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TILLKOMST

Föreliggande skrift är en revidering av Gjuteriföreningsskrift 971215
”SKATT PÅ AVFALL - Undantag för gjuterisand”. För att materialet skall
vara fullständigt har även slaggen från gjuteriernas smältverk inkluderats i
denna utgåva.

Avsikten med skriften är att den skall ligga till grund för Sveriges förhand-
lingar med EU gällande avdragsmöjlighet för gjuterisand och slagg från den
Svenska avfallsskatten.

Skriften har förankrats hos ett flertal initierade personer i branschen bl a
Gjuteriföreningens styrelse, teknikkommittén Formteknik och Miljö samt
referensgruppen för Gjuteriföreningens avfallsprojekt.

INLEDNING

Den första januari år 2000 införde Sverige en allmän skatt på avfall som
deponeras. Skattesatsen var vid införandet 250 kr/ton. Den har successivt
höjts och kommer efter 1 januari 2003 att uppgå till 370 kr/ton. Detta gäller
alla typer av deponier alltså även företagsegna industrideponier. I lagen om
avfallsskatten anges ett antal avfallsslag/restprodukter som är helt undan-
tagna från avfallsskatten, exempelvis avfall från gruvindustrin. Utöver detta
har man angivit ett antal områden där avfallsmängderna visserligen skall
deklareras men där man får göra avdrag från skatten och i praktiken alltså
inte betalar någon skatt. Exempel på detta är överskottssand från gjuteriin-
dustrin samt slagg från metallurgiska processer. För närvarande finns totalt
24 olika avfallsslag som har avdragsmöjlighet från skatten.

Enligt EU:s nomenklatur är undantagen från skatten att betrakta som stats-
stöd varför dessa måste förhandlas och förankras i Bryssel. Överenskom-
melsen med EU-kommissionen går ut 31 december 2003. Under år 2003
kommer Finansdepartementet att bedriva förnyade förhandlingar kring de
nuvarande undantagen och materialslagen med avdragsmöjlighet i avsikt att
förlänga överenskommelsen. Sedan förra förhandlingen har statsstödsreg-
lerna emellertid skärpts och kommer att ställa högre krav på de argument
och motiv som presenteras om skattebefrielsen för aktuella materialslag
skall kunna bibehållas. Statsstödsreglerna finns inskrivna i "Gemenskapens
riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön" (2001/C 37/03).

Kontakter har tagits med andra berörda branscher. Varje enskild bransch
kommer dock att bevaka sina egna intressen och avfallsslag. Särskilda dis-
kussioner har dock förts med Jernkontoret eftersom de liksom gjuteribran-
schen berörs av avdragsmöjligheten för slagg från metallurgiska processer.
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SAMMANFATTNING

Frågan om avfallsskatt på gjuterisand och slagg är av avgörande bety-
delse för den svenska gjuterinäringens framtida existens!

Svensk gjuteriindustri har följande uppfattning av en avfallsskatt på över-
skottssand och slagg från gjuterierna:

a Hela den svenska miljölagstiftningen lägger ett sort ansvar på företa-
gen att dels reducera mängden avfall som genereras och dels hushålla
med naturresurserna. Detta styrs av de allmänna hänsynsreglerna och
miljömålen i Miljöbalken. Utöver detta förekommer att tillstånds-
myndigheterna, i villkorstexten för nya tillstånd, skriver in att gjuteri-
erna skall arbeta för ökad alternativ användning av restprodukterna.
Utfallet av denna process skall dessutom avrapporteras till myndig-
heterna.

Myndigheternas strävan att minska uttaget av ändliga naturresurser
visas också genom införandet av "grusskatten" som även berör uttaget
av den jungfruliga gjuterisanden. Den 1 januari 2003 ökar skattesat-
sen med 100 % till 10 kr/ton. För gjuteribranschen handlar det om en
årlig kostnad av 2 Mkr.

b Gjuterisanden används redan idag på ett samhällsnyttigt sätt. Oavsett
om den används för driften av en kommunal deponi eller som utfyll-
nad för framtida bebyggelse utgör den en direkt ersättning för jung-
fruliga massor. När det gäller dagens användning på kommunala de-
ponier används sand och slagg för arbets- och mellantäckning. Redan
1997 menade Björn Södermark, dåvarande chef för avfallsenheten, på
Naturvårdsverket att det är det tveksamt om sanden med ovan nämn-
da hantering skall anses vara avfall.

c Sverige är och har varit ett föregångsland vad gäller miljökrav på
industriell verksamhet. Jämfört med många andra europeiska länder
är kraven fortfarande skarpare i Sverige vad gäller exempelvis tillåtna
utsläppsnivåer.  Härigenom belastas gjuteriindustrin redan nu med
högre miljökostnader jämfört med flera  konkurrentländer. En ensidig
svensk skatt på gjuterisand och slagg kommer ytterligare att snedvri-
da konkurrensläget med uppenbar risk för att produktionen lämnar
landet.

d Hårda svenska krav vad gäller såväl den yttre som inre miljön innebär
att de Svenska gjuterierna drabbas av högre kostnader inte enbart vad
gäller olika reningsutrustningar. Kraven på effektiv ventilation i
kombination med Sveriges kalla klimat medför högre kostnader för
uppvärmning jämfört med de flesta andra länderna inom EU.
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e Rening/återvinning av sand som idag lämnar gjuterierna är ett över-
värderat alternativ. Återvinningsgraden är i bästa fall 40-50 %.

