jordbruksmark vid spridning av det behandlade klosettvattnet (Tidåker et al., 2006). 
 Spångberg et al. (2014) hittade vid tidpunkten för artikeln inga studier på utsläpp från 
insamling, lagring och spridning av klosettvattenfraktionen specifikt. I sin livscykelanalys 
antog Spångberg samma värden som för hantering av urin, baserat på att urin innehåller 
90% och 95% av totalt kväve respektive total ammoniak i klosettvattnet. Av denna anled-
ning uppskattas 0,1% av det totala kvävet i klosettvattnet släppas ut som ammoniak vid 
tanktömning och transport. 
 Gasen ammoniak är mycket löslig i vatten och ställer sig i jämvikt med ammoniak i 
luften. Det innebär att så länge materialet är i en sluten miljö sker inga avgångar från vattnet 
(Vinnerås, 2013) vilket är varför det är viktigt med täckning vid lagring av avloppsvatten. 
 Jönsson et al. (2015) har jämfört lagring av olika typer av avloppsslam och dess miljöpå-
verkan. Ett av slammen var mesofilt rötat, med en rötningstemperatur på 37,5 grader, samt 
behandlat med urea och täckt lagrat. Jämförelse av detta mot mesofilt rötat slam utan täck-
ning visar på nästan hälften så stora utsläpp av lustgas. Det ureabehandlade slammet visade 
på lägre miljöpåverkan än de andra slammen. Både metanogener och nitrifikationsbakte-
rier är känsliga för höga halter ammoniak, vilket bidrar till lägre utsläpp av metan och lust-
gas från lagring av ureabehandlat slam. Beräkningar visar lägre global uppvärmningspot-
ential än från de andra typer av slam som undersökts. Däremot har indirekta lustgasutsläpp 
från ammoniakavgång ej tagits hänsyn till, något som kan vara ett problem vid spridning 
av slammet (Jönsson et al., 2015). 
 

2.4 Avloppsvatten som gödsel 
Idag används en del av det slam som uppkommer vid avloppsreningsverk i jordbruket som 
gödsel. Efter att ha gått igenom reningsstegen och sedan avvattnats, har slammet däremot 
förlorat en stor del av växtnäringen. Rejektvattnet som uppkommer vid avvattning inne-
håller mycket av det lättillgängliga kvävet men det tas i princip inte tillvara i Sverige idag. 
Den fosfor som finns i slammet är också hårt bunden vilket gör att det dröjer innan den 
blir tillgänglig för växterna att ta upp (Jönsson, 2019). 
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 Till skillnad från slam så innehåller källsorterat klosettvatten, eller ren urin, höga halter 
av lättillgänglig växtnäring. Det gäller både makronäringsämnen såsom kväve, fosfor, 
kalium, svavel, kalcium och magnesium och mikronäringsämnen såsom järn, bor, klor, 
koppar och zink med flera. Utöver dessa bidrar det organiska kolet i klosettvatten, och även 
i slam, med jordförbättrande egenskaper som inte bara är viktiga vid perioder av torka utan 
även bidrar till ökade skördar (Jönsson, 2019). Tillskottet av organiskt kol bidrar med olika 
stor nytta i olika områden beroende på till exempel jordens karaktär (Heimersson et al., 
2017). 
 Jönsson (2019) listar tre sätt som klimatpåverkan kan minskas genom att återvinna växt-
näring från avloppet. 1) Minskad användning och därigenom minskad produktion av 
mineralgödsel, 2) lagring av organiskt kol i marken, vilket blir till mull i stället för att 
släppas ut som koldioxid och 3) minskade resurser på kväverening i avloppsreningsverken. 
Återvinning av växtnäring minskar även svenska jordbrukets sårbarhet vid ändrad tillgång 
på mineralgödsel, något som är extra viktigt när det kommer till kväve (Jönsson, 2019). 
 
2.4.1 Lagkrav för slamåterföring 
Det finns i dagsläget inga juridiskt bindande dokument gällande hygieniseringsteknik för 
avloppsslam. Däremot finns de vägledande allmänna råden från Naturvårdsverket i NFS 
2003:15. I bilagan till dessa finns rekommenderade parametrar vid termofil rötning, våt-
kompostering, sluten kompostering och öppen kompostering. Även andra hygieniserings-
metoder kan godtas om de uppnår likvärdig avdödning av patogener (Naturvårdsverkets 
allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) om metoder för yrkesmässig lagring, 
rötning och kompostering av avfall, 2003). 
 Vid användning av avloppsslam specifikt inom jordbruk finns flera författningar (vilka 
är juridiskt bindande). Enligt förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hante-
ring, införsel och utförsel av kemiska produkter (1998) får metallinnehållet i avloppsslam som 
ska användas i jordbruk ej överstiga de i Tabell 3 . 
 

Tabell 3. Metallhalter som ej får överstigas i avloppsslam vid saluhållning eller överlåtelse för användning inom 
jordbruket enligt SFS 1998:944 20 § samt gränsvärden enligt 9 § i SNFS 1994:2 för årlig tillförsel av metaller från 

avloppsslam till åkermark. 

 
Metall 

SFS 1998:944 
mg/kg TS 

SNFS 1994:2 
g/ha,år 

Bly 100 25 

Kadmium 2 0,75 

Koppar 600 300 

Krom 100 40 

Kvicksilver 2,5 1,5 

Nickel 50 25 

Zink 800 600 
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 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används 
i jordbruket (1994) reglerar hur avloppsslam får användas i jordbruket. Enligt 7 § får av-
loppsslam till exempel inte användas på betesmark och vid odling av bär, potatis, rotfrukter, 
grönsaker. Föreskrifterna anger även gränser för metallhalter i åkermarken och om dessa 
överskrids får avloppsslam ej tillföras, samt gränser för sammanlagd tillförsel av metallhal-
ter från avloppsslam (enligt Tabell 3). Registerhållning, rapportering och provtagning är 
också reglerad. 
 År 2020 presenterades den senaste i raden av fosforutredningar som genomförts. Utred-
ningen hade ett mer specificerat uppdrag än tidigare vilket var att lägga fram förslag på 
förbud mot spridning av avloppsslam. Två alternativ presenterades där det första innebär 
ett totalförbud medan det andra innebär att undantag görs för slam som uppfyller 
hygieniserings- och kvalitetskrav. I begreppet slam inkluderas även andra typer av avlopps-
fraktioner såsom klosettvatten (Hållbar slamhantering, 2020). 
 Utredningen hade även som uppdrag att ge förslag på krav på återföring av fosfor från 
slam. Utredningen lyfter fram att det är viktigt att även ta hänsyn till andra näringsämnen 
och inte låsa in sig på fosfor, även om det bara var fosfor som ingick i direktiven för utred-
ningen (Hållbar slamhantering, 2020). 
 När utredning gick på remiss inkom mer än 100 svar, varav ungefär 2/3 är positivt in-
ställda till fortsatt spridning av slam så länge det uppnår satta kvalitetskrav (Svenskt Vatten 
2021). Luleå tekniska universitet framhäver i sitt remissvar vikten av ett kretsloppstänk och 
helhetsgrepp för att ta tillvara på alla resurser möjliga (LTU 2020). 
 
2.4.2 Läkemedel i avloppsvatten 
En aspekt som ofta tas upp som ett bekymmer vid användning av avloppsvatten i jordbruket 
är läkemedel. I klosettvatten är koncentrationen av läkemedel högre än när det blandats 
med BDT-vatten. När Levén et al. (2016) undersökte reduktionen av läkemedel vid behand-
ling av klosettvatten med kombimetoden (våtkompostering och ureabehandling), visade 
sig den procentuella reduktionen vara högre jämfört med både mesofil (37°C) och termofil 
(52°C) rötning av latrin samt konventionell rening av avloppsvatten vid ett stort antal 
reningsverk i Europa. Reduktionsgraden skiljde sig för olika substanser och även om 
reduktionsgraden var hög, så var koncentrationen för vissa läkemedel (men enbart vissa) 
mycket högre än i slam. Detta beror på att klosettvatten är mer koncentrerat och därmed 
har högre ingående halter. Reduktionen skedde främst under våtkomposteringssteget och 
en mindre reduktion av vissa läkemedel skedde under ureabehandlingen. 
 En anledning som gör det svårt att jämföra gödsling med slam och klosettvatten är att 
de vanligtvis används på olika sätt. Slam, som begränsas av fosformängden, ges ofta som 5-
års giva medan klosettvatten som begränsas av kvävemängden ges som 1-års giva. Påverkan 
på växterna blir svår att bedöma, då de i ena fallet får en större mängd läkemedel vart femte 
år, och i det andra fallet tillförs en mindre mängd årligen. Oavsett verkar risken för 
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människors hälsa vara försumbar då simuleringar visar på att väldigt små mängder 
läkemedel tas upp av växter som vi konsumerar. Studier visar också att läkemedel har 
mindre påverkan på ekosystem i jord än i vatten, då de bryts ned av bland annat bakterier 
och svampar (Levén et al., 2016). 
 Englund et al. (2019) har sammanställt kunskapsläget om läkemedel i källsorterade av-
loppsfraktioner och läkemedel i marken. Slutsatsen är att mer forskning behövs inom flera 
områden. Bland annat behandlingsmetoder och läkemedlens konsekvenser vid utsläpp i 
naturen. Även om koncentrationerna är så låga att de inte påverkar människan direkt kan 
långsiktiga förändringar ske (Englund et al., 2019). Levén et al. (2016) konstaterar att det 
även behöver göras en riskbedömning gällande resultaten och jämföra dessa med andra 
gödselmedel, till exempel när det gäller antibiotika i stallgödsel vilket kan ha högre kon-
centration än i klosettvatten. 
 
2.4.3 Certifiering för avloppsfraktioner enligt SPCR 178 
Sedan 2012 finns en certifiering för avloppsfraktioner från källsorterande system som ut-
vecklades av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med Telge Nät och idag 
ägs av det svenska forskningsinstitutet RISE. Certifieringen omfattar hela hanteringsked-
jan, vilket innebär att det ska finnas rutiner för sortering, insamling, behandling och 
spridning av avloppsfraktionerna. För att säkerställa kvaliteten ska fortlöpande kontroll ske, 
både i form av egenkontroll utförd av producenten och övervakande kontroll utförd av 
certifieringsorgan. Den senare sker vanligtvis som dokumentgranskning årligen och besök 
på plats vart femte år. Utfärdat certifikat är giltigt i 5 år och sedan ska processkraven för 
certifiering bedömas igen innan förlängning kan göras (RISE, 2019). 
 Godkända råvaror inom ramarna för certifieringen är klosettvatten, latrin och urin. 
Andra råvaror, till exempel matavfall, kan också godkännas om det kan redovisas att de 
kommer bidra positivt till slutprodukten och inte påverka något av hanteringsstegen nega-
tivt. Detsamma gäller avloppsfraktioner som inte kommer från hushåll, eventuella risker 
och nyttoområden måste redovisas för dessa innan de kan godkännas (RISE, 2019). 
 Det finns flertalet krav på slutprodukt. Det ena gäller endast vid certifiering och det är 
att behandlingen ska uppnå en reduktion av E. coli med 5log10. För varje parti gäller att 
salmonella ej ska påvisas i 50 g våtvikt och att E. coli ska vara <100 st per gram våtvikt. Enligt 
SNFS 1994:2 ska analys av TS och VS, pH, tot-P, tot-N, ammoniumkväve och metallerna 
bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink göras (RISE, 2019). 
 

