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Förord 
När stamved och avverkningsrester tas ut ur skogen bortförs viktiga mineralnäringsämnen 
som träden tagit upp under sin tillväxt. Eftersom t.ex. barr och finkvistar, i jämförelse med 
stamved, innehåller högre halter av näringsämnena kväve, fosfor, kalcium, magnesium och 
kalium, innebär ett uttag av skogsbränsle att förlusterna av dessa ämnen blir större än vid ett 
traditionellt stamvedsuttag. Merparten av de mineraler och växtnäringsämnen som tagits upp 
under trädens tillväxt återfinns i askan efter förbränning (dock ej kväve, vilket avgår som 
kvävgas och olika föreningar av kväveoxider i samband med förbränningen).   
 
I Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma policy för askåterföring till skogsmark 
anges att askan bör ses som en resurs, vilken bör användas för att upprätthålla skogsmarkens 
långsiktiga produktionsförmåga. Detta kan ske genom att återföra träaska i en mängd som 
motsvarar den förlust av näringsämnen som sker genom skördeuttaget. 
 
Statens Energimyndighet har beviljat Högskolan Dalarna ett ekonomiskt stöd för att kunna 
genomföra projektet: ”Återföring av träaska till skogsmark – produktion och system för han-
tering av aska i W- och X-län”. Projektet, som även delfinansieras av Strukturfondsprogram 
Mål 2 Norra, innebär att praktiska förutsättningar, hinder och nya möjliga system för askåter-
föring identifieras i regionen. Projektet drivs i samarbete med GDE-Net och Skogsvårds-
styrelsen i Dalarna-Gävleborg. 
 
Som ett led i projektet har föreliggande kartläggning genomförts i avsikt att fastställa produk-
tionen av träaska inom regionen och för att kunna bedöma potentialen spridningsbar aska.     
 
Garpenberg i oktober 2002 
 
 
Jan-Erik Liss 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga produktionen av träaska inom Dalarnas 
och Gävleborgs län. Studien genomfördes i form av en kombinerad telefon- och enkätintervju. 
I studien ingår 6 massa- och pappersindustrier, 22 sågverk och 23 värmeverk. Samtliga indu-
strier och värmeverk samt hälften av sågverken har lämnat uppgifter avseende den årliga pro-
duktionen av aska. För de sågverk som ej lämnat uppgifter, p.g.a. att man saknar statistik etc.,  
har askproduktionen beräknats utifrån en nyligen genomförd spånbalansutredning.   
 
Målsättningen var att avgränsa studien till anläggningar med en panneffekt över 5 MW eller 
en askproduktion över 100 ton/år. I resultatredovisningen ingår dock 6 företag med en pann-
effekt under 5 MW och en askproduktion under 100 ton/år. De flesta av dessa företag är såg-
verk.   
 
Den totala produktionen av aska i W- och X-län (anläggningar som ingått i enkäten) uppgår 
till ca 70 000 ton. Produktionen är relativt jämnt fördelad mellan länen. Industrin och värme-
verken svarar för merparten (∼52%, resp. ∼42%) av produktionen, medan sågverkens produk-
tion (∼6%) jämförelsevis är relativt liten. Enligt bedömning utgörs ca 51 000 ton av produk-
tionen till mer än 90% av träaska, varav ca 28 000 ton är ren träaska. Merparten av askan, 
eller 66% av årsproduktionen produceras under månaderna november – april.  
 
 

Årlig produktion av aska, ton 
W-län X-län Summa 

Massa- och pappersindustri 23 679,5 12 294,2 35 973,7 
Sågverk   2 591,5   1 397,0   3 988,5 
Värmeverk   8 786,9 20 655,4 29 387,3 
Summa 35 057,9 34 346,6 69 404,5 

 
 
Av massa- och pappersindustrins sammanlagda årliga askproduktion på knappt 36 000 ton an-
vänds 55 % till olika anläggningsarbeten, 18 % omhändertas av Econova och resten läggs på 
deponi. 
 
Av sågverkens sammanlagda årliga askproduktion på knappt 4 000 ton återförs 3,5 % till 
åkermark och ca 1 % omhändertas av Econova. Över halva årsproduktionen (55 %) läggs på 
deponi och knappt 22 % har man (förmodligen) inte funnit någon slutgiltig lösning för. Åter-
stående andel (ca 19 %) är en beräknad produktion för de 11 sågverk som ej besvarat enkäten.  
 
Bland värmeverken är det främst de i Gävleborgs län som använder askan för olika typer av 
anläggningsarbeten. Räknat i procent av den sammanlagda årliga askproduktionen 
(ca 20 700 ton) används ca 32 % till olika typer av anläggningsarbeten, 3 % omhändertas av 
Econova och ca 1 % återförs till åkermark. Resterande del av årsproduktionen (drygt 63 %) 
läggs på deponi. 
 
Inget av den askan som produceras av värmeverken i Dalarnas län (ca 8 800 ton) omhändertas 
av Econova och endast en mindre del (drygt 1%) används för anläggningsarbeten. Drygt 11 %  
återförs till skogsmark, ca 86 % läggs på deponi och ca 1 % (120 ton) har man (förmodligen) 
inte funnit någon slutgiltig lösning för. 
 

 iii



Av askan som läggs på deponi (totalt 32 550 årston) bedöms 19 370 ton utgöras av aska som 
till minst 90 % består av träaska, varav 6 680 ton är ren träaska. Av askan som lagras tillfälligt 
(totalt 36 860 årston) för senare användning som t.ex. konstruktionsmaterial till olika typer av 
anläggningar bedöms 30 810 ton utgöras av aska som till minst 90 % består av träaska, varav 
20 230 ton är ren träaska.  
 
Kostnaderna för att lägga aska på deponi (t.ex. kommunal avfallsanläggning) ligger i genom-
snitt på ca 600 kr/råton. Variationen är dock relativt stor mellan olika företag beträffande tran-
sportkosnader och mottagaravgifter. Avfallsskatten (288 kr/råton) svarar för ungefär hälften 
av kostnaden. Kostnaden för egen, tillfällig lagring ligger i genomsnitt på ca 260 kr/råton. Vid 
tillfällig lagring tillkommer dock ytterligare kostnader i samband med hantering och transport 
av askan till slutdestinationen. 
 