Inledande miljövärderingar av centrala återvinningsanläggningar in-
dikerar att man även ur miljösynpunkt kan ifrågasätta dessa lösningar.

f Miljönyttan med central sandåtervinning är mycket tveksam. Baserat
på underlaget i Sverige kan det endast bli tal om en anläggning.
Transporterna till och från denna kommer att bli betydande. Dessut-
om visar erfarenheterna från Tyskland att man skapar ett stort stoft-
problem. Av den tillförda sandmängden kommer 20-25 % att avlägs-
nas i form av stoft. Hur skall man omhänderta detta stoft på ett miljö-
riktigt sätt? Erfarenheterna visar även på tekniska problem i och med
att olika gjuteriers sand inte kan blandas. Orsaken till detta är att olika
bindemedelssystem inte är kompatibla med varandra och bindeme-
delsrester stör vid återanvändningen av sanden. Resultatet blir att
sandåtervinningen måste köras batchvis och de olika gjuteriernas
sander hållas strikt separerade. Förutom att kostnaderna för hanter-
ingen kommer att stiga medför det även en ökad miljöbelastning med
separata transporter av materialen allt från det att sanden lämnar gju-
teriet till det att man får tillbaka den återvunna sanden innanför väg-
garna igen.  Att detta är ett reellt problem visas av att de tyska an-
läggningarna nu stängts.

g De senaste årens forskning visar att det finns flera tekniskt möjliga
alternativa användningsområden för gjuterisanden. Processen att des-
sa skall vinna acceptans hos såväl myndigheter som avnämare är
emellertid långsam men stabil. En avfallsskatt skulle i och för sig på-
skynda denna process men skulle dessutom innebära att ett antal gju-
terier inte kan överleva med det höjda kostnadsläget. Detta förklaras
av att med en skatt kommer en potentiell avnämare av sanden att be-
gära ökad ersättning för omhändertagandet. Avfallskatt kommer även
att skapa en ökad miljöbelastning eftersom man på konstlad väg ska-
par förutsättningar för långa transporter. Jämfört med att använda
materialen för mellan täckning på deponier torde detta ur såväl hus-
hållnings som emissionssynpunkt vara klart negativt.

h Skatten på avfall som deponeras är en svensk skatt som inte harmoni-
serats inom EU. I andra EU-länder som har någon form av deponis-
katt ex Tyskland, Frankrike, Holland och Danmark har man genom
olika konstruktioner, i praktiken, undantagit bl a  gjuterisanden från
avfallsskatt. Av konkurrensskäl är det inte rimligt att svenska gjuteri-
er utöver sina stora transportavstånd dessutom skulle påläggas en en-
sidig skatt.

Med ovan nämnda synpunkter vill vi markera att en avfallsskatt på gjuteri-
sand och slagg inte kommer att fylla något högre syfte vare sig ur miljö-
eller kretsloppssynpunkt. Någon nämnvärd samhällsnytta kommer man
därför inte att uppnå. Risken för en negativ miljöpåverkan är uppenbar ef-
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tersom en skatt skapar möjligheter för långväga transporter. Det enda man
åstadkommer är ökade kostnader för gjuterierna med en negativ påverkan
på svensk gjuteriindustris konkurrenskraft i förhållande till viktiga konkur-
rentländer.
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1 AVFALLSSKATTENS EFFEKTER PÅ SVENSK GJUTERI- OCH VERK-
STADSINDUSTRI

1.1  Strukturen på svensk gjuteriindustri i jämförelse med övriga Europa

Det finns tre huvudtyper av gjuterier; järngjuterier, stålgjuterier och gjuteri-
er för icke-järnmetaller. De senare benämns i fortsättningen metallgjuterier.
Inom varje grupp gjuts flera olika legeringar. Branschen kännetecknas av
ett fåtal stora företag och ett flertal småföretag.

År 2001 tillverkades vid de svenska gjuterierna ca 300 000 ton gjutgods
med ett saluvärde av nära 8 miljarder kronor. Järngjuterierna svarar för den
viktsmässigt största delen av produktionen och värdemässigt för cirka
hälften.

Tabell 1 ger en översikt över hela gjuteriindustrin år 2001.

Tabell 1 Översikt över den svenska gjuteriindustrin 2001 (samtliga gjute-
rier)

Typ av gjuteri Antal
gjuterier

Personal Produktion
1 000 ton

Kollektiv
anställda

Tjänste-
män

Järngjuterier (varav 5 med
<5 sysselsatta)

37 2 500 400 226

Stålgjuterier 13    800 120 19,2

Metallgjuterier (varav 75
med <5 sysselsatta)

150 3 000 430 53,3

SUMMA 200 6 300 950 298,5

Storleksstrukturen på svensk gjuteriindustri ser ut enligt följande:

Antal
Företag med mer än 200 anställda 7
Företag med 50 - 200 anställda 28
Företag med mindre än 50 anställda 165

Totalt antal gjuterier 200

I jämförelse med de viktigaste konkurrentländerna inom EU uppvisar den
svenska gjuteriindustrins storleksfördelning inga signifikanta skillnader.
Detta betyder att antalsmässigt domineras branschen av små och medelstora
företag.

Markanta skillnader mellan Sverige och de viktigaste konkurrentländerna
ligger däremot i den geografiska fördelningen av företagen. Detta åskådlig-
görs enklast genom att dra en cirkel som inkluderar samtliga svenska gjute-
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rier från Svedala i söder till Kiruna i norr. Om denna cirkel överförs till
Centraleuropa kommer den att rymma hela den centraleuropeiska gjuteri-
industrin!

Den geografiska spridningen av svensk gjuteriindustri har en avgörande
betydelse för möjligheten till samordnade lösningar för att hantera gjuteri-
ernas restprodukter.