2.5 Exempel på liknande anläggningar 
Enligt en sammanställning av af Petersens (2019) i en presentation av Kretsloppsprojekt i 
Sverige, finns det ungefär 10 anläggningar för ureahygienisering. Det finns även 3 våtkom-
postanläggningar, inkluderat den i Södertälje. De två andra våtkomposterna beskrivs kort 
nedan. 
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2.5.1 Karby gård, Norrtälje 
Karby våtkompost tar enligt Norrtälje kommuns VA-policy emot klosettvatten från slutna 
tankar samt latrin. Latrin tas emot från fler kommuner än den egna. Det källsorterade toa-
lettavfallet behandlas genom termofil aerob kompostering vilket innebär att hygienisering 
sker genom temperaturhöjning. Kommunens renhållningsavdelning har avtal med 5 lant-
brukare som sprider det behandlade substratet. År 2018 spreds 2300 ton (Norrtälje 
kommun, 2019).  
 Latrin i Norrtälje kommun mellanlagras på Salmunge avfallsanläggning där avfallet 
skiljs från tunnorna. Detta görs genom att kärlen krossas och sedan sorteras bort i en rote-
rande sil. Kärlresterna förbränns medan latrinen skickas till våtkomposten (Eveborn et al., 
2007). Latrinen mellanlagras i en bassäng à 200 m3 och späds med lika delar vatten för att 
underlätta pumpning (Holm et al., 2009). 
 Semikontinuerlig drift används, vilket innebär att endast en del av volymen töms (i det 
här fallet 1/7) och reaktorn fylls på med nytt material. Det gör att aeroba bakterier som 
påskyndar nedbrytningsprocessen finns kvar i reaktorn (Eveborn et al., 2007). 
 
2.5.2 Sörby gård, Eskilstuna 
På Sörby gård finns en våtkompostanläggning sedan 1998 som behandlar klosettvatten och 
latrin. Från Tegelvikens skola insamlas även kvarnat matavfall. Latrintunnor från omkring 
25 kommuner tas emot (Strand, 2018) och dessa töms med hjälp av en specialbyggd mot-
tagningsanordning som skiljer dem från deras innehåll utan att ta sönder dem. Locket på 
tunnorna tas av manuellt och i tömningsautomaten vänds de upp och ner och sköljs ur. En 
stor utmaning är att sortera bort allt felaktigt som läggs i latrintunnorna (Görling, 2018). 
 

2.6 Tillverkning av mineralgödsel 
Dagens höga skördenivåer beror till stor del på tillgången på kvävegödsel. Tillverkningen 
av kvävegödsel använder en stor mängd fossil energi och bidrar till utsläpp av växthusgaser. 
Konventionell tillverkning av kvävegödsel använder kvävgas från luften och vätgas som 
vanligtvis framställs från naturgas (Ahlgren et al., 2015). Sett till antal årsproduktioner har 
naturgas (som används till N-gödsel) mindre reserv än råvarorna för P, K och S (Jönsson, 
2019). Mer än 96% av världens ammoniumproduktion sker med hjälp av Haber-Bosch-pro-
cessen. Framställningen uppskattas ge upphov till minst 1% av de globala koldioxidutsläp-
pen och det är därför viktigt att utveckla processen med förnyelsebar energi (Smith et al., 
2020). Svenskt jordbruk är mycket mer känsligt för brist på kvävegödsel än fosforgödsel 
och 50-procentig ökning på priset för det förstnämnda antas öka kostnaderna 7 gånger mer 
än samma procentuella ökning på det sistnämnda (Jönsson, 2019). 
 Fosforgödsel utvinns från råfosfat vilket är en ändlig resurs och dessutom begränsad i 
mängden som är brytvärd (även om det till viss del ändras när tillgången minskar). Det är 
svårt att förutspå när en råvara kommer ta slut eftersom förutsättningarna för brytning 
ändras i och med nya fyndigheter, ny teknik och ökad lönsamhet. Produktion av 
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fosforgödsel kräver även reducerat svavel vilket utvinns från fossila bränslen. I och med 
minskad användning av dessa kan priset och tillgången på fosforgödsel påverkas i 
framtiden. Som svavelgödsel brukar däremot gips användas, vilket inte anses vara en 
begränsad resurs (Jönsson, 2019). 
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3   METOD 
Examensarbetet har baserats på en litteraturstudie, fokuserad på de olika målsättningarna. 
Litteraturstudien har legat till grund för att analysera den data som fanns tillgänglig för 
anläggningen i Hölö. Underlag för att utvärdera anläggningen tillhandhölls av Telge Nät 
(TN) och Telge Återvinning (TÅ) i form av journaler, analysprover, tömningsregister och 
miljörapporter.  
 Som en del i utvärderingen har journaler från anläggningen gåtts igenom. I dessa jour-
naler noterar slambilsförarna hur mycket som levereras och från vilka fastigheter. Dessa 
journaler har jämförts med register över tjänster hos TÅ för att bedöma mängden och 
kvaliteten på ingående substrat. Jämförelsen har även legat till grund för att identifiera 
förbättringsområden med nuvarande system för insamling. 
 Utsläpp från anläggningen har uppskattats baserat på litteraturstudie fokuserad på emiss-
ioner från olika typer av avloppsbehandlingar. Beräkningar utifrån tillgängliga analys-
resultat har utförts för kvävehaltiga gaser och dessa beskrivs i avsnitt 3.3.5. 
 För att undersöka olika möjligheter att skicka mer material till anläggningen, har latrin-
hämtning i kommunen kartlagts. Teknik för hantering av latrin i andra kommuner som 
har liknande anläggningar har undersökts. Koloniföreningar och deras olika avloppslös-
ningar har kartlagts genom mejlkontakt och studiebesök för att bedöma möjligheterna att 
ansluta dessa till våtkomposten. 
 Provtagningsplanen har tagits fram i samråd med Katarina Sjöberg (miljöansvarig, TÅ). 
Innehållet har baserats på relevant lagstiftning, certifieringsregler och gällande rutiner.  
 

3.1 Beskrivning av det undersökta klosettvattensystemet i Södertälje 
Södertälje kommun hade vid slutet av 2021 drygt 100 000 invånare varav 12,4% bodde 
utanför tätort. En femtedel av kommunen yta utgörs av jordbruksmark (SCB, 2022a). Enligt 
SCB fanns det i kommunen 3152 fastigheter med enskilt avlopp år 2019 samt 964 fastig-
heter utan WC-avlopp (SCB, 2022b). I Södertälje kommun finns sedan 2010 en kretslopps-
policy som tillämpas vid tillstånd för enskilda avlopp. Sluten hantering av klosettvatten ska 
prioriteras och spolvolymen ska inte överstiga 0,6 liter. Policyn antogs för att öka 
återföringen av näringsämnen till jordbruket (Södertälje kommun, 2010).  
 För att ta hand om avfallet från dessa enskilda avlopp lokalt byggdes en anläggning för 
hygienisering av klosettvatten år 2012. Anläggningen ligger i södra delen av kommunen, i 
Hölö, och består av två förlager à 200 m3, två reaktorer à 32 m3 samt ett slutlager à 1500 m3 

(se Figur 2 på nästa sida). Det finns även en administrationsbyggnad och möjlighet att ta 
emot studiebesök. Kommunens VA-huvudman TN äger anläggningen, och trots att de inte 
är ansvariga för omhändertagande av avfall från enskilda avlopp beslutade de att investera 
i byggnationen (som till viss del finansierades av LOVA-bidrag) för att bidra till kretslopp 
av näringsämnen och undvika höga kostnader för utbyggnad av det kommunala VA-
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systemet (Calo, 2012). Marken som anläggningen står på ägs av en lokal lantbrukare och 
arrenderas av TN. 
 

 
Figur 2. Våtkomposten i Hölö. De två reaktorerna är lokaliserade i byggnaden och till höger och vänster om den syns 

de två förlagren. I bakgrunden till vänster syns slutlagret. Bakom bänken till vänster syns det ena torvfiltret. 

 Driften är upplagd så att den inte ska belasta VA-kollektivet. Englund & McConville 
(2018) beskriver upplägget i Affärsmodeller för återföringssystem. TN anlitar lantbrukaren för 
daglig drift av anläggningen och ersätter kostnaden för urea och utrustning till underhåll. 
TN har även avtal med TÅ som ansvarar för insamling av klosettvatten och transporten av 
detta till anläggningen. TÅ tar ut en slamtömningsavgift av fastighetsägarna och betalar en 
månadskostnad till TN som ska täcka utgifterna för anläggningen (Englund & McConville, 
2018). 
 Behandlingen går till genom att reaktortankarna fylls (32 m3 i vardera). Våtkomposte-
ring sker med hjälp av luftning och omrörning. Processen pågår tills dess att temperaturen 
är minst 41 grader och då tillsätts 160 kg urea (0,5%) i vardera reaktorn. Vid tillsats av urea 
stängs luftningen av medan omrörning pågår tills behandlingen är avslutad. Behandlingen 
är avslutad när pH i reaktorn är minst 8,8. Mätning görs 7 dagar efter tillsats av urea. 
 Produkten, det behandlade klosettvattnet, förvaras i slutlagret tills dess att det tas om 
hand av lantbrukaren och sprids på åkrar i närheten. Produkten är certifierad enligt SPCR 
178. Det är TN som ägare av anläggningen som innehar certifikatet och de har därmed upp-
rättat en egenkontroll som ska säkerställa kvalitén i alla led. Lantbrukaren som är anlitad 
som driftansvarig sköter pH-mätning och provtagning av råvara, produkt samt åkermark 
på uppdrag av TN. 
 Reaktorn är sluten och luften leds tillbaka till förlagret där utsläpp sker genom ett torv-
filter som sköts av lantbrukaren. När torven byts ut 1 gång per år blandas den ner i slut-
lagret. 
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 Anläggningens miljötillstånd beslutades av Miljöprövningsdelegationen vid Läns-
styrelsen Stockholms län i december 2011. Anläggningen får ta emot 3000 m3 klosettvatten 
om året enligt tillståndet.  
 

