För en giftfri miljö.
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Är vi framme snart?
Så här ser det ut i Sverige idag:
Bly, kadmium, kvicksilver, arsenik och andra farliga
ämnen döljs under ytan på 80 000 markområden, varav
över 23 000 är så kraftigt förorenade att de klassas som
riskområden för miljön och vår hälsa.
Företag, samhälle och hushåll producerar minst
1 500 000 ton farligt avfall. Varje år. Det behandlas dock
inte alltid på rätt sätt, och farliga ämnen sprids fort
farande ut i naturen. Uppåt 10 000 ton farligt avfall
finns till exempel kvar i hushållsavfallet.
Beslut finns på att samhället ska ha en hållbar ut
veckling år 2020. Likaså på att miljön ska vara giftfri
år 2050.

Hur ska vi hinna?
Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål har arbe
tats fram av förtroendevalda, myndigheter, näringsliv
och miljöorganisationer, och de har antagits enhälligt
av riksdagen.
Ett av målen är ”Giftfri miljö”. I korthet innebär det
att miljön ska vara fri från ämnen som skapats i eller
utvunnits av samhället och som kan hota människors
hälsa och den biologiska mångfalden.
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har
flaggat för att målet inte kommer att kunna nås inom
en generation, som det var tänkt. En anledning är den
diffusa spridningen av farliga ämnen.
Den kan vi på SAKAB hjälpa till att sätta stopp för.
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Många bäckar små.
Ta ansvar.

Alla har ett ansvar att lämna ett så litet fotspår som
möjligt i miljön.
Vi som avfallsbehandlare och du som avfallsägare
kan bidra till betydande insatser. En avgörande fråga
för förverkligandet av en giftfri miljö är nämligen hur
farligt avfall och förorenade jordmassor behandlas.
Tillsammans måste vi se till att det blir så lite farliga
ämnen som möjligt och att de som ändå uppstår i
verksamheter eller redan smutsat ner naturen får
kvalificerad behandling.
Vi på SAKAB har bestämt oss för att lösa problemen
med farliga ämnen. De ska bort från kretsloppet! Av
giftas inte kretsloppet, kan aldrig materialåtervinning
realiseras fullt ut. Och då är det långt kvar till ett eko
logiskt hållbart samhälle.

Det finns stora risker med att stirra sig blind på
kostnader vid behandling av farligt avfall och mark
sanering.
Farliga ämnen kräver kvalificerad behandling.
Allt annat innebär diffus spridning av tungmetaller,
dioxiner, bekämpningsmedel, PCB med mera till
människor, djur och natur. Ett problem som vi alla,
förr eller senare, får betala ett högt pris för. Etiskt,
miljömässigt och ekonomiskt.
Behandlingen av farligt avfall och marksanering får
inte styras av godtycke, okunskap eller låga priser. Ställ
därför krav på din entreprenör! Försäkra dig om att
ditt avfall och din mark får den behandling det kräver!
Sätt stopp för diffus spridning av farliga ämnen! Se till
att ha ett samarbete som du kan ha nytta av i din
miljöredovisning! Förvissa dig om att du bidrar till en
giftfri miljö!

Rätt och fel?
Sverige har en bra lagstiftning kring farligt avfall: olika
slags farligt avfall får inte blandas, och farligt avfall får
inte blandas med annat avfall. Enligt miljöbalkens all
männa hänsynsregler ska farligt avfall, baserat på egen
skaper och sammansättning, dessutom behandlas med
bästa tillgängliga teknik. Inget annat.
Ändå fyller farligt avfall upp förbränningsugnar
som i första hand är avsedda för hushållsavfall. Betyder
det att problemen går upp i rök? Tyvärr inte.
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Lösningen är nära.
EU:s avfallshierarkiska principer
– vår att-göra-lista:

Vi erbjuder Sveriges mest heltäckande och differen
tierade behandling av farligt avfall och förorenad mark.
Här finns kunskap, erfarenhet, bredd, bästa till
gängliga teknik och kapacitet. En kombination som
sparar dig tid och pengar, och som leder till behand
ling som är säker för miljön.
Vi arbetar efter de avfallshierarkiska principerna
som gäller generellt inom EU. Men eftersom vår vision
är en giftfri miljö, har vi lagt till en nivå – att avgifta
kretsloppet. Det är helt nödvändigt för att uppnå giftfri
materialåtervinning och därmed också uppnå det
nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.
De farliga ämnen som vi behöver plocka bort från
kretsloppet är fokus när vi utvecklar våra lösningar
tillsammans med dig.