1.2 Avfallsskattens effekt på lönsamheten och sysselsättningen i svensk gjuteri- och verkstads-
industri

Gjuteriindustrin är en av basnäringarna som skapar sysselsättning inte en-
bart genom direkta arbetstillfällen i gjuterierna utan framför allt vid Sveri-
ges verkstadsföretag. Totalt sysselsätter gjuteriindustrin 10 000 personer
inklusive modellframställning, efterbearbetning etc. Inkluderas den del av
verkstadsindustrin som direkt är beroende av det svenska gjutgodset berörs
ytterligare 20 000 personer.

Svensk gjuteriindustri består av 200 gjuterier. De 110 gjuterier som är
medlemmar i Svenska Gjuteriföreningen producerar 99 % av den totala
godsmängden.

Lönsamheten är för många gjuterier låg och konkurrensen från andra gjute-
rier i Europa knivskarp. En avfallsskatt på 370 SEK/ton, för gjuterisand och
slagg, ger för flertalet gjuterier en kostnadsökning som de inte kan bära.
Exempelvis skulle en skatt på gjuterisand för ett av de största gjuterierna
innebära en kostnadsökning på 16 MSEK/år motsvarande lönen för 50 an-
ställda.

En skatt på rubricerade avfallsslag kommer att ge en förödande effekt på
den svenska gjuterinäringen. Ett flertal av företagens fortsatta existens är
beroende på att avdragsmöjligheterna kvarstår. Följande sammanställning
visar i vilken omfattning en eventuell avfallsskatt kommer att beröra bran-
schen. Sammanställningen är gjord för samtliga berörda medlemmar i
Svenska Gjuteriföreningen.

Total mängd gjuterisand per år 194 000 ton
Mängd gjuterisand som läggs på deponi 149 000 ton
Total mängd slagg per år 23 600 ton
Mängd slagg som läggs på deponi 16 800 ton

Total avfallsskatt per år med en skatte-
sats på 370 kr/ton 61,2 MSEK

I en bransch där vinsten för >50 % av företagen ligger under 5 % av netto-
omsättningen kommer en avfallsskatt på 61,2 MSEK, motsvarande kostna-
den för 200 årsanställda, att riskera företagens fortlevnad.  Det bör även po-
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ängteras att för andra avfallsslag än sand och slagg betalar gjuterierna na-
turligtvis gängse avfallsskatt. Gjuterinäringen är dessutom en av våra ener-
giintensiva branscher, vilket medför att man är utsatt även när det gäller
energiskatter.

Svensk gjuteriindustri står för ca 2 % av Europas gjutgodsproduktion. Bran-
schen måste konstant ligga i framkant vad gäller teknisk utveckling och
produktivitet för att klara konkurrensen från bl a övriga Europa.  Den pres-
sade konkurrenssituationen medför att vinsterna  i flertalet företag är låga
relativt sett.  I nedanstående tabell visas hur en eventuell skatt kommer att
påverka resultatet inom de tre grupperingar som man normalt delar in gjute-
rierna i. Om de företag som ingår i en koncern undantas kommer rörelsere-
sultatet bland medlemsföretagen efter införandet av en skatt på avfallen att
vara:

Typ av gjuteri Totalt resul-
tat, MSEK

Järngjuterier
- 25 st. varav 15 st. kommer att visa förlust - 41
Stålgjuterier
- 13 st. varav 6 st. kommer att visa förlust 27
Metallgjuterier
- 25 st. varav 9 st. kommer att visa förlust 31

Totalt kommer således i stort sett hela branschens vinst att försvinna genom
skatten och hälften av företagen kommer att uppvisa förlustsiffror. Till
detta skall läggas att en avfallsskatt på materialen inte kommer att ge några
positiva miljöeffekter. Tvärtom kan en skatt ge en negativ miljöeffekt efter-
som det medför att det, på ett artificiellt sätt, blir lönsamt att transportera
materialen längre sträckor.

Med en skatt kommer med all säkerhet kostnaderna för de alternativa lös-
ningarna att öka. Detta förklaras av att förhandlingsläget för avfallshanter-
ingen förändras radikalt när en mottagare vet att alternativet för gjuterierna
är en skatt på 370 kr/ton. Låt säga att de då kräver 250 kr/ton extra exkl.
transport och hantering. Kostnadsökningen jämfört med dagsläget blir då
41MSEK vilket även det resulterar i att branschen hamnar i en omöjlig kon-
kurrenssituation.

En avfallsskatt på gjuterisanden skulle ovillkorligen medföra att en bety-
dande del av svensk gjuteriindustri konkurreras ut av framför allt gjuterier
från andra EU-länder samt Tjeckien och Polen. Med automatik kommer
även en stor del av jobben i verkstadsföretagen som bearbetar gjutgodset att
gå förlorade. Anledningen till detta är att gjutgodsanvändarna allt mer ten-
derar att köpa färdigbearbetat gods. Förlorar Sverige gjutgodsproduktionen
förlorar vi således även bearbetningen.
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Blandning

2 PRINCIP ÖVER ÖVERSKOTTSSANDENS UPPKOMST

2.1 Sandens kretslopp i ett gjuteri

Gjuterier använder sand bunden med olika typer av bindemedel vid fram-
ställning av formar, som bildar gjutgodsets ytterkonturer, samt kärnor som
skapar håligheterna i godset.

Bassanden är i huvudsak av kvarts-/fältspatstyp och utvinns till största de-
len kring sydvästra delen av Vättern. I mindre omfattning används importe-
rade sander av typen kvarts, olivin, kromit och zirkon.

Överskottssanden kan i princip uppdelas efter typen av bindemedel som
används. Två huvudkategorier finns:

Sand bunden med bentonit (lera).
Sand bunden med kemiska bindemedel (organiska alt. oorganiska).