3.2 Dataunderlag 
Nedan finns en sammanställning av det underlag som använts till de beräkningar och den 
utvärdering som har gjorts av anläggningen. 
 
Typ av dokument Årtal Källa 
Analysresultat råvara 2014–2021 (utom 2018) TN 
Analysresultat produkt 2014–2021 (utom 2017 & 2019, 4 analyser år 2016) TN 
Kundregister slamtömning - TÅ 
Miljörapporter 2014–2021 TN 
Spårbarhetsrapporter 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 TN 
Tömningsjournaler 2016–februari 2021 TN 

 
3.2.1 Provtagning av råvara och produkt 
Som en del av egenkontrollen kopplad till SPCR 178-certifieringen provtas inkommande 
substrat (råvaran) och behandlat substrat (produkten). Prov på råvaran tas från förlagret 
och prov på produkten tas från slutlagret. Innan provtagning sker omrörning av substratet 
och omrörningen är i gång under provtagningen. Provtagningen består av 5 stickprov à 4 
deciliter, tagna med ett par minuters mellanrum, som sedan slås ihop och blandas. Provet 
består då av 2 liter som delas i två prover à 1 liter. Det ena skickas på analys och det andra 
provet fryses som reserv tills dess att analysresultatet mottagits. Analysen innefattar pH, TS, 
glödförlust, tot-P, tot-N, NH4-N, zink, koppar, krom, nickel, bly, kadmium och kvicksilver. 
Produkten analyseras även för salmonella och BOD7 (Egenkontroll Bilaga 6.1 och 6.2, 
personlig kommunikation TN). 
 

3.3 Beräkningar 
Eftersom provtagning av behandlat substrat sker i efterlagret, där det blandas med tidigare 
behandlat substrat, går det ej att koppla analysresultat för råvara till ett specifikt resultat för 
produkt. Av denna anledning har beräkningar gjorts på totala värden för åren 2014–2021.  
 Monte Carlo-metoden användes för att uppskatta osäkerheten i samtliga beräkningar 
beskrivna nedan. Baserat på mätvärden och deras mätosäkerhet skapades ett stort antal 
stickprov utifrån deras fördelning. Med hjälp av datorprogram kan miljontals stickprov 
slumpas enligt angivna kriterier (Bertrand-Krajewski et al., 2021). Beräkningarna gjordes i 
Excel med hjälp av slumpkommandot som tog fram 10 000 stickprov för varje mätvärde 
och beräkning. Normalfördelning antogs för samtliga mätvärden. Medelvärde, standard-
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avvikelse och konfidensintervall beräknades sedan enligt Monte Carlo-metoden på stick-
proven från varje beräkning.  
 Eftersom koncentrationsvariationerna mellan åren bidrar med mycket större osäkerhet 
än labbets mätosäkerhet, har beräkningarna baserats på medelvärde och standardavvikelse 
för koncentrationerna. Det innebär att stickprov skapades baserat på medelvärde för åren 
2014–2021 och standardavvikelsen för det medelvärdet. Nedan förklaras Monte Carlo-
principen med ett exempel för beräkning av massa (Tabell 4). Resultatet av beräkningen 
presenteras som medelvärde, standardavvikelse och 90% konfidensintervall för stickprovet 
i sista kolumnen. 
 

Tabell 4. Schematisk beskrivning av Monte Carlo-metoden, där c=koncentration, V=volym och m=massa. 

Stickprov 
koncentration 

Stickprov behandlad 
volym 

c·V Stickprov massa 

c1 V1 ⟶ m1 
c2 V2 ⟶ m2 
･ ･ 

 
･ 

･ ･ 
 

･ 
･ ･ 

 
･ 

c10000 V10000 ⟶ m10000 

 
3.3.1 Antagna osäkerheter 
För de angivna mängderna hanterad volym är osäkerheten kopplad till noggrannheten vid 
mätutrustningen för nivån i reaktorerna samt dokumentation av antal behandlingar. Den 
förstnämnda osäkerheten har uppskattats till 2 m3 per reaktor och behandling. För att upp-
skatta den andra osäkerheten jämfördes dokumentation av antal behandlingar och rappor-
terade mängder, vilka tydde på samma antal behandlingar alla år utom två. Dessa år lades 
en extra osäkerhet på 64 m3 till utöver den för nivåmätarna.  
 I de fall där stickproven på grund av den höga osäkerheten kunnat få negativa värden 
trots att det inte är möjligt (till exempel för koncentrationer) har den nedre gränsen för 
stickproven satts till 0. Detta innebär också en felkälla i beräkningarna eftersom normalför-
delningen så att säga ”huggs av” vid 0. Vid beräkning av kväveförlust enligt avsnitt 3.3.5 har 
en nedre gräns ej satts, trots negativa värden. Detta beror på att negativa värden antyder att 
den uppskattade tillsatta mängden kväve är för låg, och de tas med för att visa på den stora 
osäkerheten. 
 
3.3.2 Massflöde av fosfor och kväve 
För att kunna beräkna ett medelvärde av koncentrationen har resultatet först omvandlats 
till samma enhet. Analysresultaten för åren 2014–2018 är givna i mg/kg TS och dessa har 
därför multiplicerats med TS-halten i kg TS/liter (1% TS = 0,01 kg TS/liter). Medelkoncent-
rationen i mg/liter har sedan multiplicerats med behandlad mängd substrat enligt 
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ekvationen nedan. Volymen substrat antas ej förändras nämnvärt under behandlingen, 
baserat på erfarenhet från driftansvarig. Ingående och utgående mängd näring beräknas 
därmed på samma sätt, med koncentrationen i råvara respektive produkt (Ekvation 2). 
Monte Carlo-metoden användes så som visas i Tabell 4. 
 
	𝑚= 𝑐∙𝑉

1000	      (Ekvation 2) 

där 
𝑚 = total massa näringsämne (kg) 
𝑐 = medelkoncentration (mg/liter) 
𝑉 = total volym behandlat substrat (m3) 
 
3.3.3 Uppskattning av antal personer (pe) 
Genom att dela det totala inflödet beräknat i föregående avsnitt på antalet år (7) har ett 
medelflöde tagits fram. Detta har jämförts med riktvärden för kg näringsämnen i urin och 
fekalier per person och år från Jönsson et al. (2005), presenterade i avsnitt 2.1.1. Beräkning-
arna gjordes med hjälp av Monte Carlo metoden och de stickprov för inkommande 
mängder som tagits fram. För riktvärdena antogs en osäkerhet på 10%. Antalet personer 
som varit kopplade till anläggningen uppskattades sedan med hjälp av Ekvation 3. 
 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = + ,⁄

+!"#$%ä!'(
     (Ekvation 3) 

där 
𝑚 = inkommande mängd näringsämne (kg/år) 
𝑚./012ä.45 = riktvärde för urin, fekalier och toalettpapper (kg/pe,år) 
 
3.3.4 Uppskattning av koldioxidutsläpp 
För att uppskatta utsläpp av koldioxid har beräkningar baserats på uppmätt VS-halt. VS 
(volatile solids) är mängden organiskt material och kallas även glödförlust på svenska, då 
det är vad som går förlorat vid upphettning till 550 grader. Då ingen analys av TOC (totalt 
organiskt kol) gjorts så uppskattades mängden baserat på tabell 3-16 i Wastewater engineering 
(Metcalf & Eddy, 2013) som anger typiska värden för ett antal parametrar för olika avlopps-
vatten. Då uppgifterna gäller avloppsvatten inkluderat BDT-vatten antogs i dessa 
beräkningar ett koncentrerat avloppsvatten, eftersom klosettvattnet som kommer till våt-
kompostanläggningen inte är blandat med BDT-vatten. Enligt Metcalf & Eddy (2013) 
består VS i koncentrerat avloppsvatten av omkring 48% TOC. För att uppskatta mängden 
koldioxid kan TOC multipliceras med faktorn 44/12 (vilket är förhållandet mellan 
koldioxids molekylvikt och kols atomvikt) enligt Ekvation 4. Även dessa beräkningar 
gjordes med Monte Carlo-metoden där medelvärde och standardavvikelse för VS-halten 



 20 

2014–2021 användes för att skapa stickprov, samt årlig behandlad volym med respektive 
osäkerhet beskriven i avsnitt 3.3.1. 
 
𝐶𝑂! = (𝑉𝑆/6 − 𝑉𝑆71) ∙ 𝑉 ∙ 0,48 ∙

""
8!

    Ekvation 4 

där 
𝐶𝑂! = uppskattad mängd koldioxid (kg) 
𝑉𝑆/6 = halt organiskt material i obehandlat klosettvatten (kg/m3) 
𝑉𝑆71 = halt organiskt material i behandlat klosettvatten (kg/m3) 
𝑉 = total volym behandlat substrat (m3) 
 
3.3.5 Uppskattning av kvävehaltiga gasutsläpp 
Utsläpp av kvävehaltiga gaser har uppskattats som differensen mellan ökningen i kväve 
efter behandling och tillsatt kväve från urea (Ekvation 4). Beräkningarna baserades på totalt 
kväve för att inkludera alla kvävespecies. Detta gör att differensen antas utgöras av förluster 
i form av gas, eftersom en omvandling av till exempel ammonium till nitrat inte leder till 
någon förändring i total kvävehalt.  
 Till att börja med beräknades in- och utgående kvävemängd enligt avsnitt 3.3.2. Förlus-
ten av kväve uppskattades sedan genom att utgående kvävemängd subtraherades från 
summan av tillsatt mängd kväve och ingående kvävemängd enligt Ekvation 5. Tillsatt kväve 
uppskattades baserat på att urea innehåller 46,6% kväve vilket innebär att det vid tillsats på 
0,5% tillförs 2,33 kg kväve per m3 behandlat substrat. Beräkningen baserades på totala 
mängder för åren 2014–2021. 
 
𝑁9ö.;7<1 = 𝑁/6 + (2,33 ∙ 𝑉) − 𝑁71      (Ekvation 5) 

där 
𝑁9ö.;7<1 = uppskattad mängd kväve som förlorats i form av gas (kg) 
𝑁/6 = kvävemängd i obehandlat klosettvatten (kg) 
𝑉 = mängd behandlat klosettvatten (m3) 
𝑁71 = kvävemängd i behandlat klosettvatten(kg) 
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4   RESULTAT 
Nedan presenteras resultaten uppdelat på de fyra frågeställningarna för arbetet, det vill säga 
utvärdering av våtkomposten, gasutsläpp från våtkomposten, möjliga substrat att ansluta 
samt provtagningsplan för latrin. 
 