En bedömning är att ungefär 28 000 råton aska (motsvarar ca 18 000 – 20 000 ton TS) kan 
betraktas som en spridningsbar potential (utöver den aska som redan återförs till jordbruks- 
och skogsmark). Vid en antagen medelgiva per hektar på 2,5 ton, vilket i normalfallet bör 
kompensera både uttag av stamved och bränsle under en omloppstid, skulle den årliga pro-
duktionen av spridningsbar aska räcka till en beståndsareal på ca 7 000 – 8 000 ha.  
 
Inom regionen återförs ca 1 400 ton aska till jordbruks- eller skogsmark. Merparten av askan, 
eller ca 1 000 ton produceras vid Falu Värmeverk som återför askan till skogen. Kostnaden 
för detta, inklusive spridning, ligger på ca 580 kr/ton TS. Omräknat till råton motsvarar det en 
kostnad på ca 380 kr, vilket utgör ca 63 % av kostnaden för att lägga askan på deponi. Åter-
föringen av askan till skogsmarken förefaller därför redan idag att vara en bra affär för Falu 
Värmeverk och skulle sannolikt vara ett lönsammare alternativ för flera askproducenter inom 
regionen, jämfört med att lägga askan på deponi.  
 
I Finansdepartementets budgetförslag föreslås en höjning av avfallsskatten med 82 kr/ton från 
och med den 1 januari 2003, vilket innebär en avfallsskatt på totalt 370 kr/ton aska. Därmed 
borde de flesta askproducenter med en spridningsbar aska starkt överväga alternativet att åter-
föra askan till skogsmarken. 

 iv



1. Bakgrund och syfte 
Vid uttag av skogsbränsle bortförs viktiga mineralnäringsämnen som trädet tagit upp under 
sin tillväxt. Om vittring och deposition inte klarar av att kompensera dessa förluster fullt ut 
innebär det att förrådet av växttillgänglig näring minskar, vilket kan resultera i att markens 
långsiktiga produktionsförmåga försämras. 
 
Träaska kan bli en viktig komponent i en uthållig skogsproduktion, eftersom den innehåller 
samtliga bortförda näringsämnen med undantag av kväve. I ett skogsbruk där trädrester tas ut 
bör man därför som rutin återföra askan, eller kompensera med annan växtnäring. Av krets-
loppsskäl är det dock motiverat att i första hand återföra askan. 
 
Högskolan Dalarna har av Statens Energimyndighet beviljats medel för ett projekt med syfte 
att  identifiera praktiska förutsättningar, hinder och möjligheter för askåterföring i Dalarnas 
och Gävleborgs län – en region med stora skogsarealer och många förbrukare av trädbränslen. 
Projektet, vilket även är delfinansierat av Strukturfondsprogram Mål 2, genomförs i samarbete 
med GDE-Net och Skogsvårdsstyrelsen i Dalarna-Gävleborg. 
 
Syftet med föreliggande enkätstudie har varit att kartlägga produktionen av träaska inom 
Dalarnas och Gävleborgs län. Inventeringen har i första hand riktat sig till anläggningar med 
en effekt över 5 MW och/eller en askproduktion över 100 ton/år. I studien ingår även att 
fastställa hur askproduktionen fördelar sig över året, användningsområden och kostnader. 
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2. Svarsfrekvens 
Enkätformuläret (bilaga 1) skickades under februari månad år 2002 till sammanlagt 68 företag 
i Dalarnas och Gävleborgs län. Av dessa svarade 12 stycken att det inte förekommer någon 
produktion av aska inom företaget (köper värme från annat företag), 2 företag att de endast 
använder olja/el och 1 företag att produktionen av aska är obetydlig. Dessutom var 1 företag 
nedlagt och 1 företag uppgavs vara ”vilande bolag”. Exklusive dessa 17 (i sammanhanget 
ointressanta) företag har alltså 51 företag erhållit enkäten. De företag som inte hade besvarat 
enkäten ca 1 månad efter utskicket fick en påminnelse samt kontaktades via telefon med en 
begäran om enkätsvar. Ytterligare en påminnelse skickades till de företag som inte besvarade 
enkäten efter första påminnelsen (dessutom kontaktades företagen per telefon).  
 
Några av de värmeverk som besvarat enkäten hade värmecentraler på två eller flera ställen 
inom samma kommun eller inom angränsande kommuner. Eftersom dessa företag ombads att 
fylla i en enkät för respektive central har de i samband med bearbetning och analys av enkät-
svaren betraktats som skilda enheter (tabell 1).  
 
Vid bearbetning och analys av enkätsvaren har en uppdelning skett mellan värmeverken i 
Dalarnas län och Gävleborgs län. 
 
Tabell 1. Antal askproducerande företag som erhållit och besvarat/ej besvarat enkäten.  
 

Enheter (värmecentraler) 

Kategori Antal företag 
som erhållit 
enkäten 

Antal som 
erhållit 
enkäten 

Antal som 
besvarat 
enkäten 

Antal som ej 
besvarat 
enkäten 

Svarsfrekvens, 
% av antal 
enheter 

Massa- och 
pappersindustri 

 
           6 

 
          6 

 
         6 

 
          0 

 
       100,0 

Sågverk          22         22        11         11          50,0 
Värmeverk, 
Dalarnas län 

         
         12 

         
        15 

        
       15 

          
          0 

         
       100,0 

Värmeverk, 
Gävleborgs län 

 
         11 

 
        16 

 
       16 

 
          0 

 
       100,0 

Totalt          51         59        48         11          81,4 
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3. Kontroll, bearbetning och analys av enkätsvaren 
Vid bearbetning och analys av enkätsvaren visade det sig att vissa svar var svåra att tolka, 
varför några av företagen kontaktades via telefon för kontroll och kompletteringar. Ett ex-
empel på en sådan fråga var huruvida de företag som lägger askan på deponi avsåg egen 
deponi, annan deponi (t.ex. kommunal avfallsanläggning), eller egen (tillfällig) lagring. 
 
Företagen som besvarat enkäten har i samtliga fall redovisat produktionen av aska. Övriga 
frågor, t.ex. produktionens fördelning över året har ca 80% av företagen besvarat, och lika 
stor andel (80%) har besvarat hur askan hanteras. 
 