•
•
•
•
•
•

350 000 ton farligt avfall per år.
Anläggningen i Norrtorp erbjuder Sveriges mest kom
pletta behandling av farliga ä mnen. Den har successivt
byggts ut och förbättrats för att möta såväl miljökrav
som marknadskrav. Idag kan vi ta emot 350 000 ton
per år.
Kort sagt, vi klarar av att oskadliggöra allt från lätta
till svåra föroreningar. För att kunna hålla en hög
servicegrad och erbjuda bättre logistik har vi också
satsat på försäljningskontor, omlastningsstationer och
samarbetspartners runtom i landet. Glöm inte att väga
in transporten när du jämför olika aktörer. Det är klokt
att behandla allt hos oss, inte bara kostnadsmässigt
utan även med tanke på transporterna och deras
klimatpåverkan. Tänk på att det går bra att skicka ditt
farliga avfall till oss med järnväg.
Värt att notera är också att all aska och slagg hos oss
läggs på deponi för farligt avfall konstruerad enligt de
nya svenska kraven som bygger på EU:s deponerings
direktiv. Hur ser det ut på andra håll?
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Förhindra uppkomst av avfall.
Återanvända.
Avgifta kretsloppet. OBS! Vårt eget inslag.
Materialåtervinna.
Energiåtervinna.
Deponera.
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Ständigt nära till hands.
Cambrex i Karlskoga vet verkligen vad SAKAB
går för. Samarbetet inleddes redan på 1960-talet.
”Vi är en underleverantör till läkemedelsföretag, och
vi jobbar med både utvecklingsuppdrag och fullskalig
produktion. Eftersom uppdragen skiftar, skiftar också
avfallets karaktär. Och eftersom vi har allt ifrån gram
skale- till fullskaleproduktion skiftar mängden avfall”,
berättar Kajsa Gustavsson, miljöchef på Cambrex.
Den komplexa avfallssituationen kräver en partner
som kan ta hand om allt.
”SAKAB har totalansvaret för det avfall som vi inte
kan skicka till vårt eget reningsverk. De har kunskapen,

Det bästa vi kan göra, är förstås att se till att det inte
uppstår något farligt avfall. Verkligheten är dock sällan
så enkel.
Därför har vi utvecklat tjänster som hjälper företag
och samhälle att hantera det farliga avfall som ändå
uppstår. Vi tror på närhet och går gärna ut i din verk
samhet – tittar, pratar, lyfter, gräver, frågar, analyserar,
sorterar med mera.
Använd oss hela vägen eller plocka de delar du be
höver. Ta in oss på ett så tidigt stadium som möjligt.
Det kan spara tid och pengar samt bidra till en ännu
mer miljöriktig behandling. Skriver ditt företag ett to
talavtal med oss, tar vi hand om hela avfallssituationen
– administrationen, hanteringen, transporterna, eko
nomin och rapporteringen.
Vi erbjuder en rad olika behandlingsmetoder för att
kunna säkerställa att de enskilda farliga ämnena tas om
hand på ett miljöriktigt sätt. Metoderna har vuxit fram
i takt med våra kunders behov, myndigheternas krav
och teknikutvecklingen.

Tjänster för effektivare avfallshantering.
• SAKAB Echo – systematisk genomgång av material
och avfallsflöden i industrier.
• SAKAB AllFa – paketlösning som effektiviserar kom
muners insamling av hushållens farliga avfall.
• SAKAB AllFa Plockanalys – analys av hushållens
restavfall. Vad är kvar i soppåsen?
• Rådgivning – lagstiftning, föreskrifter och förord
ningar.
• Utbildning.
• Emballagelösningar.
• Laboratorieanalyser – eget ackrediterat laboratorium
som erbjuder ett brett spektrum av analyser.
• Sortering.
• Insamling.
• Mellanlagring.
• Statistik.

miljötänkandet, behandlingsmetoderna och servicen
vi behöver. När vi kalkylerar nya uppdrag får vi till
exempel hjälp med en indikativ avfallskostnad. Visst
skulle vi kunna anlita andra aktörer, men troligtvis
skulle avfallet till slut ändå gå till SAKAB. Detta är en
rakare lösning. Vi vill hålla nere transporterna, så den
geografiska närheten är också ett klart plus”, anser
Kajsa Gustavsson.
En bra logistik kring avfallet är viktig för Cambrex.
Den enkla och raka kommunikationen mellan före
tagen möjliggör en bra lagerhantering så att Cambrex
löpande får undan sitt avfall. Det miljöfarliga avfallet
hämtas minst en gång per vecka.