4.1 Utvärdering av våtkomposten 
Våtkomposten har utvärderats baserat på tillgängligt underlag vilket innebär att ingen 
provtagning har skett inom ramen för detta arbete. Baserat på analysresultat från tidigare 
provtagningar har massflöden av kväve och fosfor beräknats. Inledningsvis presenteras en 
sammanställning av hanterade volymer på anläggningen. 
 
4.1.1 Mottaget substrat – kvalitet och kvantitet 
Våtkomposten togs i drift 2012 och de första åren fördes relativt sett stora volymer till 
anläggningen. Dock upptäcktes snart att råvaran hade för hög vattenhalt, vilket gjorde att 
ett långvarigt arbete med att förbättra kvaliteten på ingående substrat påbörjades. Fokus 
har varit att extremt snålspolande eller vakuumtoaletter ska föras till anläggningen, 
däremot inte avfall från slutna tankar kopplade till konventionella toaletter vilka har större 
spolvolym. Mängden ankommet substrat minskade kontinuerligt sedan 2014 med några 
mindre variationer under de senaste åren (Figur 3).  
 Den drastiska minskningen av mängden mottaget och behandlat substrat år 2017 
berodde på problem med cirkulationspumparna.  
 

 
Figur 3. Mottagna och behandlade volymer på Hölö våtkompost rapporterade av driftansvarig. Mottaget står för 

mängden substrat som inkommit till anläggningens förlager medan behandlat är den mängd som gått till reaktor. 
Notera att TS-halt för 2018 saknas samt att endast 1 prov analyserats vid varje år, beskrivning av förfarande vid 

provtagning finns i avsnitt 3.2.1. 
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 Tillsammans med mängderna mottaget och behandlat material visas även TS-halten i 
råvaran, det vill säga innan behandling. Enligt analysproverna har TS-halten de senaste åren 
varit mycket lägre än tidigare. Detta tyder på att även om anläggningen har tagit emot 
mindre mängd substrat, verkar det inte ha haft lägre vattenhalt utan snarare högre. Däre-
mot har analyserna sedan 2019 gjorts som avloppsvatten medan de tidigare gjordes som 
slam, något som kan ha överskattat de tidigare halterna. Enligt driftansvarig har en bättre 
kvalitet upplevts de senaste åren även om detta inte syns i analysresultaten. 
 Enligt journalerna som fylls i av slambilsförarna har det levererats avfall från ungefär 370 
fastigheter (totalt antal under åren 2016–2021). Enligt journalerna från de senaste två åren 
(totalt antal under 2020 och 2021) har avfall från ungefär 90 fastigheter levererats. Töm-
ningsfrekvensen och därmed hur ofta avfall levererats från varje fastighet varierar. 
 
4.1.2 Materialflöden – kväve och fosfor 
Baserat på de analysresultat som finns tillgängliga för åren 2014–2021 har uppskattningsvis 
320±180 kg fosfor gått in i anläggningen medan 160±61 kg fosfor gått ut ur anläggningen, 
totalt under dessa år. Som visas i Tabell 5 är det 90% konfidensintervallet väldigt brett, 
speciellt för ingående värde (0–170 kg) och det innebär att osäkerheten i medelvärdet är 
väldigt stor.  
 

Tabell 5. In- och utflöden av kväve och fosfor samt uppskattade utsläpp av koldioxid och kvävehaltiga gaser totalt 
under åren 2014–2021. 

Parameter Medelvärde (kg) Standardavvikelse (kg) 90% konfidensintervall (kg) 
Fosfor in 350 200 0–710 
Fosfor ut 170 66 60–280 
Kväve in 3300 1700 370–6200 
Kväve ut 14 000 5800 4000–23 000 
Kvävehaltiga 
gasutsläpp 

720 6100 -9200–11 000 

Koldioxidutsläpp 7700 7500 -4400–20 000 

 
 Ingående och utgående kväve ser väldigt annorlunda ut jämfört med fosfor, vilket beror 
på att kväve tillsätts i form av urea vid behandlingen av klosettvattnet. Totalt har uppskatt-
ningsvis 3100±1600 kg gått in i anläggningen från klosettvattnet och utgående mängd har 
uppskattats till 12 000±5300 kg. Även för kväve är de beräknade 90% konfidensintervallen 
mycket stora, speciellt för utgående värde vilket visar på den stora osäkerheten.  
 Fosforhalten visade på att avfallet kommit från omkring 100±60 personer medan kväve-
halten visade på omkring 110±55 personer, årligen.  
 

4.2 Uppskattning av gasutsläpp från anläggningen 
Baserat på tillgängligt underlag har utsläpp av koldioxid och kvävehaltiga gaser uppskattats, 
utsläpp av metan antas väldigt begränsade och en diskussion om detta förs i nästa kapitel.  
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 Torvfilter används vid ventilationen från de två förlagren (genom vilket luft från reakto-
rerna också leds). Inga studier har vid tidpunkten hittats gällande effektiviteten på torvfilter 
för luft. Dock har det inte märkts någon lukt från filtret vilket kan tyda på viss funktion 
gällande gaser som orsakar lukt, såsom ammoniak.  
 
4.2.1 Koldioxid 
Koldioxid bildas vid aerob nedbrytning av organiskt material och därmed under våtkom-
posteringsprocessen. Uppskattning av mängden koldioxid som bildats mellan åren 2014–
2021 visade på 8±7 ton CO2 (Tabell 5). Det 90% konfidensintervallet visar på den stora 
osäkerheten kopplad till beräkningen, -4 till 20 ton CO2. Eftersom intervallen går över 0 
går det inte med säkerhet att säga om utsläpp skett eller ej. 
 
4.2.2 Kvävehaltiga gaser 
Som i alla slutna system finns risk för läckage och mindre utsläpp av gaser förväntas före-
komma från ledningar och andra delar av anläggningen. Eventuella utsläpp av kvävehaltiga 
gaser har uppskattats enligt avsnitt 3.3.5. Beräkningarna har visat på att 720±6100 kg kväve 
har avgått från anläggningen mellan 2014–2021 (Tabell 5). Uppmätta koncentrationer, TS-
halt och behandlade volymer har dock varierat mycket under åren och det innebär att stor 
osäkerhet råder gällande det beräknade värdet. Det 90% konfidensintervallet nedre gräns 
beräknades till -9 ton och den övre till 11 ton, vilket gör att det utifrån det tillgängliga 
underlaget inte säkert går att bestämma om det funnits utsläpp eller inte.  
 

4.3 Utökning av mängden substrat som behandlas i anläggningen 
Eftersom anläggningen har potential att ta emot mer substrat än den gör idag, har andra 
källor än klosettvatten från sluten tank undersökts. Det identifierades även att rutinerna för 
insamling av klosettvatten från sluten tank behöver förbättras, varför en del av undersök-
ningen kom att handla om detta. 
 
4.3.1 Optimering av systemet för insamling från slutna tankar 
En jämförelse av de journaler som fylls i vid leverans från slambilen och register över 
kunder hos TÅ, har påvisat en dissonans mellan de slutna tankar som teoretiskt ska levereras 
till våtkomposten och de som levererats dit. Sammanlagt har 230 fastigheter identifierats 
som enligt registret ska levereras till våtkomposten men som inte finns med i journalerna 
de senaste 2 åren. Omkring 140 av dessa finns inte med alls i de journaler som gåtts igenom 
(tillbaka till 2016). Om det antas att alla tankar är 3 m3 och töms 1 gång om året, så skulle 
det innebära omkring 690 m3 substrat till anläggningen från dessa fastigheter. 
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4.3.2 Latrintunnor 
År 2021 samlade TÅ in 3936 latrintunnor i Södertälje kommun. Latrintunnor levereras som 
det ser ut idag till våtkomposten i Eskilstuna (tidigare beskriven i avsnitt 2.5.2). Baserat på 
analysresultat från provtagning i Södertälje och analysresultat (från två tillfällen) angivna i 
litteratur om våtkomposten i Norrtälje (beskriven i avsnitt 2.5.1) har medelvärden för latrin 
beräknats. Baserat på dessa har uppskattningar av totala mängder som latrintunnorna kan 
bidra med gjorts. 
 
Tabell 6. Analysresultat för latrin och uppskattning av total mängd bidrag i TS, N och P från latrintunnor. Latrin 
uppsamlat i sluten tank provtogs hos koloniföreningen i Södertälje sommaren 2021 och i litteratur återfanns två 

separata provtagningar av latrin som behandlas i våtkomposten i Norrtälje. Total mängd uppskattat tillskott baseras 
på volymen insamlad latrin i Södertälje år 2021 och presenteras i kg. 

Parameter 
Koloniförening 

Södertälje 

Norrtälje 
(Filipsson, 

2015) 

Norrtälje 
(Eveborn m.fl., 

2007) 
Medel latrin 

Total mängd 
2021 

TS % 10,5 7,57 5,33 7,8 7100 kg 
Fosfor (g/kg TS) 17 13 24 18 130 kg 
Kväve (g/kg TS) 32 49 61,9 48 340 kg 

 
4.3.3 Latrin från koloniföreningar 
Efter kartläggning av koloniföreningarna i kommunen har 2 stycken identifierats ha god 
potential att anslutas till våtkomposten. Båda har slutna tankar i vilka latrin töms av koloni-
lottsanvändarna. Tankarna töms sedan av slambil vilket gör att substratet enkelt skulle 
kunna ledas om till anläggningen. Latrin i en slamtank hos den ena koloniföreningen 
provtogs sommaren 2021 och i Tabell 7 visas en jämförelse av analysresultaten med 
medelvärdet för råvaran 2014–2021. Samtliga metaller är lägre i latrinen än medelvärdet i 
råvaran, dock även koncentrationerna kväve och fosfor. Däremot är torrsubstanshalten 
väsentligt högre vilket skulle bidra positivt till komposteringsprocessen. 
 Provtagning skedde genom att en provflaska fördes ned i tanken och endast ett prov 
skickades på analys. 
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Tabell 7. Jämförelse mellan medelvärde för råvaran i Hölö våtkompost förlager 2014–2021 och latrin provtaget i 
sluten tank hos koloniförening i Södertälje sommaren 2021. Även gränsvärden i lagstiftning, beskrivna i avsnitt 

2.4.1, är inkluderade för jämförelse. 