För de 11 sågverk som ej besvarat enkäten har den årliga askproduktionen bedömts. Under-
laget för denna bedömning utgörs av en spånbalansutredning som nyligen genomförts bland 
sågverken inom regionen. Ca hälften av sågverken kontaktades i syfte att få en bekräftelse på 
huruvida bedömningen kunde vara rimlig eller ej. Samtliga av dessa sågverk ansåg att den 
verkliga produktionen sannolikt överensstämmer med den bedömda produktionen. 
 
Syftet med enkäten var i första hand att kartlägga askproduktionen hos företag med en pann-
effekt > 5 MW och/eller en askproduktion > 100 ton/år. Av de som besvarat enkäten hade 6 
företag en installerad panneffekt < 5 MW och 14 företag en årlig askproduktion < 100 ton/år. 
De flesta av dessa företag är sågverk. 
 
Fem av företagen redovisar uppgifter (t.ex. beträffande producerad askvolym) för år 2000. 
Lämnade uppgifter från övriga företag avser år 2001. 
 
I Dalarnas län finns tre avfallsförbränningsanläggningar (Avesta, Borlänge och Mora) med en 
sammanlagd energiproduktion (värme) på ca 220 000 MWh (enl. statistik från år 1999). Två 
av dessa anläggningar (Avesta och Mora) har även pannor avsedda för enbart trädbränsle. 
Enkätsvaren från dessa två anläggningar omfattar endast den del som berör förbränningen av 
trädbränsle, dvs. askproduktionen från pannorna som eldas med avfall ingår inte i resultat-
redovisningen. Däremot ingår askan från avfallsförbränningsanläggningen i Borlänge i enkät-
redovisningen. 
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4. Beskrivning av anläggningarna 
Stora skillnader förekommer bl.a. beträffande pannstorlek och sammantagen installerad effekt 
hos de olika anläggningarna. Massa- och pappersindustrin är den företagsgren som har såväl 
störst pannor som värmecentraler. Tre av industrierna eldar enbart trädbränslen, två bland-
bränslen (trädbränslen, kol, eldningsolja, beckolja och slam) och en  olja. Typ av bränsle har 
angivits av samtliga företag (6), medan årsvolymer för resp. bränsleslag angivits av 5 företag.  
 
Sågverken eldar enbart trädbränslen (bark, spån och flis). Årsvolymerna bränsle har angivits 
uppdelat på bränsleslag hos två företag, medan fem företag endast angivit volymen totalt och 
fyra företag endast bränsleslag. 
 
Nio av värmeverken i Dalarnas län eldar enbart trädbränslen (spån, flis, briketter och pulver) 
och tre eldar avfall (två av avfallsanläggningarna eldar trädbränslen i separata pannor). För 10 
centraler har man angivit såväl bränsleslag som årsvolymer och för 5 centraler har man endast 
angivit bränsleslag.  
 
Värmeverken i Gävleborgs län eldar trädbränslen i elva centraler, trädbränslen och torv i tre 
centraler, trädbränslen och RT-flis i en central samt trädbränslen och avfall i en central. För 
femton centraler har man angivit såväl bränsleslag som årsvolymer och för en central endast 
bränsleslag.  
 
Bland massa- och pappersindustrin har ett företag 2 pannor och övriga företag endast 1 panna. 
Bland sågverken har tre företag 2 pannor och övriga företag 1 panna. Bland värmeverken i 
Dalarnas län har fyra värmecentraler 2 pannor och övriga värmecentraler 1 panna och bland 
värmeverken i Gävleborgs län har fem värmecentraler 2 pannor och övriga värmecentraler 1 
panna. 
 
Ett företag inom massa- och pappersindustri har inte angivit pannstorlek. Övriga företag inom 
massa- och pappersindustrin har angivit såväl panntyp som pannstorlek. Två av företagen har 
pannor med fluidbädd, ett företag har två pannor varav den ena är en oljepanna med vidhäng-
ande barkugn och en olja & kolpanna med vidhängande barkugn, ett företag har barkpanna 
och ett företag oljepanna.  
 
De sågverk som besvarat enkäten har angivit såväl panntyp som pannstorlek. Samtliga såg-
verk har angivit att de har rosterpannor. Dessutom har ett sågverk både rosterpanna och fluid-
bädd (modell mindre).  
 
Samtliga värmeverk har angivit såväl panntyp som pannstorlek. I Dalarnas län finns två 
värmecentraler med fluidbed och en central med träpulverbrännare. På övriga värmecentraler 
i Dalarnas län finns enbart rosterpannor. Bland värmeverken i Gävleborgs län finns tre värme-
centraler med fluidbed (varav två värmecentraler har två pannor vardera). Övriga värmeverk i 
Gävleborgs län har rosterpannor.   
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Tabell 2. Installerad effekt (medelvärden) samt lägsta och högsta effekt. 
Installerad effekt, medelvärde per  Företagsgren 
… värmecentral …... panna 

Effekt/panna, 
lägst  -  högst 

Massa- och pappersindustri        96,2 MW        80,2 MW 50,0 - 116 MW 
Sågverk          9,2 MW          6,8 MW   1,5 -   20 MW 
Värmeverk, Dalarnas län        11,7 MW          8,3 MW   0,8 -   30 MW 
Värmeverk, Gävleborgs län        21,5 MW        16,4 MW   1,0 -   70 MW 
 
 
Den installerade effekten totalt (samtliga företag som besvarat frågan) uppgår till ca 
1 070 MW. Två värmeverk i Dalarnas län (avfallsanläggningar) har endast uppgivit effekten 
på de pannor som används för trädbränslen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Installerad 
effekt per företags-
gren. 
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I figur 2 har pannorna sorterats på effektklasser. Av det totala antalet pannor ligger 63% i 
intervallet 1 – 10 MW (medelvärde 5,1 MW) och ytterligare 19% återfinns i intervallet 10,1 – 
20 MW (medelvärde 16,2 MW). Merparten av pannorna har alltså en effekt under 20 MW. 
I intervallet 20,1 – 30 MW finns en panna (30 MW) och i intervallet 40,1 – 50 MW finns två 
pannor på 50 MW vardera. Sju pannor är större än 50 MW (medelvärde 71,6 MW). 
 
De största pannorna finns inom massa- och pappersindustrin där den minsta pannan har en 
effekt på 50 MW och den största pannan en effekt på 116 MW (tre pannor har en effekt över 
100 MW). 
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5. Produktion av aska 
Den totala årliga produktionen av aska för de företag som besvarat enkäten, inklusive de 11 
sågverk som ej besvarat enkäten och där askproduktionen bedömts utifrån en nyligen genom-
förd spånbalansutredning, uppgår till 69 400 råton (askproduktionen hos de sågverk som ej 
besvarat enkäten bedöms uppgå till 753 ton, vilket i sammanhanget måste betraktas som täm-
ligen marginellt).  
 