I nedanstående bild visas mycket schematiskt sandens kretslopp internt i
gjuteriet. Kretsloppet är i princip lika för båda bindemedelskategorierna.
Undantag för detta är de gjuterier som på grund av sin ringa storlek inte har
någon form av återvinning av den kemiskt bundna sanden.

Bild 1 Sandens kretslopp i ett gjuteri

De metaller/legeringar som gjuts i sandformar är stål, järn, aluminium,
rödmetall och magnesium.

2.2 Sand bunden med bentonit

Formning

Kärntillverkning

Avgjutning

AvsvalningUppslagningSandkylning

Överskottssand

Nysand
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I gjuteriernas interna kretslopp sker en kontinuerlig rescirkulation av 90-
95 % av den bentonitbundna sanden. Detta innebär att 5-10 % måste lämna
sandsystemet, per varv. Det finns flera orsaker till varför inte 100 % av
sanden kan återvinnas internt:

Av produktionstekniska skäl får man ett kontinuerligt materialtillskott till
systemet. Materialen består av sand från kärnor, ersättning av förbrukat
bindemedel (bentonit) samt ersättning av förbrukat kolhaltigt material
(stenkolssot). Till detta krävs oftast ett visst tillskott av jungfrulig sand för
att balansen i systemet skall upprätthållas. Anledningen till att ett tillskott
av sand krävs i form av s k nysand och kärnretursand är att sanden i syste-
met utsätts för stora termiska och mekaniska belastningar vilket ger upphov
till en förslitning av sandkornen samtidigt som förbränd bentonit fastnar på
sandkornen. Det bildas även en finfraktion i sanden. Om detta tillåts fortlö-
pa utan någon uppfriskning kommer sandsystemet att kollapsa och det blir
omöjligt att framställa gjutgods.

Den nytillsatta sanden skall även förses med en beklädnad av sot och ben-
tonit för att fungera i systemet dvs. ju mer nysand och kärnretursand som
tillsätts ju mer sot och bentonit måste tillsättas. Trots att den största delen
av sanden återcirkuleras internt kommer det på grund av de stora volymer
som hanteras att skapas en ansenlig mängd överskottssand. Denna sand
måste lämna systemet för att det inte skall svämma över.

Gjutresultatet är således direkt beroende av att sandens kornstorlek och halt
av finandelar hålls konstant.

2.3 Sand bunden med kemiska bindemedel

Formsand som bundits med kemiska bindemedel är generellt svårare att
recirkulera internt i gjuterierna. För dessa sander återcirkuleras normalt ca
50-85 %. Mindre gjuterier har ofta svårt att klara av den investering som
krävs för en sandregenereringsutrustning varför deras sand endast används
en gång varefter den deponeras.

Orsaken till den lägre återvinningsgraden, jämfört med den bentonitbundna
sanden, är dels att man ofta har en högre termisk och mekanisk belastning
på denna sandtyp och dels att bindemedlen inte tål alltför höga resthalter av
gamla bindemedel på sandkornen. Man får en ackumulering av för binde-
medlen skadliga ämnen i sanden.

3 ÖVERSKOTTSSANDEN - VOLYMER, INNEHÅLL OCH HANTERING

3.1 Uppkomna sandvolymer
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Som tidigare beskrivits bildas inom svensk gjuteriindustri årligen stora
mängder överskottssand. Fördelat på den typ av bindemedel som använts är
mängderna:

Bentonitbunden sand  110 000 ton /år
Kemiskt bunden sand    90 000 ton/år

Andelen sand som idag skulle omfattas av en avfallsskatt dvs deponeras på
någon form av deponi uppgår till ca. 150 000 ton per år fördelat på:

Bentonitbunden sand   75 000 ton
Kemisk bunden sand   75 000 ton

Utvecklingen under de senaste åren visar att mängden gjuterisand som
läggs på kommunal deponi är stabil år från år. Utfyllnaden i gjuteriernas
närområden har minskat medan andra alternativa lösningar successivt ökar i
användning. Detta kan förklaras av att:

a. kommunen har intresse av att använda materialet för driften av depo-
nin dvs ersättning för jungfruligt material vid arbets- och mellantäck-
ning av övrigt avfall.

b behovet av ny industrimark i gjuteriernas omedelbara närhet är inte
lika stort som förr.

c skärpta krav från myndigheterna. För närvarande pågår ett arbete
inom EU gällande klassning av material som tillåts läggas på de tre
olika deponityperna:

- deponi för farligt avfall
- deponi för icke farligt avfall
- deponi för inert avfall

Dessa regler har ännu inte fastställts i EU men används ändock flitigt
av de svenska tillstånds- och tillsynsmyndigheterna vid bedömning av
avfall. Detta gäller inte enbart det som skall läggas på deponi utan
även de restprodukter som har alternativ användning. Detta görs i
strid med Naturvårdsverkets intentioner men kan i viss mån förstås
eftersom vi i Sverige, till skillnad mot andra europeiska länder, sak-
nar generella regler för användning av restprodukter.

d många gjuterier är lokaliserade till mindre orter. Detta leder till att
transporterna kommer att stå för en allt större del av kostnaden för
såväl inköp av förnödenheter som omhändertagande av restproduk-
ter/avfall. Gjuterisandens låga värde i förhållande till vikten spelar
här en avgörande roll. Deponering på kommunal deponi blir härmed
det enda alternativet när möjligheterna till utfyllnad i gjuteriernas
närområden minskar.
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e Gjuteribranschen har under de senaste åren arbetat intensivt för att
finna lämpliga alternativa användningsområden för restprodukterna.

Stora principiella skillnader råder mellan de två huvudtyperna av
överskottssand. I den följande diskussionen kommer därför sandtyperna att
separeras.