Parameter 
Råvara Hölö 

medelvärde 2014–2021 
Latrin 

Koloniförening 
SFS 

1998:944  
SNFS 
1994:2 

pH 8,1   Deklareras 
TS (%) 0,32 10,5  Deklareras 
VS (%) 0,15   Deklareras 
Fosfor (g/kg TS) 23 17  Deklareras 
Kväve (g/kg TS) 243 32  Deklareras 
Ammoniumkväve (g/kg TS) 210 19  Deklareras 
Pb (mg/kg TS) 6,7 2,2 100 25 g/ha,år 
Cd (mg/kg TS) 0,35 0,26 2 0,75 g/ha,år 
Cu (mg/kgTS) 263 34 600 300 g/ha,år 
Cr (mg/kgTS) 5,3 5,1 100 40 g/ha,år 
Hg (mg/kgTS) 0,16 0,086 2,5 1,5 g/ha,år 
Ni (mg/kgTS) 8,2 3 50 25 g/ha,år 
Zn (mg/kgTS) 526 210 800 600 g/ha,år 

 
 Koloniföreningen har 2 tankar, den ena på 3 m3 och den andra på 6 m3. Under 
antagandet att tankarna har tömts när de har varit fulla, har 33 m3 tömts år 2021 och 27 m3 
år 2020. Tillskottet av torrsubstans och näringsämnen baserat på halterna i Tabell 7, 
presenteras i Tabell 8. 
 

Tabell 8. Potentiellt tillskott av TS, N och P från latrinavfallet insamlat i slutna tankar på koloniföreningen. 

År TS (ton) Kväve (kg) Fosfor (kg) 
2021 3,5 111 59 
2020 2,8 91 48 

   
 Den andra koloniföreningen har också 2 tankar, båda på 6 m3. Antaget full tank vid 
tömning tömdes totalt 36 m3 år 2021 och 48 m3 år 2020. Provtagning av latrinen hos denna 
koloniförening är planerad för sommaren 2022, dock var det ej möjligt att genomföra inom 
tidsramen för detta arbete. 
 

4.4 Provtagningsplan för latrin 
Då det i dagsläget är latrin uppsamlat i sluten tank som är aktuellt för anslutning till våt-
komposten är det denna typ av substrat som provtagningsplanen gäller. 
 
4.4.1 Syfte med provtagningen 
Syftet med provtagningen är att säkerställa latrinens kvalitet. För att det ska kunna hanteras 
på våtkomposten är det viktigt att det inte har negativ påverkan på produkten. Kvaliteten 
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bedöms både utifrån innehåll av näringsämnen, metaller och torrsubstans samt eventuella 
kemikalier som kan påverka våtkomposteringsprocessen. 
 
4.4.2 Provtagningsintervall 
Innan latrinen ansluts till våtkomposten rekommenderas provtagning vid två separata till-
fällen eftersom dess sammansättning troligtvis varierar. Om möjligt är det även att föredra 
analys av 2–3 prover vid varje tillfälle. 
 Råvaran i förlagret på anläggningen provtas en gång om året och samma intervall rekom-
menderas även för latrin. Detta gör att eventuell förändring i förlagrets kvalitet kan sättas i 
relation till tillförd latrin och dess innehåll. Även för dessa provtagningar rekommenderas 
analys av mer än 1 prov för bättre underlag. 
 
4.4.3 Parametrar som analyseras 
De parametrar som bör testas baserat på gällande lagstiftning beskrivs i avsnitt 2.4.1 och 
finns även angivna i Tabell 7. Analysresultat gällande kväve och fosfor kan användas för att 
bedöma bidraget av näring till produkten. Torrsubstanshalten (TS) samt glödförlusten (VS) 
är viktig för att bedöma energitillskottet, vilket både påverkar komposteringsprocessen och 
bidrar med kol i produkten. För metaller finns gränsvärden både gällande innehåll (mg/kg 
TS) i SFS 1998:944 och mängd vid spridning (g/ha,år) i SNFS 1994:2.  
 
4.4.4 Provtagningsförfarande 
Provtagning sker efter tömning av den slutna tanken och det är därför nödvändigt att slam-
bilen kommer tom och ren för att minska risken för kontamination. Efter tömning antas 
substratet vara ordentligt omblandat och nedan beskrivs tillvägagångssättet för provtag-
ning. 
 

1. Ta ut 4 stickprov à 5 dl från olika delar av slambilens tank om möjligt. 
2. Blanda stickproven i en ren hink och rör om ordentligt. 
3. Ta ut samlingsprov i anvisade provflaskor. 
4. Kläm försiktigt på flaskan när den stängs för att minska mängden luft. 
5. Häll tillbaka överblivet substrat i tanken. 
6. Förvara proverna kylda fram till analys. 

 
4.4.5 Tolkning av analysresultat 
Då syftet är att bedöma substratets inverkan på produkten, jämförs analysresultaten med 
data för råvaran i förlagret. Skulle någon metallhalt vara högre än i råvaran, kan den jäm-
föras med de tillåtna halterna enligt Tabell 3 i avsnitt 2.4.1. Vidare ska Cd/P-kvoten i sub-
straten beräknas för att jämföras med den i råvaran. Gränsen sedan 2022 är 17 mg Cd per 
kg P. 
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 Halterna behöver också sättas i relation till volymen det handlar om. Om substratet kom-
mer utgöra endast en liten del av det totala behandlade materialet, är inverkan inte så stor. 
För att bedöma detta kan effekten uppskattas med nedanstående ekvation. 
 
𝑐;=1./6 ∙ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙;=1./6 + 𝑐.å2=.= ∙ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙.å2=.= = 𝑐1?1=;    (Ekvation 6) 

 
𝑐 = koncentration (mg/l, mg/kg TS eller mg Cd/kg P) 
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = procent av total mängd behandlad volym (decimalform)   
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5   DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras först resultaten för de fyra målsättningarna. Därefter diskuteras 
vidare förbättringsområden gällande anläggning och vissa hållbarhetsaspekter. 
 

5.1 Beräkning av massflöden 
Det finns många faktorer som bidrar med osäkerhet till resultatet. Som nämnts tidigare har 
proverna analyserats med olika metoder, fram till 2018 gjordes labbanalysen med 
slammatris medan det sedan 2019 har analyserats som avloppsvatten. Som slam ges analys-
resultaten i mg/kg TS vilket är opassande för substrat med så låg TS halt som klosettvattnet 
i fråga har (<1%). Förutom osäkerheten i att jämföra olika analysmetoder, är även 
underlaget litet till antalet prover. I de flesta fall har ett prov om året tagits (för råvara saknas 
2018 och för produkt saknas 2017 och 2019 medan 4 prover togs 2016). Den stora 
variationen mellan åren skulle kunna bero på antingen väldigt varierande kvalitet eller 
otillräcklig omrörning innan provtagning, vilket framför allt kan vara fallet när det gäller 
provtagningen i slutlagret. Fler prover vid varje provtagning skulle ge ett bättre underlag 
för att bedöma hur representativa analyserna är. 
 De tidigare årens analysresultat (2014–2018) visar på en minskning i utgående fosfor-
mängd jämfört med ingående. Behandlingen i sig bör inte påverka fosforhalten i substratet. 
En anledning till att fosforn skulle minska kan vara att det är partikelbundet och sedimen-
terar i slutlagret. I klosettvatten från ett vakuumtoalettsystem uppmätte Todt et al. (2015) 
att 50–64% av fosforn var partikelbundet medan endast 13–22% av kvävet.  
 Däremot visar de senaste årens analysresultat (2019–2021, se jämförelse i Tabell 9) inte 
på någon minskning i fosformängd. Det är därför svårt att dra några slutsatser utifrån den 
tillgängliga datan och det bör utredas vidare genom provtagning på olika djup i slutlagret, 
gärna innan och efter omrörning. Det kan vara så att mätmetoden från de senaste åren är 
mer tillförlitlig, men det kan också vara så att ökad omrörning behövs i slutlagret för att 
motverka sedimentation. 
 

Tabell 9. Jämförelse av fosforflöden de år som analysen gjordes som slam (2014–2018) och de år den gjordes som 
avloppsvatten (2019–2021). 

 
Parameter 

2014–2018 
         Massa                    Antal mätvärden  

2019–2021 
          Massa                    Antal mätvärden 

Fosfor in (kg) 330±140 4 56±16 3 

Fosfor ut (kg) 110±51 7 61±6 2 

 
 Den lägre standardavvikelsen för 2019–2021 jämfört med 2014–2018 (30% och 10% 
respektive 40% och 45%) går däremot inte säkert att koppla till mindre variation, eftersom 
det är alldeles för få mätvärden som beräkningarna har baserats på. 
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5.1.1 Ersättning av mineralgödsel 
Hur mycket kväve som ska tillföras jordbruksmark beror på många olika faktorer men om 
en giva på 100 kg/ha antas, har produkten under åren 2014–2021 kunnat räcka till 140 hek-
tar. Maximal fosforgiva enligt SNFS 1994:2 är 22 kg P/ha,år och utifrån detta räckte 
produkten 2014–2021 till 7,7 hektar. Däremot har en lägre giva getts och spridning har 
under åren 2014–2020 skett på totalt 126 hektar.  
 Antaget pris för 2021 enligt Jordbruksverket (2020) var 9,14 kr/kg kväve och 19,04 kr/kg 
fosfor. Baserat på dessa priser har den totala mängden produkt från åren 2014–2021 ett 
uppskattat värde på uppåt 120 000±50 000 kr gällande kvävet och gällande fosfor 3200±1300 
kr. Beräknas värdet baserat på kvävet i råvaran är det 30 000±16 000 kr eftersom största 
delen av kvävet kommer från den tillsatta urean. Under det senaste året har dock gödselpri-
serna ökat kraftigt (Herin, 2022), vilket påverkar både värdet på näringen från klosettvattnet 
och inköpspriset för urea till hygieniseringen. 
 

5.2 Gasutsläpp 
Uppskattningarna av utsläpp av koldioxid och kvävehaltiga gaser diskuteras nedan. Även 
potentiella utsläpp av metan vid anläggningens olika delar diskuteras i avsnitt 5.2.3 Vid 
diskussion kring utsläpp av växthusgaser är det också viktigt att ha alternativen i åtanke, till 
exempel utsläpp som sker vid produktion av mineralgödsel som kan undvikas om näringen 
i klosettvattnet tas tillvara. Till exempel Jenssen & Kongshaug (2003) uppskattade att pro-
duktionen av kväve och fosfor gav upphov till 5,29 kg CO2e/kg N och 0,51 kg CO2e/kg P. 
Baserat på dessa siffror och mängden inkommande näring har omkring 17,5 ton koldioxid-
ekvivalenter insparats gällande kväve och omkring 180 kg koldioxidekvivalenter insparats 
gällande fosfor (totalt under åren 2014–2021, endast gällande själva produktionen). Om 
näringskoncentrationer på 700 mg N/l och 70 mg P/l antas skulle omkring 5,6 ton CO2e/år 
kunna undvikas vid anläggningens maxkapacitet på 1500 m3, baserat på siffrorna från 
Jenssen & Kongshaug (2003). Genom mätningar av anläggningsspecifika utsläpp skulle 
utsläpp från mineralgödselproduktion kunna sättas i relation till de från produktionen på 
våtkomposten. Riktad provtagning på substrat i reaktor innan och efter behandling skulle 
också kunna möjliggöra säkrare beräkning av gasutsläpp genom massbalanser. 
 