I den fortsatta redovisningen anges årsproduktionen av aska i råa ton. I de fall produktionen 
anges i ton TS tydliggörs det i texten. 
 
Av de företag som besvarat enkäten, inklusive samtliga sågverk, svarar massa- och pappers-
industrin för 52% av årsproduktionen medan sågverken endast svarar för ca 6%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsproduktion, ton (tot. ca 69 400 råton)
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Figur 3. Producerad 
mängd aska per före-
tagsgren. 

Ca hälften av företagen som ingått i enkätundersökningen har angivit fördelningen mellan 
flyg- och botten-/bäddaska. Stora skillnader förekommer mellan olika företag och olika pann-
typer (i några fall produceras enbart flygaska och i några fall enbart bottenaska). Generellt sett 
har dock pannor av typen fluidbed producerat mer flygaska (i medeltal 63%) än pannor av 
rostertyp (medelvärde 52%). Andelen flygaska får dock betraktas som relativt liten eftersom 
Lindkvist (2000) anger att flygaskan från rosterpannor i normala fall utgör mer än ¾ av ask-
produktionen och kan vara ännu högre i CFB-pannor och pulvereldade anläggningar.  
 
Industrins produktion av aska är relativt jämt fördelat över året, medan sågverkens och värme-
verkens produktion är lägre under sommaren än vintern.  
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Figur 4. Askproduktionens 
fördelning över året. 

 
Med underlag av bränsleslag och mängdfördelning (vid bränslemix) har en bedömning gjorts 
hur stora kvantiteter av askan som kan betraktas som ”ren träaska” samt aska med ”> 90% trä-
aska” (blandaska). Bedömningen pekar på att drygt 73% av den totala mängden aska, eller ca 
50 935 ton (27 665 ton ”ren träaska” + 23 270 ton ”> 90% träaska”) utgörs till minst 90% av 
träaska. Bäddaskan, oavsett trädbränsleinblandning, uppgår till drygt 8 000 ton och övrig aska 
till knappt 10 500 ton.  
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Sågverkens produktion utgörs till 100% av ”ren träaska” men störst produktion av ”ren trä-
aska”, uttryckt i ton, svarar industrin för. Industrin och värmeverken producerar samtliga 
typer av aska, även om industrins produktion av ”övrig aska” i det närmaste får anses som 
obetydlig (6,5 ton aska från oljeeldning). 
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En beräkning av askhalten pekar på att den i medeltal (samtliga företag) uppgår till 3,4 %. 
Variationen i askhalt är dock stor mellan olika företag bl.a. beroende på typ av förbrännings-
anläggning och använt bränsle. Anläggningar som eldar bark, eller har stort inslag av bark i 
bränslemixen uppvisar en högre askhalt än anläggningar som eldar spån och/eller flis. 
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6. Hantering av aska 
Merparten av den årliga askproduktionen (63%) våtutmatas. Massa- och pappersindustrin 
våtutmatar 71% av askproduktionen, sågverken 63% och värmeverken i W-län våtutmatar i 
stort sett hela årsproduktionen, eller 98%. Bland värmeverken i X-län förefaller torrutmatning 
betydligt vanligare och står för 62% av årsproduktionen. 
 
Ett företag inom massa- och pappersindustrin med två pannor (1 oljepanna med barkugn + 1 
olja- & kolpanna med barkugn) blandar botten- och flygaskan i samband med utmatningen. 
Samma sak gäller för fyra sågverk och elva värmeverk med rosterpannor. Dessutom blandas 
bädd- och flygaskan hos ett  värmeverk med fluidbed. Den sammanlagda mängden aska som 
blandas uppgår till ca 31 350 ton, varav massa- och pappersindustrin svarar för 55%, såg-
verken för 4%, värmeverken i Dalarnas län för 1% och värmeverken i Gävleborgs län för 
40%. 
 
Drygt 3 300 ton (4,8%) av den producerade askan läggs på egen deponi och drygt 29 200 ton 
(42,1%) läggs på annan deponi, t.ex. kommunal avfallsanläggning. Merparten av askan, eller 
drygt 36 000 ton (52,0%) lagras tillfälligt i egen regi för att sedan används vid olika typer av 
restaurerings- och anläggningsarbeten (t.ex. täckning av gamla soptippar) eller återförs till 
skogs- och jordbruksmark.  
 
Enkätsvaren har varit svårtolkade beträffande aska som läggs på ”egen deponi” respektive 
”annan deponi”, varför fördelningen mellan dessa båda poster i praktiken kan vara något 
annorlunda än vad som redovisas i tabell 3 (några företag har t.ex. angivit en mottagaravgift 
för aska som lagts på ”egen deponi” - vid sammanställningen av resultaten har den askan 
placerats i kategorin ”annan deponi”). Den sammanlagda mängden aska som läggs på deponi 
(egen eller annan deponi) bör dock uppgå till drygt 32 500 ton.  
 
Askmängden med okänt öde (753 ton) är bedömd produktion hos de sågverksföretag som ej 
har besvarat enkäten. Beräkningen grundar sig på en nyligen genomförd spånbalansutredning. 
 
Tabell 3. Mängd aska (ton per år) som läggs på egen deponi, annan deponi (t.ex. kommunal 
avfallsanläggning) samt lagras tillfälligt i avvaktan på annan användning. 
 

Egen deponi Annan 
deponi 

Egen 
(tillfällig) 
lagring 

Okänt Summa 

Massa- och 
pappersindustri 

 
     1 397,2 

 
     8 301,5 

 
   26 275,0 

  
   35 973,7 

Sågverk      1 100,0      1 087,0      1 048,5         753,0      3 988,5 
Värmeverk Dalarnas 
län 

 
        604,8 

 
     6 951,1 

 
     1 231,0 

   
     8 786,9 

Värmeverk 
Gävleborgs län 

 
        203,6 

 
    12 902,9 

 
     7 548,9 

  
   20 655,4 

Summa:      3 305,6     29 242,5    36 103,4         753,0    69 404,5 
%          4,8        42,1        52,0         1,1       100 
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Av den aska som tillfälligt lagras i egen regi, drygt 36 100 ton, går merparten (73,9 %) till 
olika typer av anläggningsarbeten (t.ex. täckning av gamla soptippar, eller som material vid 
byggnation av torkytor och invallningar).  
 