3.2 Överskottssandens innehåll och miljöpåverkan

3.2.1  Sand bunden med bentonit

Innehåll
Utöver bassanden innehåller överskottssanden 3 - 11 % bentonit (lera) och
0 - 6 % kol (stenkolssot). Det förekommer även rester från den metall som
gjutits. Se vidare tabell 2 kap. 3.2.2.

Miljöpåverkan
Erfarenhetsmässigt fås en mycket ringa miljöpåverkan från deponerad
bentonitbunden sand. Uppföljningar av lakvatten från stora upplag har inte
kunnat påvisa några negativa miljöeffekter.

En mer estetisk faktor som kan verka till sandens nackdel är inblandningen
av sot som färgar sanden svart.

Det man eventuellt kan ha synpunkter på är det uttag av ändliga naturresur-
ser som förbrukningen av gjuterisand orsakar. I en bedömning av detta är
det dock av stor vikt att användningen av gjuterisanden som ex täckmassor
på deponi beaktas. Här fungerar gjuterisanden ofta som en direkt ersättning
för lokalt uttagna jungfruliga täckmassor. Mer om miljöpåverkan av ämnen
som ingår i gjuterisanden visas i nästa kapitel.

3.2.2  Sand bunden med kemiska bindemedel

Innehåll
”Kemisk bunden sand” är en paraplybeteckning för en rad olika bindeme-
delstyper. Nedanstående bild visar en schematisk gruppering av kemiska
bindemedel för tillverkning av gjutformar.

 

Bild 2 Schematisk gruppering av kemiska bindemedel för tillverkning av
gjutformar

Kemisk bunden sand för formtillverkning

Organiska bindemedel

- Syrahärdande furan och fenolhartser
- Esterhärdande alkaliska fenolhartser
- Värmehärdande fenolhartser

Oorganiska bindemedel

- Vattenglas
- Cement
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Bindemedlen ovan ger överskottssander med varierande innehåll av förore-
ningar. Innehållet är dessutom beroende på vilken typ av metall som gjutits
samt vilken termisk belastning som sanden utsatts för. Den termiska belast-
ningen är i sin tur avhängig av typ av metall, avgjutningstemperatur samt
sand/järnförhållandet (vikten sand i förhållande till metallmängden i for-
marna). Kontentan av detta blir att varje gjuteris sand i något avseende
kommer att vara unik.

I bilaga 1 visas kemiska analyser av tio representativa överskottssander från
svenska gjuterier. Genomgående gäller att föroreningsnivåerna är låga. I
tabell 2 visas en sammanställning av analyserna.

Tabell 2 Exempel på olika överskottssanders innehåll av föroreningar

Huvudsakligen använt bindemedel
Parameter Bentonit Organiska

bindemedel
Vattenglas

BTEX, mg/kg 1,1 - 4,2 0,1 - 10,4 0 - 0,3
Fenol, mg/kg 21 - 100 <2,5 - 68 < 2,5
Polyaromatiska kolväten,
mg/kg

2 - 12 < 0,05 < 0,05

  Metaller*
Cr < 5 - 50 < 5 - 5,1 < 5
Cd < 0,5 < 0,5 < 0,5
As 1,3 - 4,5 < 0,5 - 1,8 < 0,50 - 1,1
Cu 4,7 - 87 < 5 - 5,1 < 5
Zn 6,3 - 39 2,8 - 49 < 10
Pb < 5 - 10 < 5 < 5
Ni 2,6 - 35 < 2,5 - 4,1 < 2,5 - 6,8

* Innehållet av metaller i överskottssanden kan variera beroende på vil-
ken metall som gjuts men även av vilken utrustning som gjuteriet arbe-
tar med.

Miljöpåverkan

Fenol
När det gäller kemisk bunden sand, som omfattas av Naturvårdsverkets
”Riktlinjer för fenolhaltig avfallssand från gjuterier” RR 1980:1, uppgår
denna till ca 50 000 ton /år.

Enligt riktlinjerna skall fenolinnehållande sand enligt ovan deponeras på
avfallsupplag med lakvattenrening alternativt på ett enligt miljöskyddslagen
(Miljöbalken) prövat avfallsupplag som inte nödvändigtvis behöver ha lak-
vattenrening. Den termiska belastning som sanden/bindemedlen utsatts för
styr valet av deponeringsplats. Kopia på RR 1980:1 har tillsänts Finansde-
partementet.
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Fenolhalten i den kemiskt bundna sanden ligger i allmänhet mellan 1-70
mg/kg sand.

Diskussionen kring fenolhalter i gjuterisander var intensiv i Sverige under
slutet av 1970-talet. Bland annat utförde Naturvårdsverket en studie kallad
"Fenolföreningars inverkan på miljön - En litteraturöversikt" där man på 60
sidor beskriver fenolers påverkan. (SNV PM 792, 1976) Det omfattande ar-
bete som nedlades under denna tidsperiod utmynnade i Naturvårdsverkets
"Riktlinjer för fenolhaltig avfallssand från gjuterier" RR 1980:1.

Fenol är ett naturligt förekommande ämne som förekommer i ex urin (5-10
mg/l), mossa, gräs och i alla högre växter. Fenol bildas och frigörs även vid
nedbrytning av multnande växtdelar.

Enligt litteraturuppgifter är nedbrytningshastigheten för fenol i vatten 3 - 5
mg/l och dag vid kontakt med jord och växter, 2 mg/l och dag utan sådan
kontakt. I följande bilder som är hämtade från Naturvårdsverkets litteratur-
genomgång visas två exempel på fenolnedbrytningen.