5.2.1 Koldioxid 
Koldioxid är en produkt vid aerob nedbrytning av organiskt material och är därför naturligt 
förekommande både i förlager och reaktorer. En uppskattning av hur stor mängd som bil-
dats och släppts ut under åren 2014–2021 har gjorts, däremot är osäkerheten så stor att inga 
säkra slutsatser kan dras eftersom konfidensintervallet gick från -4 till 20 ton CO2. 
 Koldioxid som bildas när växter bryts ned kallas biogen koldioxid och brukar inte inklu-
deras när klimatpåverkan beräknas (SLU, 2021). Detsamma kan antas för koldioxid som 
bildas i våtkomposten eftersom det är avfallet i klosettvattnet kommer från maten vi äter. 
Samtidigt som det är viktigt att skilja på koldioxid från fossila källor, där den varit bunden 
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under en lång tid, och koldioxid från en kortare cykel bidrar all koldioxid till uppvärmning. 
Däremot lyfter Jönsson (2019) fram att gödsling med avloppsfraktioner även binder en viss 
del kol i form av mull, vilket gör att den lagras i stället för att släppas ut i form av koldioxid. 
 
5.2.2 Kvävehaltiga gaser 
Den stora variationen i kvävekoncentration över åren gör att inga säkra slutsatser kring 
kvävehaltiga gasutsläpp kan dras baserat på det tillgängliga dataunderlaget. Det uppskat-
tade 90% konfidensintervallet för kväve som avgått bestämdes till -9-11 ton, vilket gör att 
det varken går att fastslå att kväve har eller inte har avgått.  
 Lustgas kan bildas både vid nitrifikation och denitrifikation. Vid fullständig denitrifi-
kation bildas kvävgas men om processen är ofullständig stannar den vid lustgas. I samband 
med nitrifikation kan lustgas bildas på två sätt, antingen genom oxidation av hydroxylamin 
eller autotrof denitrifikation (Jönsson et al., 2015). Eftersom substratet luftas under behand-
lingen i våtkomposten bör utsläpp genom denitrifikation, som sker under syrefattiga eller 
syrefria förhållanden, vara begränsade. Studier tyder på att autotrof denitrifikation domi-
nerar vid låg syrehalt (Arnell, 2013) och lustgasproduktionen ökar vid förändringar av till-
gången på syre, speciellt vid övergången mellan anoxiskt och aerobt (Westling, 2011). När 
luftning av substrat påbörjas i samband med behandling kan därför ökad mängd lustgas 
bildas om syretillgången var begränsad i förlagret, däremot bör det avta när syrehalten har 
stabiliserats. Eftersom nitrifikationsbakterier är känsliga både för höga temperaturer och 
hög halt ammoniak (Jönsson et al., 2015), hämmar den vidare behandlingen troligtvis ut-
släpp av lustgas.  
 Ammoniakavgångar är troliga i sammanhanget, speciellt efter ureatillsats när koncent-
rationen är högre. För att undvika utsläpp av ammoniak är det viktigt att anläggningen är 
ordentligt tätad och att efterlagret är täckt. 
 På anläggningen finns en rutin för vädring och användande av gasvarnare i byggnaden 
där reaktorerna står. För att kunna avgöra hur stort läckaget av ammoniak är från anlägg-
ningen, och om de håller sig inom de 10% som angavs vid tillståndsansökan, skulle det 
behöva göras särskilda mätningar av detta på plats. Det skulle vara intressant att både mäta 
halterna inne i byggnaden och vid ventilationen genom torvfiltret. 
 Det finns olika sätt att mäta ammoniak och det kommer också nya metoder. Forskare i 
Danmark har utvecklat en sensor för mätning av ammoniak i luften. Syftet med den nya 
tekniken är att mätningar ska kunna ske till ett lägre pris och därmed kunna göras mer 
kontinuerligt i stället för i korta intervall vilket är vanligt idag (Kamp et al., 2021). Till en 
början skulle däremot tillfälliga mätningar kunna göras för en första bedömning. 
 I systemanalyser (Spångberg et al., 2014; Tidåker et al., 2006) tas upp att system för sepa-
rat behandling av klosettvatten för spridning av detta på åkermark kan ge upphov till mer 
indirekta lustgasutsläpp än konventionell avloppsrening. Dock måste detta ses i ljuset av 
att kväveavgångar sker från jordbruket även vid annan gödselanvändning och att åtgärder 
alltid bör vidtas för att minska utsläpp. 
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5.2.3 Metan 
Eftersom behandlingsprocessen är syresatt är det osannolikt att metanutsläpp skulle ske 
från själva behandlingen, då metan bildas vid anoxisk nedbrytning av organiskt material 
(Tumlin et al., 2014). Däremot finns det en risk att metan skulle kunna bildas i förlagret, 
beroende på hur länge råvaran förvaras där och anoxiska förhållanden hinner utvecklas. En 
någorlunda regelbunden omblandning i samband med tillförsel av nytt substrat och uttag 
till behandling bör motverka detta. 
 Både Jönsson et al. (2015) och Nilsson Påledal et al. (2020) har jämfört olika metoder för 
att minska metanutsläpp vid lagring av slam och funnit att utsläppen från ureabehandlat 
slam var betydligt lägre än från det som inte tillsatts urea. Även om slam har en betydligt 
högre torrsubstanshalt än klosettvattnet som behandlas i Södertälje, finns likheter i behand-
lingen vilket gör att vissa paralleller kan dras. Metanogener är, liksom nitrifikationsbakte-
rier, känsliga för hög ammoniakhalt vilket gör att ureahygieniseringen bör minska metan-
utsläppen drastiskt (Jönsson et al., 2015). Baserat på detta antas metanutsläpp i efterlagret 
var mycket låga om de förekommer. 
 

5.3 Potentiella substrat 
Ingångsläget för arbetet var att mer material behövde tillföras anläggningen och fokus låg 
på andra typer av substrat än klosettvatten. Under utvärderingen av anläggningen upptäck-
tes dock att mängden material kan ökas genom att garantera leverans av substrat från de 
slutna tankar som anläggningen anlades för.  
 För att kortsiktigt öka mängden substrat, behöver arbetet med att gå igenom fastigheter 
med sluten tank fortsätta. Ett 60-tal fastigheter med avvikande tömningsfrekvens och 
mängd har identifierats och dessa skulle behöva kontrolleras gentemot deras renhållnings-
underlag som upprättades i samband med tillstånd för avloppsanläggningen. I ett långsik-
tigt perspektiv skulle ett system behöva upprättas som känner av när en tank har tömts ”för 
ofta” och uppmärksammar detta för utredning. En vidare diskussion kring detta förs i 
avsnitt 5.5.1  
 För att säkerställa leveranserna till våtkomposten är samarbetet med underentreprenör 
som tömmer de slutna tankarna av största vikt. Rutinerna behöver vara tydliga och en dia-
log kring vad som är logistiskt möjligt måste föras så att rutinerna utvecklas i samråd med 
de olika aktörerna. Det skulle till exempel behöva undersökas om det går att samordna 
tömningarna av alla tankar som ska till våtkomposten och samtidigt som fastighetsägarens 
önskemål gås till mötes. 
 
5.3.1 Latrintunnor 
Uppskattningen av bidrag från latrintunnor uppgick till 7 ton torrsubstans. Detta skulle ha 
betydande effekt på behandlingen i Hölö. År 2021 inkom 376 m3 med en TS-halt på 0,14% 
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vilket motsvarar 0,5 ton torrsubstans och vid inblandning av latrinet skulle TS-halten uppgå 
till omkring 1,6%. Den ökade mängden TS skulle innebära ett mer energirikt substrat och 
våtkomposteringen skulle därmed gå snabbare och bli mer energieffektiv. 
 Fidjeland et al. (2015) påpekar att latrin kan behöva större mängd urea än klosettvatten 
vilket är utspätt och därmed inte har lika hög buffertkapacitet. Däremot bör detta inte 
innebära några större problem vid anläggningen i Hölö. Både eftersom latrinen skulle 
spädas ut med klosettvatten och även eftersom ureabehandlingen sker efter våtkomposte-
ringssteget vilket gör den mer effektiv vid den höjda temperaturen.  
 Det uppskattade bidraget av fosfor (130 kg/år) och kväve (340 kg/år) skulle också tillföra 
mycket näring till produkten. Baserat på resultaten presenterade i avsnitt 4.1.2 har det i 
genomsnitt inkommit 50 kg fosfor och 470 kg kväve till anläggningen om året. Däremot är 
det viktigt att ha i åtanke att det finns en stor osäkerhet kopplad till de uppskattade bidragen 
eftersom en stor variation finns i underlaget som också är litet (Tabell 6) och provtagning 
av latrintunnor inte har skett som del av detta arbete. 
 För att kunna hantera latrin krävs en mottagningsanordning och dessa kan se ut på olika 
sätt. En typ av hantering av tunnorna innebär att de går igenom en kärlkross och sedan en 
sikt. Denna metod minskar den manuella hanteringen av tunnorna, men innebär däremot 
en risk för plastfragment i substratet. Förutom att sprida mikroplast i naturen kan det 
orsaka driftproblem i anläggningen. Genom en mottagning som spolar rent kärlen behöver 
de inte förstöras för att separera dem från latrinen, dock kan detta kräva mer manuellt 
arbete. 
 Även om latrin är ett passande substrat för anläggningen är latrintunna i sig ingen lång-
siktig avloppslösning. Insamlingen är problematisk både ur arbetsmiljösynpunkt och 
miljösynpunkt med bland annat tunga lyft och engångstunnor som förbränns. Holm et al. 
(2009) genomförde en energianalys på insamlingssystem för latrin och vakuumtoalett 
kopplad till sluten tank. Den visade att det senare är det mest effektiva och det beror bland 
annat på att en sluten tank behöver tömmas mer sällan än latrintunnor. Holm gör en jäm-
förelse och konstaterar att ”På samma tid som ett hushåll med snålspolande vakuumtoaletter ger 
upphov till 1 sluten tank på 12 m3, producerar ett hushåll med traditionella toaletter 5 slutna 
tankar eller 170 stycken latrinkärl”. Analysen inkluderade dock inte produktion av systemens 
olika komponenter vilket skulle kunna påverka utfallet. 
 