Några företag har kontrakt med Econova Energi AB1, som tar hand om drygt 7 000 ton aska 
(varav merparten förmodligen används vid olika typer av anläggningsarbeten). Resterande del 
(knappt 1 400 ton) återförs till skog (1 005 ton) eller åkermark (ca 387 ton).  
 
Två sågverk och ett värmeverk i Dalarnas län har ej angivit hur den aska som lagras tillfälligt 
i egen regi (980 ton) skall hanteras.   
 
Tabell 4. Mängd aska (ton per år) som efter tillfällig lagring används till något ändamål.  
 

Återförs till 
skogs- eller 
jordbr.mark 

Kontrakt 
med 
Econova 

Anläggnings-
arbete etc. 

Okänt Summa 

Massa- och 
pappersindustri 

 
      

 
     6 397,0 

 
   19 878,0 

  
   26 275,0 

Sågverk         138,5           50,0                   860,0      1 048,5 
Värmeverk Dalarnas 
län 

 
     1 005,0 

 
 

 
        106,0 

 
     120,0 

  
     1 231,0 

Värmeverk 
Gävleborgs län 

 
        248,9 

 
        600,0 

 
     6 700,0 

  
     7 548,9 

Summa:      1 392,4      7 047,0    26 684,0      980,0    36 103,4 
%          3,9        19,5        73,9        2,7       100 
 

                                                 
1 Econova Energi Ab tillverkar bl.a. jord för trädgårdsbruk (av restprodukter från skogsindustrin) där viss 
inblandning av aska sker. Econova har hittills använt en relativt stor mängd aska som konstruktionsmaterial i 
egna torkanläggningar, där man torkar det material som används för framställning av trädgårdsjord. Man 
använder också aska som tätskikt för ”icke-farliga deponier” och sprider ca 2000 ton aska i främst Östergötlands 
skogar. 
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7. Aska som läggs på deponi 
Av totala mängden aska som läggs på deponi (32 548 ton) bedöms ca 19 370 ton till mer än 
90 % bestå av träaska (6 677,4 ton ”ren träaska” + 12 692,2 ton ”> 90% av träaska”). Mängd 
bäddaska som läggs på deponi beräknas uppgå till ca 2 772 ton och övrig aska till 
ca 10 407 ton. 
 
 Figur 7. Aska som läggs 

på (egen/annan) deponi.       
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Massa- och pappersindustrins aska som läggs på deponi består (enligt bedömning) av i stort 
sett enbart  ”> 90 % träaska”. En mindre del (6,5 ton) bedöms falla inom kategorin ”övrig 
aska”. 
 
All aska som läggs på deponi av sågverken utgörs av ”ren träaska”. Värmeverken inom W- 
och X-län bedöms lägga drygt 4 490 ton ”ren träaska” och ytterligare 3 000 ton ”> 90 % trä-
aska” på deponi. Drygt 50%, av askan som läggs på deponi av värmeverken i Dalarnas och 
Gävleborgs län bedöms falla inom kategorin ”övrig aska”. 
 
Av askan som lagras (tillfälligt) i avvaktan på annan användning har ca 20 200 ton bedömts 
utgöra ”ren träaska”, ca 10 600 ton ”> 90 % träaska” och ca 5 300 ton bäddaska. 
 
  
 
 
 
 

Figur 8. Aska som 
lagras (tillfälligt) i 
egen regi i avvaktan 
på annan användning.  
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Kostnader för aska som läggs på deponi 
Sammanlagt 20 företag har gjort ett försök att uppskatta kostnaden för att lägga askan på 
deponi. Ett företag har valt att inte redovisa kostnaderna och övriga företag som lägger aska 
på deponi har angivit att man saknar tillförlitliga uppgifter och därför inte kunnat besvara 
frågan. 
 
Av de 20 företag som besvarat frågan har samtliga redovisat kostnader för transport, avfalls-
skatt, och mottagaravgift (i de fall askan läggs på ”annan deponi”, t.ex. kommunal avfallsan-
läggning). Kostnader för behandling, hantering och administration har redovisats av 6 företag. 
Dessa kostnadsposter är dock förhållandevis små i jämförelse med kostnaderna för transport, 
mottagaravgift och avfallsskatt, vilket kan vara en förklaring till att endast 6 företag redovisat 
dessa kostnader.    
 
Stora skillnader förekommer mellan de olika företagen beträffande transportkostnader och 
mottagaravgifter. Lägst transportkostnad, ca 25-30 kr/ton, har angivits av två större värme-
verk som eldar blandade bränslen (avfall, spån, flis) och högst transportkostnad, ca 370-
430 kr/ton, har angivits av två sågverk. Övriga företag har transportkostnader på mellan 55 
och 300 kr/ton. Medelvärdet för samtliga företag är 132 kr/ton transporterad aska.  
 
Mottagaravgiften har varierat mellan 115 kr/ton (lägst) och 300 kr/ton (högst), med ett medel-
värde på 191 kr/ton aska. 
 
Kostnaderna för egen (tillfällig) lagring och för att lägga askan på deponi redovisas i figur 11 
(medelvärden). Företag med egen deponi (3 st) och egen (tillfällig) lagring (3 st) har angivit 
en högre genomsnittlig transportkostnad än företag som lägger aska på ”annan deponi" (14 st 
företag).  I redovisade kostnader (figur 11) ingår nu gällande avfallsskatt på 288 kr/ton aska. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Företagens 
kostnader (medelvärden) 
för egen, tillfällig lagring 
och för att lägga aska på 
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För företag som lägger aska på egen, tillfällig lagring tillkommer ytterligare kostnader vars 
storlek är beroende av hur askan används, t.ex. hanterings- och transportkostnader. Dessutom 
tillkommer en avfallsskatt som för närvarande uppgår till 288 kr/ton2 för de företag som väljer 
att deponera askan på t.ex. kommunal avfallsanläggning. 
 