 

Bild 3 Nedbrytning av fenol genom UV-strålning (1)
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Bild 4 Temperaturens inverkan på nedbrytningshastigheten i sötvatten
(1)

Risken med fenol i naturen är starkt förknippad med klorering av dricks-
vatten. Enligt Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten är gränsvärdet
för fenol i råvatten 0,005 mg/l. Orsaken är att det vid kloreringen kan bildas
klorfenoler som är mycket illaluktande.

Metaller
Sandens innehåll av metaller utgör en risk för urlakning, speciellt vid låga
pH-värden. Metaller kan sedan ackumuleras i näringskedjorna eftersom de
inte kan brytas ner biologiskt. Generellt sett är emellertid metallinnehållet i
överskottssand från gjuterierna lågt.

pH-värde
Lakvattnets pH-värde kan i vissa fall utgöra en begränsande faktor för al-
ternativ användning av överskottssanden. Oavsett om pH-värdet är alltför
högt ( >11) eller lågt (<3) riskerar man negativa effekter på naturen. Lågt
pH bidrar till försurningen och underlättar urlakning av tungmetaller. Högt
pH kan ge lokal chockverkan med utslagning av växt och djurliv. Bland
gjuterisanderna varierar pH-värdet från surt (syrahärdande organiska bin-
demedel) till basiskt (vattenglas och esterhärdande fenolbindemedel).

3.3 Dagens alternativa användning av gjuterisand

3.3.1 Allmänt

Som tidigare påpekats används huvuddelen av gjuterisanden för arbets-
eller mellantäckning på deponier. I mindre omfattning förekommer alterna-
tiv användning av sanden. Sedan det att avfallsskatten infördes 2000-01-01
har gjuteribranschen gjort intensiva insatser för att finna alternativ till de-
ponering. Ett flertal tänkbara alternativ har undersökts och utvecklats. Detta
är emellertid en långsiktig process vars framgång påverkas av ett flertal
faktorer inte minst myndigheternas inställning.

Grunden för ett lyckat resultat i jakten på att finna en avnämare för gjuteri-
sand är att man i branschen måste förändra synen på överskottssanden. Så
länge som den betraktas som ett rent avfall finns små möjligheter till alter-
nativ användning.

Alternativet är att betrakta sanden som en produkt som någon annan kan
använda på kommersiell basis. Detta synsätt medför att hanteringen av san-
den i många fall måste ändras och kanske måste sanden behandlas på något
sätt för att bli attraktiv. Grundläggande för ett lyckat arbete är att man han-
terar sanden som en råvara vilket betyder:

• Bygg upp kunskapen om sandens fysikalisk och kemiska innehåll.
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• Separera sanden från andra avfall/restprodukter ex. stoft, slagg etc.

• Hantera sanden på ett sätt som säkerställer en jämn och hög kvalitet.

 Den sista punkten kan innebära att man på något sätt, antingen på gjuteriet
eller externt, krossar, siktar och magnetseparerar sanden. En variant på
detta är om gjuteriet kan ta ut överskottssand direkt från retursandssyste-
met.

3.3.2  Gjuteribranschens insatser för att finna alternativ till deponering

Sveriges gjuterier och Svenska Gjuteriföreningen har drivit ett flertal pro-
jekt såväl nationellt som internationellt för att finna alternativ användning
för överskottssanden. Exempel på detta är:

• Nordgren, Ulf & Nayström, Peter; "Arbetsmetod för karaktärisering
av överskottssand från gjuterier" Gjuteriföreningsskrift 990920

• "Foundry waste possibilities in the future" Internationell konferens i
San Sebastian 12-14 november 2001. Där ett EU-projekt inom områ-
det avrapporterades.

• Nayström, Peter; "Alternativ användning av gjuterisand från gjuteri-
industrin." REFORSK-rapport FoU 159.

• "Försök med tätning och täckning av avfallsupplag genom använd-
ning av fiberslam, gjuterisand, slaggranulat och slaggrus." RFV rap-
port 01-7.

• Nayström, Peter & Stålhandske, Christina & Viklund-White Christi-
na; "Branschöverskridande användning av restprodukter" Gjuterifö-
reningsskrift 010905.

Utöver detta pågår för närvarande två omfattande projekt tillsammans med
anläggningsbranschen och komposterings/jordtillverknings-branschen. I
dessa projekt deltar även företag från andra branscher samt universitet och
högskolor. Kontinuerliga diskussioner kring projekten hålls dessutom med
såväl lokala som centrala myndigheter. Genomgående har responsen från
myndigheterna varit mycket positiv och man följer arbetet med intresse.

• AIS-projekt nr 32. "System för ökad användning av alternativa mate-
rial i mark och anläggningsbyggande. Projektstart i juli 2001.

• Användning av industriella restprodukter vid kompostering och jord-
tillverkning. Samnordiskt projekt delfinansierat av Nordisk Industri-
fond. Projektstart maj 2002.
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Summerat visar resultaten att ett stort intresse skapats för gjuterisanden hos
potentiella avnämare. De begränsande faktorerna som noterats i vissa fall
är:

- avsaknaden av nationella regler för användning av restprodukter
- av teknisk natur
- beroende på sandens kemiska innehåll
- beroende av sandens fysikaliska egenskaper
- miljömässiga och härvid oftast beroende på långa transporter
- tillgängliga volymer (Begränsar för SMF)
- av ekonomisk art
Den ekonomiska faktorn är i vissa fall helt avgörande. Sverige har god till-
gång på relativt billiga jungfruliga material som gjuterisanden skall konkur-
rera med. Sanden "tål" därför ekonomiskt inga långa vägtransporter. Långa
vägtransporter är dessutom inget miljömässigt bra alternativ.