5.3.2 Latrin från koloniföreningar 
Avfallet från koloniföreningar som har en uppsamlingstank för latrin är betydligt lättare 
att ansluta till våtkomposten än latrin som hämtas i tunnor. Genom att användarna själva 
tömmer latrinen i en sluten tank hämtas den av slambilen precis som klosettvattnet som 
idag körs till anläggningen. Oönskat avfall (sådant som inte är urin, fekalier och toalettpap-
per) undviks också i större mån än om latrinen hämtas i tunna. 
 Enligt uppgifter om tömningsfrekvens och analysresultat från en koloniförening upp-
skattades ett tillskott på omkring 50 kg/år, vilket är i samma storleksordning som fosfor-
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mängden i råvaran. Kvävetillskottet på omkring 100 kg/år är däremot mycket lägre än det 
i råvaran (ca 470 kg/år). Att ansluta avfallet från koloniföreningen skulle inte tillföra mycket 
kväve men en betydande del fosfor och organiskt material. Koloniföreningens bidrag på 
runt 3 ton TS är 6 gånger så stort som det i råvaran 2021 (0,5 ton TS) och detta tillskott 
skulle ge en sammanlagd TS-halt runt 1% (baserat på volymerna 2021), vilket fortfarande 
är i nedre gränsen för vad som är passande vid våtkompostering (Malmén, 2005; Zhang et 
al., 2022). 
 Det som däremot gör anslutningen problematisk är att flera typer av toalettlösningar 
används hos kolonilottsägarna. En del har en vanlig hink/tunna medan andra har så kallad 
kemtoalett, till exempel Porta Potti. De senare använder en mindre mängd spolvatten och 
är därför inte en helt torr lösning. Spolvattnet innehåller dessutom ett bakteriedödande 
medel och i avloppstanken tillsätts ett medel för att förhindra lukt. Dessa kemikalier riske-
rar att påverka komposteringsprocessen i anläggningen och detta bör utredas vidare. 
 För att säkerställa en säker anslutning skulle ett samarbete med koloniföreningarna av 
intresse kunna utvecklas. Till att börja skulle en enkät kunna skickas ut för att uppskatta 
hur många som använder kemikalier och av vilken typ. Beroende på hur stor andel avfall 
som kommer från lösningar med kemikalieanvändning kan det sedan bedömas om detta 
utgör en risk. I ett examensarbete om båtlatrin uppgav knappt 1/3 av enkätsvaren att de 
använder kemikalier och vid provtagning av tömningsstationer var bakterieaktiviteten fort-
farande hög (Klingberg, 2017). Om en större andel kolonilotter inte använder kemikalier 
kan latrinen från dessa späda ut substratet tillräckligt för att skicka det till våtkomposten.  
 
5.3.3 Övriga substrat 
För att öka halten organiskt material skulle matavfall kunna kopplas till tanken med hjälp 
av en matavfallskvarn. Det skulle också kunna minska transporterna av hushållssopor, för-
utsatt att fastighetsägaren inte har eget omhändertagande. Enligt en undersökning av 
Eveborn et al. (2007) var dock 70% av fastighetsägarna ej intresserade av att lämna matavfall 
till våtkomposten i Norrtälje. En större utredning skulle behövas för att bedöma möjlig-
heten och miljövinsten med matavfall som substrat i våtkomposten. En utökning av till-
ståndet för anläggningen skulle också vara nödvändigt. 
 Båtlatrin ansågs först vara av intresse att undersöka i Södertälje. Det är en kommun med 
kontakt både med Mälaren och Östersjön. Enligt Transportstyrelsens Hamnkartan (2022) 
finns 5 tömningsstationer för båtlatrin i Södertälje kommun. Däremot är vissa av dessa 
kopplade direkt på det kommunala avloppssystemet vilket gör att de inte är aktuella för 
våtkomposten. Någon vidare undersökning av anslutning av båtlatrin gjordes därför inte. 
Analys av båtlatrin visade både på låga metallhalter och höga kvävehalter (Klingberg, 2017) 
och kvaliteten på båtlatrin, och dess kemikalieinnehåll, skulle kunna undersökas vidare för 
att avgöra om det skulle vara av intresse att samla upp substratet i tank för anslutning till 
våtkomposten. 
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 Slam från slamavskiljare är enligt Eveborn et al. (2007) inte aktuellt att ansluta till en 
våtkompost eftersom det både har lågt innehåll av energi och näring samtidigt som det har 
höga halter av tungmetaller. Slammet är inte heller källsorterat eller tillåtet inom certifie-
ringen SPCR178. 
 Eveborn et al. (2007) bedömde även att hästgödsel och svingödsel också är olämpliga 
substrat för en våtkompost. Det förstnämnda då det innehöll för stora mängder spån vilket 
innebar problem för driften av anläggningen och det sistnämnda då det hade så höga zink-
halter att det var den begränsande faktorn vid användning i jordbruket. Författaren poäng-
terar att detta inte skulle vara något hinder vid vanlig användning eftersom det för stallgöd-
sel inte finns några begränsningar gällande innehåll av tungmetaller, som det gör för av-
loppsprodukter. 
 

5.4 Provtagningsplan 
Provtagningsplanens utformning beror på substratet som ska provtas. I denna rapport 
presenteras ett förslag för provtagning av latrin som uppsamlas i sluten tank. Skulle det bli 
aktuellt att provta latrin som samlats in i tunnor, behöver provtagningsplanen justeras. 
Rutinen för sådan provtagning skulle behöva utformas baserat på både typ och lokalisering 
av mottagningsanläggning för tunnorna.  
 Även om provtagning är viktig för att kontrollera substratet, är det svårt att spåra 
eventuell upptäckt efter analys. Eftersom provtagning sker efter avfallets uppkomst och 
insamling, går det inte heller att genom detta arbete förebygga eventuella olämpligheter. 
Det går därför att argumentera att information till fastighetsägare är minst lika viktigt som 
provtagning. I ett insamlingssystem av denna typ är det av största vikt att inget felaktigt, 
allt från prylar och hygienartiklar till kemikalier, spolas/läggs i toaletten/kärlet.  
 Det skickas idag ut ett informationsbrev vartannat år till de fastigheter som är anslutna 
till systemet. I det fall koloniområden eller andra fastigheter som använder latrinkärl i stäl-
let för toalett skulle anslutas, bör ett separat informationsbrev skickas till dessa. Förutom 
information om kemikalier som ska undvikas är det viktigt att framhäva vikten av att uri-
nera i kärlen samt att hålla det täckt så mycket som möjligt. Troligtvis finns det en del som 
använder så kallat guldvatten till sina odlingar och på så sätt tar hand om urinen på plats, 
däremot är det bra att övrig urinering sker i kärlen och inte i naturen för att öka mängden 
insamlat kväve. 
 

5.5 Förbättringsområden 
5.5.1 Insamling av substrat 
Det har framkommit tydligt att det är viktigt med kontinuerlig kontroll för att säkerställa 
både mängden substrat och kvaliteten på det som skickas till våtkomposten för behandling. 
Ett digitalt system för dokumentation av inkommande material skulle kunna utvecklas 
med hjälp av skanning av streckkod vid tanken. Detta skulle underlätta på flera sätt, både 
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för slamtömmare som ska tömma rätt fastighet och dokumentera detta samt för driftansva-
rig som sköter egenkontroll och rapporterar mottagen volym. Det skulle även underlätta 
arbetet med att kontinuerligt kontrollera källorna, det vill säga vilka fastigheter som materi-
alet kommer ifrån. För att ta emot så mycket material som möjligt är det viktigt att både se 
till att de fastigheter som är lämpliga verkligen körs till anläggningen, och att de som är 
olämpliga inte körs dit. För att detta ska ske i praktiken är samarbetet med underentrepre-
nör väsentligt, samt att leveranserna till våtkomposten är del i upphandlingen av tjänsten. 
 TS-halter i klosettvatten varierar i litteraturen mellan 0,2–0,9% (Eveborn et al., 2007; 
Nordin & Vinnerås, 2015; Vinnerås, 2013), till stor del på grund av att den är så kopplad 
till användarvanor och toalettmodell. Todt et al. (2015) uppmätte en TS-halt omkring 0,8% 
i klosettvatten insamlat från vakuumtoaletter i studentkorridorer i Norge. För att det första 
behandlingssteget (våtkompostering) ska fungera tillfredsställande och inte ta för lång tid, 
är det gynnsamt med en högre TS-halt. En förhoppning är att detta ska uppnås genom 
kontroll av de fastigheter som toalettavfall levereras från och uteslutning av de med för hög 
tömningsfrekvens. Dock kan det anses problematiskt att avgöra om en fastighet är lämplig 
eller inte. En rätt dimensionerad tank kopplad till vakuumtoalett antas behöva tömmas 1–
3 gånger om året men att tömning behövs oftare behöver inte bero på ett fel i systemet, 
orsaken kan lika gärna vara att fler personer vistas i fastigheten. 
 Ett fortsatt arbete i denna fråga är viktigt inte bara med avseende på våtkomposten utan 
också ut ett större miljöperspektiv. Telge Återvinning (TÅ) har tillgång till information om 
antal tömningar samt tömd volym. Med hjälp av detta underlag kan Miljökontoret (MK) 
uppmärksammas på avvikande tömningsfrekvenser och dessa kan följas upp. En sluten tank 
som behöver tömmas väldigt ofta ger upphov till ett större klimatavtryck på grund av ökade 
transporter.  
 