Av figur 10 framgår kostnadernas fördelning för värmeverk (11 centraler) inom W- och X-län 
som lägger aska på ”annan deponi”. Fördelningen av kostnaderna är beräknade utifrån medel-
värden och det bör observeras att endast 5 av centralerna angivit kostnader för behandling, 
hantering och administration.  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figur 10. Värmeverkens 
fördelning av kostnader 
för att lägga askan på 
”annan deponi”, t.ex.   
kommunal avfallsan-
läggning. 
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tnaden för de 11 centralerna uppgår till 555 kr/ton aska varav 
 288 kr/ton) utgör halva kostnaden. Stora skillnader förekommer 
tag, såväl beträffande totalkostnad som enskilda kostnadsposter. 
s län (4 st) har en högre totalkostnad (620 kr/ton) än centralerna i 
talkostnad är ca 100 kr/ton lägre (518 kr/ton). 

     
örslag föreslås en höjning av avfallsskatten den 1 januari 2003 med 82 kronor, 
otalt 370 kr/ton aska.  
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8. Aska som återförs till skogs- och åkermark 
Ca 1 400 ton aska återförs till skog (∼ 72%) och åkermark (∼28%) av tre företag (2 värmeverk 
och 2 sågverk). Hantering av askan liksom organisation och använda maskinsystem skiljer sig 
åt mellan de olika företagen: 
∗ Sågverk. 

Askan (38,5 ton) återförs till åkermark som tillhör ägaren av företaget. Askan mellan-
lagras i hög utan tak, varefter den återförs genom ägarens försorg till åkermarken. De 
maskinsystem som används är lastbil och traktor med gödselspridare. Kostnaden är okänd. 

∗ Sågverk. 
Askan (100 ton) återförs till åkermark. Transport av askan sker med bil och släp.   
Spridning sker med frontlastare. Kostnaden beräknas ligga på ca 200 kr/ton. 

∗ Värmeverk. 
Askan (248,9 ton) återförs till åkermark. Efter en enkel bevattning av askan lastas den i 
container för transport till de åkrar den sprids på. Återföringen sker i samverkan med olika 
gårdsbruk. Analys av askan, med avseende på uppställda kravrekommendationer, sker en 
gång varje år. Företagets kostnad anges till ca 200 kr/ton aska. 

∗ Värmeverk. 
Askan (1 005 ton) återförs till skogsmark. Askan (flygaska) samlas upp i en silo. I sam-
band med tömningen av askan tas två prov ut, varvid fukthalten mäts på ett prov. Det 
andra provet sparas till ett s.k. årssamlingsprov som analyseras av ett laboratorium. 
Resultatet jämförs med skogsvårdsstyrelsens normer. 
Efter tömning av silon blandas askan med vatten i ett paddelverk (fukthalt ca 35-40%). 
Därefter mellanlagras askan i form av en ”limpa” (täckt) på hårdgjord yta. Efter full-
bordad härdning krossas och sållas askan på en stenharpa, varefter den lastas på lösflak 
och transporteras till spridningsplats där flaken lämnas. Spridningen sköts av entreprenör 
som förfogar över maskinsystem med tallriksspridare. Lastning av aska från lösflak till 
maskin sker med gripskopa. Återföringen av askan organiseras i företagets egen regi. 
Lämplig skogsmark att sprida askan på tillhandahålls av bränsleleverantören. Värme-
verkets kostnad anges till 580 kr/ton torr aska.    

 
Övriga företag, som idag inte återför askan till skogen, har som orsak till detta bl.a. svarat:  
 
-  att skogsägarna inte visat något intresse,  -  att spridningsteknik saknas, 
-  att teknik eller rutiner saknas på företaget,  -  att företagets askproduktion är för 
-  att det inte finns något företagsbeslut om       liten, 
    att återföra askan,    -  att askan används till annat ändamål, 
-  att man inte undersökt möjligheten,  -  att utredning pågår,     
-  att det är för krångligt att begära tillstånd, -  att askan klassas som farligt avfall,  
-  att man inte känner till något företag som     t.ex. innehåller för mycket arsenik, 
    åtar sig att återföra askan, eller att det  - att kolhalten är för hög,   
    inte finns några fungerande ”återförings- - att det är förenat med för stor kostnad.   
    kanaler,  
 
Av ovanstående alternativ var kostnad, för liten askmängd och alltför hög kolhalt de vanligast 
förekommande svaren.  
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9. Önskemål på ett framtida system för återföring av aska 
 till skogsmark 
Flera förslag på ansvarsfördelning/organisation framfördes, vilket kan sammanfattas på 
följande sätt:  
∗ Ansvaret för kvalitetssäkring av askan bör ligga på askproducenten.  
∗ Ansvaret för spridning av askan bör ligga på bränsleleverantören. 
∗ Val av lämpliga marker för spridning av aska bör ske i samråd mellan bränsle-

leverantören och skogsvårdsmyndigheten. 
∗ Samordning av askåterföring från flera askproducenter bör organiseras av bränsle-

leverantören, eller gemensamt av bränsleleverantörerna om flera aktörer är inblandade. 
 
Askproducenterna lägger ansvaret på sig själva beträffande askans kvalitet. Behandlingen av 
askan, så att den blir mera långsamupplösande, kan antingen ske i askproducentens egen regi 
eller i samarbete med andra askproducenter. Förslag finns också på att behandlingen skulle 
kunna genomföras av ett fristående företag på entreprenörsbasis etc. Ansvaret för transport av 
askan till skog och spridning av askan anser man bör ligga på bränsleleverantören och motivet 
till detta är att bränsleleverantörerna har väl utvecklade kontakter med skogsägarna. Man kan 
även tänka sig delat ansvar mellan olika bränsleleverantörer. Transporter och spridning av 
askan kan dock ske genom kontrakt med andra företag. 
 
Ett önskemål framfördes också på uppbyggnad av en central anläggning för tillverkning och 
distribution av pelleterad aska. Avsikten är att anläggningen skall kunna utnyttjas av flera 
askproducenter inom en avgränsad region. 
 
Flera företag uppgav att en askåterföring enligt Falu Värmeverks modell var mycket till-
talande och sannolikt skulle passa dem (ev. med flera mindre upplag i närhet till aktuella 
spridningsområden).  
 
Ett starkt önskemål var att teknik, rutiner och system måste tas fram som gör att det blir 
ekonomi i verksamheten. Flera demonstrationsanläggningar och ”goda exempel” på be-
handling och återföring/spridning av aska efterlystes. 
 