Genomförda arbeten har visat att Sveriges geografi förhindrar lösningar
som är centraliserade. Detta oavsett om det handlar om centrala återvin-
ningsanläggningar eller centrala lösningar för alternativ användning. En
grov uppskattning av kostnaderna för hantering och transport av ballast-
material, som används inom entreprenadbranschen, ligger på 20 kr/ton och
mil. Transporterna måste således begränsas till några mil för att det kost-
nadsmässigt skall vara intressant att använda gjuterisand och slagg till al-
ternativa lösningar.

Bra alternativ användning av gjuterisand innebär således i allmänhet att av-
sättningen kan ske i gjuteriets närområde. Genom god kännedom om den
egna produkten samt kunskap om marknaden och vilka användningsområ-
den som är möjliga underlättas strävan efter alternativ användning.

Den framtida potentialen kommer i mycket stor utsträckning att klarläggas i
de två ovan nämnda pågående projekten. Fokus har här lagts på lösningar
som kan ge dels en kontinuerlig avsättning av materialen och dels är lokali-
seringsmässigt placerade i gjuteriernas närområde. Dessa lösningar kan
emellertid endast i begränsad omfattning påskyndas av införandet av en
avfallsskatt. Om alternativen är godtagbara ur alla aspekter kommer sanden
att finna optimal användning även utan en skatt.

3.3.3  Pågående alternativ användning av gjuterisand

Nedan visas en uppställning av olika alternativ till deponering som, i dags-
läget, förekommer, för användning av gjuteriernas överskottssand.

Tabell 3    Olika alternativ till användning av överskottssand från gjuterier

Kemiska bindemedel Bentonitbunden sand
 Organiska  Oorganiska

 - Utfyllnadsarbeten i gjuteriernas  - Utfyllnadsarbeten i gjuterierna  - Utfyllnadsarbeten i gjuteriernas
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närområden närområden närområden
 - Tätskikt vid sluttäckning av depo-

nier
 - Råmaterial till cementproduktion  - Råmaterial till mineralullsproduk-

tion
 - Strukturmaterial vid komposte-

ring/jordtillverkning
 - Konstruktion av bullervallar

 - Kiselkälla vid metallurgiska pro-
cesser

 - Utfyllnadsarbeten i gjuteriernas
närområden

Totalt används 33 % av sanden på ett sätt att den inte kommer att omfattas
av en avfallsskatt.
Möjligheten till avsättning är helt beroende på förekomsten av lämpliga
objekt i gjuteriernas omedelbara närhet. I viss mån är även gjuteriernas
storlek eller mer specifikt sandmängdens storlek en faktor som påverkar
möjligheten till avsättning. I många fall är det en fördel med en större
sandmängd eftersom intresset från en tänkbar avnämare då är större.

När samhället i stort är inne i ett expansivt skede med pågående eller plane-
rade omfattande byggprojekt är det enklare för gjuterierna att finna avsätt-
ning för sanden. Dagens situation med ett mycket begränsat byggande och
tillika låga efterfrågan på ny mark ser vi det allt svårare för gjuterierna att
finna avsättning för sanden till utfyllnadsprojekt. Denna trend kommer även
att visa sig i framtiden eftersom de gjuterier som idag har möjlighet att an-
vända sanden till utfyllnader får mycket svårt att finna nya områden för ut-
fyllnad i takt med att befintliga utfyllnadsplatser fylls.

Huvudorsakerna till att gjuterierna inte funnit lämpliga alternativ till depo-
nering är att:

- Möjligheterna till utfyllnader i gjuteriets närområde är uttömda.
Transportavstånden till tänkbara utfyllnadsplatser är orimligt stora
och kan inte försvaras vare sig miljömässigt eller ekonomiskt. Se kap.
6.3.2.

- Myndigheters krav att deponering skall ske. Anledningen till detta
kan vara att man gjuter en metall som innehåller ex koppar, bly, eller
zink. Rädsla för kontaminering av sanden av tungmetaller och därpå
följande spridning av dessa utanför kontrollerade deponier medför att
myndigheterna är mycket restriktiva med att ge tillstånd för annat än
deponering.

- Arbetet med att sluttäcka Sveriges deponier är endast i sin linda. Po-
tentiellt finns en stor avsättningsmöjlighet att använda den bentonit-
innehållande sanden som tätskikt vid sluttäckning av deponier.

- Osäkerhet hur gjuterisanden skall klassas. Regelverk för användning
av restprodukter saknas i Sverige.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 18

- Inom EU arbetar man på olika direktiv för klassning av material.
Bland dessa finns klassning av avfall som skall läggas på olika depo-
nityper. De svenska myndigheterna har en tendens att använda de ar-
betsmaterial som kommit fram inom EU även när man diskuterar al-
ternativ användning. Detta görs för att generella regler saknas i Sve-
rige kring restproduktanvändning.

- Fenolhaltig sand skall deponeras enligt de anvisningar som Natur-
vårdsverket givit i RR 1980:1. I stort sett all sand som härrör från
processer där organiska bindemedel använts vid formtillverkningen
omfattas av dessa föreskrifter. Detta betyder deponi som omfattas av
avfallsskatten.

- Även för icke fenolhaltig kemiskt bunden sand vill myndigheterna i
vissa fall att deponi används. Som tidigare beskrivits är det sandens
höga pH-värde som utgör en begränsande faktor för ex vattenglas-
bunden sand.

4 REDUCERING AV MÄNGDEN ÖVERSKOTTSSAND

4.1 Processtekniska åtgärder

Bentonitbunden sand
Som nämnts tidigare recirkuleras idag 90-95 % av sanden i gjuteriets
kretslopp för sanden. Möjligheterna att öka denna andel är mycket begrän-
sad. Endast en mindre reducering av mängden sand som lämnar gjuterierna
kan åstadkommas genom installationer av företagsinterna reningssystem
eller optimeringar av processen. Anledningen till detta är:

- En förslitning av sandkornen uppstår under det att sanden cirkuleras i
gjuteriernas sandsystem. Förslitningen har såväl termiska som meka-
niska orsaker. Detta är ett faktum som inte låter sig påverkas av några
tekniska eller politiska åtgärder. För att förhindra kollaps måste sand-
systemen därför ovillkorligen fräschas upp genom tillsats av nysand.