5.5.2 Vakuumsystem 
Af Petersens & Granath (2015) undersökte nöjdheten med vakuumsystem i fyra olika 
kommuner. Där framkom att majoriteten av de svarande var nöjda, men andelen missnöjda 
var större i Södertälje än två av de andra kommunerna. Senare undersökte Pahtajärvi (2021) 
orsakerna till missnöjet hos ett antal fastighetsägare, varav 3 i Södertälje. Två av dessa hade 
tidigare en vakuumtoalett installerad men har efter olika problem med dessa bytt till annan 
lösning; den ena latrin och den andra konventionell toalett. Den tredje personen hade en 
ecoflush-toalett som krävde fler spolningar än angivet för att bli ren. Alla tre var missnöjda 
och hade önskat bättre stöd från kommun och entreprenör (Pahtajärvi, 2021). Troligtvis är 
dessa 3 personer inte representativa för alla vakuumtoalettanvändare, speciellt eftersom 
övriga intervjudeltagare i studien varit nöjda över lag, dock pekar det på ett eventuellt 
behov av fler insatser. Det är en stor, och viktig, investering för hushållen och det bör 
säkerställas att stödet för att den ska fungera korrekt finns tillgängligt.  
 Vakuumtoalett kan anses vara det mest hållbara alternativet ur flera aspekter och det är 
även passande för anläggningen (förutsatt god funktion och därmed högre TS-halt än 
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konventionellt klosettvatten). MK kan inte ställa krav på vakuumsystem specifikt men 
däremot på källsorterande VA-system för anslutning till kretsloppssystemet som finns. Eko-
nomiska bidrag kan också uppmuntra fastighetsägare att byta till en kretsloppslösning. 
Ersättningen måste dock vara tillräckligt hög för att väcka intresse, och miljöpremien på 
9000 kr som erbjöds i samband med anläggningen av våtkomposten verkade inte vara det 
(Calo, 2012). Förutom investeringsbidrag kan även tömningstaxan användas för att skapa 
incitament genom att gynna de vars avfall körs till våtkomposten. Juridiska aspekter av 
detta skulle behöva utredas vidare och det behöver även finnas stöd hos kommunen 
(Reimer, K-A. & Kivimäki, T., personlig kommunikation, 13 maj 2022). 
 I sina slutsatser kring viktiga punkter i arbetet med hållbara vakuumsystem lyfter Af 
Petersens & Granath (2015) fram bland annat följande tre punkter. 1) Kunniga VVS-
installatörer (kommunen kan hjälpa till med kompetensbyggande åtgärder), 2) tydliga 
anvisningar både till användaren (för att undvika stopp i systemet) och slamentreprenör 
(undvika problem kring tömning) och 3) ett välfungerande system för service vid uppkomst 
av störningar. 
 Ansvaret för korrekt installation och tillgänglig service ligger på entreprenör och instal-
latör. Däremot skulle tillgängligheten eventuellt kunna öka genom samarbete med 
kommunen. Tidigare anordnade MK en träff med entreprenörer för att informera om krets-
loppssystemet i kommunen och aktiviteter som dessa skulle kunna främja 
förbättringsarbetet. Vissa kommuner har även en VA-rådgivare som kan sprida information 
till både fastighetsägare och entreprenörer (Reimer, K-A. & Kivimäki, T., personlig 
kommunikation, 13 maj 2022). 
 
5.5.3 Samverkan mellan aktörer 
Som det ser ut idag är ett flertal aktörer inblandade i anläggningen. TN är ägare och inne-
havare av tillstånd samt certifiering, lantbrukaren är anlitad för daglig drift, TÅ är ansvarig 
för insamling av substrat och underentreprenör sköter transporten av substratet till anlägg-
ningen. Miljökontoret är de som ger tillstånd för enskilda avloppslösningar. Det krävs 
därför goda rutiner både internt hos varje aktör och i kommunikationen/samarbetet mellan 
dem för att anläggningen ska fungera i längden. 
 När MK ger tillstånd till ett källsorterande avloppssystem och fastighetsägaren till detta 
beställer tjänst från TÅ måste en tydlig rutin finnas för hur det ska registreras i systemet. 
Det har tidigare funnits arbetssätt för detta men det kan utvecklas och förbättras. 
 Vidare är det mycket viktigt att MK nyttjar sin roll och utövar tillsyn på de fastigheter 
där tecken tyder på att något inte står rätt till. Ett ökat samarbete med TÅ där de uppmärk-
sammar MK på ett avvikande antal tömningar kan vara till stöd för detta. För att undvika 
att fastighetsägare byter avloppslösning utan tillstånd är tillsynsmyndighetens proaktiva 
arbete viktigt och det bör undersökas hur ytterligare stöd kan ges till de som installerar 
vakuumtoaletter för att främja kommunens hållbarhetsarbete. 
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 För att systemet ska fungera optimalt spelar också toalettanvändarna en stor roll och de 
måste vara medvetna om vad som händer med sitt toalettavfall. Våtservetter och andra 
hygienartiklar orsakar problem vid anläggningen och det är viktigt att avfallet sorteras kor-
rekt. Här skulle en dialog mellan kommunen, TN och TÅ kunna leda till idéer på 
informationsinsatser. Till exempel i undervisningsmaterial till barn skulle våtkomposten 
kunna lyftas fram som ett exempel på kretslopp och vikten av att slänga rätt sak på rätt plats.  
 

5.6 Hållbarhetsaspekter 
Vikten av att gå mot mer källsorterande avloppssystem har länge lyfts och med tanke på 
världssituationen idag blir det alltmer akut. Förutom faktumet att mineralgödsel utvinns 
från icke förnybara källor så är det också tydligt att konflikter påverkar tillgångarna på 
resurser som tidigare handlades med globalt. För att skapa ett motståndskraftigt matpro-
duktionssystem är det viktigt att den näring som hamnar i våra avlopp återförs till 
jordbruket. 
 Förutom kväve, fosfor och andra näringsämnen, innehåller klosettvatten även organiskt 
material. Tillförsel av organiskt material kan förbättra jordarna och därmed öka skördarna, 
speciellt i områden där det vanligtvis inte tillförs. Effekten av detta behöver undersökas 
vidare. I en livscykelanalys går det även att ta hänsyn till ökningen som en ersättning av 
produktion på annat håll, vilket kan vara i samma storleksordning som ersättning av 
mineralgödsel (Heimersson et al., 2017). 
 Vid behandlingen används urea som ger upphov till klimatpåverkan på grund av dess 
produktion, dock pågår mycket forskning kring hållbar urea eftersom det är ett väldigt 
vanligt gödselmedel i stora delar av världen (Alfian & Purwanto, 2019; Driver et al., 2019; 
Ishaq et al., 2021). Ahlgren et al. (2015) har undersökt kvävegödsel producerad med förny-
bar energi ur ett svenskt perspektiv och funnit att biogas till urea är en lovande teknik 
eftersom en koldioxidkälla finns i närheten. Lokalproducerad urea skulle vara positivt både 
ur klimatsynpunkt och för säker tillgång framåt i tiden. 
 Vidare har system som detta har fler fördelar än till exempel näringsåterförande som ofta 
lyfts fram, det kan också vara en del i miljöpedagogik genom att informera privatpersoner 
om hur deras avfall tas tillvara och på så sätt göra fler människor måna om våra resurser. 
Det minskar även belastningen på avloppsreningsverk vilket kan innebära minskade kost-
nader för utbyggnation av dessa. I en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning kommer vi 
även behöva hitta alternativ till mineralgödsel, och där kan våra avloppssystem komma att 
spela en viktig roll (Richert et al., 2010). 
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6     SLUTSATSER 
 

w Trots ett långt arbete med att minska vattenhalten i råvaran syns ingen förbättring i 
analysresultaten. Detta kan dock bero på byte av analysmetod. Ett digitalt system för 
dokumentation av leveranser till anläggningen skulle kunna underlätta kontinuer-
lig kontroll av fastigheterna som är anslutna till våtkomposten. 

 
w Variationen i analysresultat genom åren och svårigheter att koppla in- och utflödet 

på grund av provtagningsrutiner i för- och slutlager, gör att inga tydliga slutsatser 
kunnat dras gällande massflöden. Osäkerheten i underlaget visas i de 90% konfi-
densintervallen för åren 2014–2021 då det totala inflödet uppskattats till mellan 
370–6200 kg N och mellan 0–170 kg P. Utflödet har uppskattats till mellan 4000–
23000 kg N och mellan 60–280 kg P.  

 
w Baserat på underlaget i det här arbetet har det inte gått att fastslå om utsläpp av 

koldioxid och kvävehaltiga gaser skett då de 90 % konfidensintervallen bestämdes 
till -4,4 till 20 ton respektive -9 till 11 ton.  
 

w Litteraturstudien visade på att utsläpp av ammoniak, lustgas och koldioxid är troliga 
medan metanutsläpp bör vara väldigt begränsade både under och efter behandling. 
Mätningar på plats av ammoniak, lustgas, metan och koldioxid skulle vara av 
intresse både för att fastställa storleken på eventuella utsläpp av dessa och hur de 
påverkas av behandlingen. 

 
w Avfall från latrintunnor skulle bidra positivt till våtkomposteringsprocessen men 

hanteringen av tunnorna kräver investering i en mottagningsanordning. Om 
intresse finns för lokalt omhändertagande skulle en fördjupad utredning kunna be-
döma miljövinsten och kostnaden för en sådan investering. 

 
w Latrin insamlat i slutna tankar har god potential att anslutas till våtkomposten och 

arbetet med att säkerställa kvaliteten på substratet bör fortsättas. Bidraget från de två 
koloniområden som undersökts uppgår till omkring 70 m3 substrat om året och 
skulle öka energiinnehållet i våtkompostens råvara. 

 
w Samarbeten mellan olika aktörer ligger till grund för att system som det undersökta 

ska fungera effektivt och långsiktigt. Samarbete krävs inom flera områden, till 
exempel kontroll av enskilda avlopps funktion och informationsinsatser till både 
entreprenörer, fastighetsägare och samhället. 
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w En provtagningsplan har presenterats i avsnitt 4.4 för latrin uppsamlat i sluten tank. 
Analys av pH, TS, VS, tot-P, tot-N, NH4-N samt metallerna Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni 
och Zn bör göras. För att säkerställa god kvalitet för behandling i våtkomposten är 
information till användarna av största vikt och insatser utöver informationsbrev bör 
undersökas vidare. 

 

6.1 Framtida studier 
För att öka förtroendet för källsorterade avloppsfraktioner är det viktigt att fortsätta forsk-
ningen på dessa. En oro är spridning av läkemedel eftersom koncentrationen av dessa är 
högre i källsorterat avlopp. Fortsatta studier bör titta på hur läkemedel rör sig i marken, 
hur de påverkar ekosystem och hur stor del som tas upp i grödan och på så sätt kan hamna 
i vår mat. Även om det redan genomförts två studier av läkemedelsreduktion på den 
berörda anläggningen är det viktigt att fortsätta detta arbete och då även möjliga sätt att 
förbättra reduktionen baserat på de resultat som redan finns med avseende på olika läkeme-
delstyper. 
 Ur ett långsiktigt perspektiv skulle det vara intressant att titta på möjligheter att reducera 
metallhalten, till exempel genom ett extra steg. Detta främst för att minska Cd/P-kvoten 
och på så sätt vara mer konkurrenskraftigt gentemot mineralgödsel. 
 Ett annat sätt att göra produkten mer konkurrenskraftig är att karaktärisera den baserat 
på fler parametrar. En utökad analys som inkluderar fler näringsämnen såsom kalium, mag-
nesium och svavel kan visa på de fördelar produkten kan ha jämfört med rena kväve eller 
fosforgödsel.  
 Det skulle även vara intressant att undersöka gasutsläpp från anläggningen och hur dessa 
varierar under de olika behandlingsstegen. Kontinuerliga mätningar under en behandlings-
cykel skulle kunna visa hur eventuella utsläpp av metan och lustgas påverkas av ureahygi-
eniseringen jämfört med våtkomposteringen. 
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