Ett intressant konstaterande som kunnat göras med underlag av enkäten är att  flera företag 
påtalat intresse av att återföra askan till skogen och vid tre av värmeverken (med en samman-
lagd årsproduktion på ca 3 000 ton aska) har beslut tagits på att utreda möjligheten att återföra 
askan till skogsmarken. Dessutom har en massa- och pappersindustri, med en årsproduktion 
på ca 1 400 ton aska, påtalat stort intresse av att återföra askan.  
 
 
Pågående askåterföringsprojekt 
I Ovanåkers kommun har ett projekt nyligen påbörjats vilket går ut på att sammanföra askan 
från flera anläggningar till en central bevattningsanläggning. Askan kommer att transporteras 
i torrt tillstånd till bevattningsanläggningen och behandlas enligt samma modell som används 
vid Falu Värmeverk. Till en början avser man att sprida ca 300 ton aska/år till en beräknad 
totalkostnad på ca 400 kr/råton. Den sammanlagda produktionen av aska inom kommunen 
uppgår till 600 ton, vilket produceras av totalt 20 värmeanläggningar som till 97 % är baserad 
på trädbränslen. 
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10. Diskussion 
Enkäten pekar på att knappt 51 000 ton av den producerade askan inom W- och X-län till 
minst 90 % utgörs av träaska. Med underlag av en tidigare genomförd energibalansutredning 
för W- och X-län (Anon. 1999) har en beräkning genomförts i avsikt att kontrollera huruvida 
askproduktionen kan anses vara rimlig. Energiproduktionen baserad på trädbränslen i W- och 
X-län uppgick enligt GDE-Net till 11,2 TWh år 1997. Därav svarade industrins lutar för 
6,2 TWh och privat vedkonsumtion för 0,7 TWh. Exlusive lutar och privat ved svarade alltså 
trädbränslena (flis, spån, bark, pellets och briketter) för 4,3 TWh av energiproduktionen.  
Om man antar att askans fukthalt är 30 % och den genomsnittliga askhalten uppgår till 3,5 % 
skulle det motsvara ca 4,7 TWh energiproduktion baserad på trädbränslen. Vid en fukthalt på 
20 % och samma askhalt (3,5 %) motsvarar det ca 5,4 TWh. Eftersom användningen av träd-
bränslen har ökat inom regionen sedan energibalansutredningen genomfördes, dels genom ut-
byggnad av trädbränslebaserade anläggningar och dels via konvertering och ökad användning 
av trädbränslen inom de anläggningar som ingick i energibalansutredningen, får man anse att 
den via enkäten framkomna askproduktionen sannolikt är rimlig.  
 
Enkäten ger inget underlag för att kunna bedöma hur stor andel av askan som uppfyller 
gällande kvalitetskrav för spridningsbar aska. Det är dock troligt att merparten av det som 
klassats som ”ren träaska” och en stor del av det som klassats som ”> 90% träaska” skulle 
kunna återföras till skogen.  
 
Av enkätsvaren framgår att ca 1 100 ton av askan som klassats som ”ren träaska” innehåller 
stora mängder oförbränt och av askan som klassats som ”> 90% träaska” framgår att 
ca 3 000 ton innehåller stora mängder oförbränt eller slagg. Två massa- och pappersindustrier 
med en sammanlagd årlig askproduktion på 18 600 ton eldar blandbränsle (bark, spån och 
olja, resp. bark, flis, olja, kol och slam). Askan har klassats som ”> 90% träaska”. Den ena av 
dessa industrier, med en askproduktion på ca 1 400 ton, uppfyller troligtvis gällande 
rekommendationer för spridningsbar aska. För den andra industrin, med en askproduktion på 
ca 17 200 ton,  är det mer tveksamt om det går att säkerställa askan p.g.a. att träbränslet 
blandas med kol och olja. Räknar man bort dessa kvantiteter (1 100 + 3 000 + 17 200 ton), 
samt askan som redan återförs till skogs- eller jordbruksmark (ca 1 400 ton) återstår ungefär 
28 000 ton aska (motsvarar ca 18 000 – 20 000 ton TS) som skulle kunna betraktas som den 
potential som borde vara tillgänglig för återföring.  
 
Totalt sett för hela Sverige bedömer man att potentialen för kommersiellt tillgänglig aska för 
återföring bör vara omkring 150 000 ton TS (Lindkvist 2000). En stor andel av den kvanti-
teten (ca 2/3) läggs på deponi. Om bedömningen av regionens produktion av spridningsbar 
aska är riktig (18 000 – 20 000 ton), skulle det motsvara 12-13 % av rikets potential. Vid en 
antagen medelgiva per hektar på 2,5 ton, vilket i normalfallet bör kompensera både uttag av 
stamved och bränsle under en omloppstid, skulle den spridningsbara askan i W- och X-län 
årligen kunna återföras till ca 7 000 – 8 000 ha skogsmark.  
 
En viktig fråga är hur verksamheten med askåterföring skall organiseras. Naturvårdsverket 
och Skogsstyrelsen har t.ex. i en gemensam policy angivit vissa synpunkter på bl.a. de för-
siktighetsmått som bör vidtas. En framträdande princip i verkens riktlinjer är att askan skall 
återföras till skogen på sådant sätt att den gör nytta, vilket innebär att askan måste behandlas 
och återföras på sådant sätt att växterna verkligen kan tillgodogöra sig näringsämnena. Där-
emot är det inte självklart vem som ska ansvara för att askan återförs.  
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Inom regionen finns egentligen bara en askproducent som i någon omfattning återför askan 
till skogsmarken, nämligen Falu Värmeverk. Det mesta av arbetet organiseras i värmeverkets 
egen regi. Enkätundersökningen pekar på att verksamheten med askåterföring är en lönsam 
affär, jämfört med att lägga askan på deponi.  
 
I figur 11 jämförs kostnaden (lägsta och högsta värde) för de värmeverk som lägger askan på 
”annan deponi” (t.ex. kommunal avfallsanläggning) med den kostnad som Falu Värmeverk 
anger för askåterföring (580 kr/ton torr aska). Fukthalten i askan som läggs på deponi varierar 
mellan olika värmeverk och för att kunna jämföra de olika alternativen har antagits att askan 
från Falu Värmeverk håller en fukthalt på ca 35% vid spridningstillfället. Detta skulle ge en 
kostnad på ca 380 kr/ton befuktad aska. Om spridningskostnaden, 580 kr/ton TS, baseras på 
5% lägre eller högre fukthalt påverkas kostnaden neråt eller uppåt endast marginellt (∼ 30 kr 
per ton). Alternativet till att sprida askan är att lägga den på deponi, vilket enligt muntligt 
besked från Per Andersson, Falu Värmeverk, innebär en kostnad på 540 kr/ton rå aska. I Falu 
Värmeverks fall innebär m.a.o. spridning av askan ca 160 kr lägre kostnad per råton jämfört 
med att lägga askan på deponi. 
 