Behandling med bästa tillgängliga teknik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbehandling.
Förbränning – både roterugn och rosterugn.
Indunstning.
Våtkemisk behandling.
Kvicksilverbehandling.
Silveråtervinning.
Återvinning av bildskärmsglas.
Behandling av gasflaskor.
Deponi för farligt avfall.
Behandling av förorenad jord.
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På plats när det händer.
Det var en gång en kloralkaliefabrik i Bengtsfors.
Åren 1897 till 1923 och Elektrokemiska Aktiebolaget
närmare bestämt.
När verksamheten lades ner fanns kvicksilver och
dioxin kvar. Senare kemtvätt och träimpregnering
gjorde inte saken bättre med PAH, tungmetaller och
tetrakloretylen. Med tiden spreds hela mixen av för
oreningar med yt- och grundvatten även till sjön
Bengtsbrohöljen.

Har tidigare verksamhet satt giftiga spår i marken?
Eller uppfyller inte gamla lager och deponier nya krav?
Vi är specialiserade på sanering och efterbehandling
av förorenade jordar. Som sådana kan vi även ta hand
om byggnader, ställa om deponier och bygga upp nya
deponier inom ramen för EU-lagstiftningen.
Vi erbjuder en fullservicelösning för entreprenaden.
Till vårt förfogande står en lång rad specialister och ett
brett sortiment av saneringsmetoder – jordtvätt, bio
logisk behandling, termisk destruktion, stabilisering,
lakning, förbränning och deponi. Detta innebär att
varje uppdrag kan lösas optimalt miljömässigt och
ekonomiskt.
Det krävs ofta en kvalificerad analys och lång
erfarenhet för att bestämma vad som är lämpligast att
göra för att minimera effekterna av föroreningarna. I
vissa fall används behandlingsmetoder direkt på plats.
I andra fall måste massorna grävas upp för behandling.
Närhet är alltså en fördel, både för att få snabb till
gång till expertis och för att kunna minimera trans
porter. Därför har vi behandling inte bara i Norrtorp
utan även hos lokala samarbetspartners i Hässleholm,
Karlstad, Umeå och Härnösand. Vi har dessutom sam
arbete med Vägverket Produktion på ytterligare ett
tiotal platser.

År 2007 påbörjades det så kallade EKA-projektet.
Entreprenaden är delad, och SAKAB står för om
händertagande och transport av farligt avfall. Schakt
arbeten med mera i Bengtsfors sköts av det belgiska
företaget DEL.
SAKAB:s kompetens och erfarenhet av att hantera
och behandla komplicerade massor visade sig vara
extra värdefullt. Efter cirka sex månaders arbete upp
täcktes nämligen stora mängder fritt kvicksilver.
Byggnader har nu rivits och mark har grävts upp.
Totalt beräknas det bli cirka 4 000 ton rivningsmassor
och 60 000 ton jord!
Samtliga massor transporteras i slutna containrar
till SAKAB för behandling. I Norrtorpsanläggningen
tvättas massorna, som innehåller betydande mängd
grus och sten. Det sanerade materialet körs sedan till
baka till Bengtsfors. Jord och material med höga halter
kvicksilver stabiliseras och lagras på SAKAB i väntan
på slutförvar. Byggmaterial läggs på vår deponi för
farligt avfall. Dioxinförorenat material oskadliggörs i
roterugnen vid 1 200°.
År 2009 ska allt vara klart. Då invigs en park där
besökare kan ta del av Bengtsfors stolta industri
historia. Utan gamla synder under ytan.

En komplett entreprenad.
•
•
•
•
•
•
•
•

Förundersökning.
Provtagning och analys.
Dokumentation för myndighetskontroll.
Miljökonsekvensbeskrivning.
Schaktning.
Transport.
Behandling.
Återställande.
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Allt på en gång.
Fast samarbetet började med omställningen av
Haldex deponi där de fram till 1995 lagt filterkakor
från betningen. Totalt rörde det sig om ett tält och fyra
limpor med cirka 6 000 m3.
Massorna grävdes bort och transporterades till
SAKAB för att läggas på deponin för farligt avfall, som
är konstruerad för att klara sig i tusentals år framöver.
Marken i Garphyttan provtogs efter bortschaktningen
för att säkerställa att den uppfyllde kraven för industri
tomter.
”Nu är det så fint att man skulle vilja bygga hus och
bo där! SAKAB är proffs – man märkte direkt att sådant
här hade de gjort förut. De kom in på ett tidigt stadium
och arbetet var mycket strukturerat. Det var pärmar,
byggmöten, information till myndigheter, vilket myn
digheterna uppskattade mycket”, berättar Kent Persson.
Så när det var tid att skriva om avtalet om hante
ringen av de fallande mängderna farligt avfall, gav det
ena det andra.
”Det är praktiskt att SAKAB tar hand om allt – det
förenklar vår hantering. Vi är beroende av att logistiken
fungerar utan minsta anmärkning. Tack vare att det
finns en direktkontakt mellan åkeriet och anlägg
ningen i Norrtorp är det aldrig något problem”, säger
Kent Persson.
Nu är fokus att förbättra sorteringen och rutinerna
för märkning samt att optimera emballage och trans
porter. Dessutom är förhoppningen att system kan
utvecklas för att kunna rena och återvinna oljor.
”Vi är hårt pressade av bilindustrin att hålla nere
våra priser. Förutom miljöaspekten ser vi att ett nära
samarbete med SAKAB kan ge oss en mer fördelaktig
kostnadsbild”, avslutar Kent Persson.