  
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Kostnad för att lägga 
askan på deponi, jämfört med 
att återföra den till skogen.  
(Kostnaden för aska som läggs 
på deponi varierar mellan olika 
värmeverk - streckmarkeringen  
i staplarna visar lägst och högst  
kostnad). 
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Som framgår av figur 11 är Falu Värmeverks kostnad ca 100 – 350 kronor lägre per ton aska 
jämfört med de värmeverk som lägger askan på ”annan deponi”. I beräkningsexemplet har 
deponikostnaden belastats med nu gällande avfallsskatt på 288 kr/ton. En höjning av avfalls-
skatten med 82 kr/ton (enl. budgetförslag fr.o.m. 1 januari 2003) innebär att en återföring av 
askan till skogen blir än mer fördelaktig. 
 
Huruvida Falu Värmeverks kostnader för askåterföring kan anses motsvara en för regionen 
normal nivå eller inte, kan ej bedömas. Det bör dock påpekas att Falu Värmeverk har ett 
gynnsamt läge eftersom härdning och krossning/siktning av askan kan ske på en närbelägen 
tipp. Förutsättningarna för hantering och bearbetning av askan får därför betraktas som goda.  
 
Enligt uppgift från Lars-Göran Thuresson, Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg, ligger 
kostnaden för spridning av ren aska (ej kalkinblandning) på ca 200 kr/ton i Jönköpings- och 
Kronobergs län. Till detta tillkommer en behandlingskostnad på ca 100 kr/ton (bekostad av 
askproducenten) och en transportkostnad på ca 70 kr/ton. Mot bakgrund av detta förefaller 
Falu Värmeverks kostnad vara någorlunda rimlig.  
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Av ett kalkylexempel från Ljungbyverket, som sprider askan inom en radie på 5 mil, framgår 
att transportkostnaden ligger på ca 80 och spridningskostnaden på ca 150 kr/ton aska. Därtill 
kommer en hanteringskostnad på ca 100 kr/ton, dvs Ljunbyverkets totala kostnader för att 
återföra askan till skogsmark uppgår till ca 330 kr/ton (Anon. 1998). 
 
Falu Värmeverk började återföra askan redan 1995-96 och har alltså relativt lång erfarenhet 
av detta. I tre rapporter (Danielsson 1996, Danielsson & Nilsson 1997, Danielsson 1998) 
redovisas spridningsmetoder, -kostnader samt resultatet av värmeverkets stabilisering av 
askan genom vatteninblandning och självhärdning. Den använda härdningsmetoden har visat 
sig fungera tillfredsställande och förefaller inte att vara känslig för mindre variationer i ask-
kvalitet eller vatteninblandning. Transport av aska från lager till skog sker medelst fordon 
med lastväxlarflak, vilket lämnas i anslutning till skogsobjektet. Spridningen av askan om-
besörjs av Dala Skogsvitalisering AB som årligen sprider ungefär 2000-3000 ton aska (inkl. 
askan från Falu Värmeverk). Spridning sker enbart under hösten, med början i oktober, och 
uteslutande i gallringsskog där befintligt stickvägsnät utnyttjas. Dala Skogsvitalisering för-
fogar över två maskiner (en större och en mindre) med en total spridningskapacitet på 
ca 60 ton aska/dygn. Maskinerna är försedda med GPS, vilket innebär att föraren kan 
kontrollera att askan sprids enligt önskemål och att ägo- och skiftesgränser inte passeras av 
misstag. GPS-systemet innebär dessutom att föraren har lättare att orientera sig i mörker, 
varför arbets-dagens längd kan utsträckas efter mörkrets inbrott. Ytterligare en fördel är att 
spridningsobjektet kan dokumenteras på karta med hjälp av skrivare som kopplats till GPS-
systemet.  
 
En nedre gräns för att kunna få lönsamhet i verksamheten är, enligt uppgift från Anders 
Gunnarsson som äger Dala Skogsvitalisering, ca 3 ha. Större objekt innebär en rationellare 
återföring och lägre kostnader.  
 
Terrängförhållanden, ekologiska och biologiska mål, arbetsmiljö, askans egenskaper och inte 
minst produktionsekonomiska faktorer styr valet av spridningsteknik. Förutom spridning med 
markgående maskiner är det också möjligt att sprida askan med hjälp av luftburen teknik, t.ex. 
helikopter. Utifrån de tidiga försök som genomfördes inom Ramprogram Askåterföring har 
man gjort en grov uppskattning av spridningskostnaden och kom därvid fram till att spridning 
med helikopter är ungefär dubbelt så dyrt som spridning med markgående fordon (Bjurström 
& Sjöblom 1997). Orth och Westling (1998) redovisar i sina kalkyler att spridning med heli-
kopter är ca 30-90 % dyrare än spridning från marken. 
 
För transport av aska från lagerplats till skog kan lastbil med växelflak eller container an-
vändas. Lindström (1995) beräknade att kostnaden för transport med lastbil uppgick till ca   
75 kr/ton i mitten av 90-talet (inkl. lastning/lossning) vid en lastvikt på 35 ton och 100 km 
transportavstånd. 
 
Trots osäkerheter i beräkningsexemplet (figur 11), pekar det dock på att en askåterföring kan 
framstå som en god ekonomisk affär jämfört med att lägga askan för slutförvaring på deponi. 
Det finns dock alternativa användningsområden för askan (t.ex. som täckmaterial) som enligt 
enkäten ger en lägre kostnad än att återföra askan till skogen. En osäkerhet är dock huruvida 
dispens kommer att beviljas för sådan verksamhet i framtiden? Sett ur ett kretsloppsperspektiv 
är en återföring av träaskan till skogen troligtvis den bästa samhällsekonomiska lösningen på 
sikt och kan dessutom komma att betinga ett framtida marknadsföringsvärde för de företag 
som bygger upp rutiner och system för att klara detta. 
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