Oavsett behov, kan vi på SAKAB hjälpa till. Oavsett
verksamhet – offentlig, industri eller entreprenad – kan
vi åstadkomma miljönytta.
Genom att använda oss som en komplett problem
lösning för farligt avfall och förorenade markområden
effektiviserar du din hantering av problemen och bi
drar till en giftfri miljö. Låter du oss ta hand om allt,
kan vi förstås erbjuda en lösning som också är maxi
malt kostnadseffektiv och tidsbesparande.
En god affär för både miljön och dig.

Det är bråda dagar på Haldex. Inte bara för att
35 procent av alla bilar kör med deras ventilfjädertråd
utan också för att världens ledande biltillverkare ställer
oerhört höga krav på sina leverantörers miljömed
vetenhet.
Sedan 1 april 2008 tar vi på SAKAB hand om deras
fallande avfall omfattande metallhydroxid, syror –
bland annat uttjänt saltsyra – oljor, emulsioner och bly
från produktionen.
”Vi vill dels kunna återvinna allt, dels hitta ersätt
ningar till farliga ämnen”, konstaterar Kent Persson,
miljösamordnare på Haldex i Garphyttan.
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Ett steg i rätt riktning.
Vår verksamhet styrs av miljöbalken. För att kunna
svara upp till dina önskemål som kund, tillstånd, myn
dighetsbeslut och regelverk har vi ett ledningssystem
som är integrerat för säkerhet-, miljö-, arbetsmiljöoch kvalitetsfrågor. Detta är certifierat mot SS-EN ISO
9001:2000, SS-EN ISO 14001:2004, OHSAS
18001:1999 samt AFS 2001:1.
Vårt laboratorium är dessutom ackrediterat av
Swedac och har ett eget kvalitetssystem.

I takt med strängare regler och ökad kunskap klassas
mer och mer avfall som farligt. Kraven på behandling
och återvinning ökar.
Samtidigt som mindre och mindre deponeras, finns
det en risk för att farligt avfall blir en stor handelsvara
över gränserna. Nyttjas bästa tillgängliga teknik för
avgiftning av kretsloppet då?

Utveckling och forskning.
För att kunna leva upp till lagar, mål och marknadens
krav, har vi gjort stora investeringar de senaste åren.
Till exempel har vi ökat vår anläggnings kapacitet med
75 procent och utvecklat flera nya behandlingsmeto
der, bland annat för gasflaskor.
Även fortsättningsvis förädlar och effektiviserar vi
vårt erbjudande. Metoder för kvicksilverstabilisering
inför slutförvaring är en aktuell punkt.
Finns det avfall som du behöver hjälp med men inte
tror det finns någon behandling för? Fråga oss!
Vi undersöker gärna om en miljöriktig behandling
kan utvecklas. Då kan vi gemensamt bidra ännu mer
till en giftfri miljö.

Ytterligare nytta.
Elektriciteten som utvinns vid förbränningen används
till vår verksamhet och överskottet säljs ut på elmark
naden. Värmen levereras ut på fjärrvärmenätet.

Vår egen miljö.
SAKAB avgiftar kretsloppet. Vårt arbete med säkerhet,
miljö, arbetsmiljö och kvalitet är inte bara en effekt av
några hundra författningar, det är ett sätt att leva som
vi lär.
Rökgasreningen av våra förbränningsugnar upp
fyller EG-direktiv men även våra egna, ännu strängare,
krav. Vi strävar efter att släppa ut så lite som möjligt av
bland annat dioxiner och kvicksilver och ligger långt
under myndigheternas gränsvärden. Dessutom har vi
kraftigt reducerat utsläppen av kväveoxider.
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SAKAB:s verksamhet har sedan starten gått ut på att avgifta
kretsloppet. Idag är missionen tydligare än någonsin. Farliga
ämnen ska bort från kretsloppet!
För att lyckas krävs kunskap, erfarenhet, bredd och bästa
tillgängliga teknik. Det har vi.
Välkommen att bidra till att Sverige får en giftfri miljö.

SAKAB AB, 692 85 Kumla. Tel: 019-30 51 00, Fax: 019-57 70 21, www.sakab.se.