Kemisk bunden sand
Viss minskning av den deponerade sandmängden kan på sikt uppnås genom
att optimera produktionsprocessen. Exempel på detta kan vara att öka
mängden järn i förhållande till sanden i formarna, lägre tillsatser av binde-
medel och sandseparering av olika sandtyper ex. där kromitsand används i
kombination med olivinsand. Det är dock marginella besparingar i sandför-
brukningen vi talar om.

4.2 Företagsintern återvinning/rening

Bentonitbunden sand
Ett sätt att minska mängden överskottssand, som provats, är att rena  och
återanvända den som nysand vid kärntillverkningen. Ett gjuteri i Frankrike
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använder denna teknik i begränsad omfattning. Rening av bentonitinne-
hållande gjuterisand till "nysandskvalitet" har emellertid visat sig mycket
svårt beroende på:

- termiska reningsmetoder eller konventionella mekaniska skrubbrar
har begränsad effekt.

- bentonitrester i sanden innebär en kraftig störning när sanden skall
bindas med kemiska bindemedel. Bindemedelsförbrukningen ökar
avsevärt och orsakar i sin tur ökade kostnader, negativ miljöpåverkan
i form av gasemissioner samt framför allt ökade kassationer som krä-
ver omgjutning av detaljerna.

- rening av sanden åstadkommer i sig en förslitning av sandkornen och
skapar en finfraktion som måste deponeras.

- reningen i sig är miljöbelastande. Termiska metoder förbrukar fossila
bränslen och ger emissioner till luft. Finfraktioner bildas som skall
deponeras. Bindemedelsförbrukningen vid tillverkning av nya kärnor
höjs på grund av bentonitrester i sanden. Miljöpåverkan av det senare
beskrevs ovan.

- reningsanläggningar kan av ekonomiska skäl endast bli aktuella för
ett fåtal gjuterier eftersom de kräver stora investeringar.

4.3 Extern återvinning/rening

Det har förts en diskussion i branschen om att upprätta centrala anläggning-
ar för behandling av gjuterisand. En utredning som avslutades 1993 kring
detta visar att centrala återvinningsanläggningar inte är realistiska i Sverige.
De stora transportavstånden mellan gjuterierna innebär att det rent miljö-
mässigt är fel med centrala anläggningar och dessutom är det inte ekono-
miskt försvarbart.

Erfarenheter från tyska centrala återvinningsstationer visar att man skapar
mer problem än man löser med dessa anläggningar. De tre anläggningar
som man byggde med statliga bidrag har nu tvingats att stänga. Svårighe-
terna består i huvudsak av att:

- man skapar 20-35 % stoft vid reningen av sanden. Problemen att
miljömässigt korrekt omhänderta denna finfraktion är större än att
omhänderta den orenade sanden.

- sanden blir efter reningen inte 100 % ren. Rester från olika bindeme-
del medför att sanden inte kan användas hur som helst utan måste
återanvändas med samma bindemedel som ursprungligen nyttjades.
Gjuteri A kan således inte använda renad sand från gjuteri B. Detta
betyder att reningsanläggningen måste köras batch-vis resulterande i
stora logistiska problem.
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5 SLAGG FRÅN METALLURGISKA PROCESSER

5.1 Uppkomst och innehåll

Vi smältning av metallhaltiga material uppstår alltid en viss mängd slagg-
produkter som måste avlägsnas före det att metallen kan användas för fram-
ställning av nya detaljer. Den uppkomna slaggmängden ligger i allmänhet
mellan 2-10 % av den smälta vikten. En rad faktorer påverkar mängden och
sammansättningen av slaggen såsom:

- typ av metall
- kvaliteten på ingående råmaterial
- typ av smältugn
- smältprocessen
- behandling av den smälta metallen

Totalt genererar de svenska gjuterierna 23 600 ton slagg. Av denna mängd
är det företrädesvis slaggen från järn- och stålgjuterierna som deponeras
varför den fortsatta diskussionen fokuserar på dessa slagger.

Innehåll
Slaggen bildas vid hög temperatur vilket medför att den förglasas och ingå-
ende ämnen, företrädesvis metaller, binds mycket hårt varför de därför i re-
gel inte är tillgängliga för utlakning. Slaggen uppvisar därmed inerta egen-
skaper och är ingen fara för omgivande miljö i samband med deponering
eller alternativ användning.

Beroende på vilken legering som gjuteriet framställer varierar de kemiska
sammansättningen av slaggen. I bilaga 2 visas sammansättningen för en
slagg från en kupolugn för framställning av gråjärn.

5.2 Dagens hantering

Av den totala slaggmängden i Sverige deponeras för närvarande ca 16 800
ton motsvarande 71 % av den totala slaggmängden. Resterande mängd
sänds för återvinning eller används som ersättning för naturgrus.

En principiell skillnad finns mellan den slagg/krets som uppkommer vid
gjuterier som smälter icke järnmetaller och den från järn- och stålgjuterier.
Den förra innehåller i regel relativt stor andel ren metall som har en högt
kommersiellt värde. För dessa slaggtyper finns därför ett väletablerat sy-
stem för återvinning. I stort sett all slagg från dessa gjuterier lämnas därför
till företag specialiserade på att utvinna metallen. Därmed omfattas slaggen
inte av deponiskatten.

5.3 Alternativ till deponering
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Slaggen från järn- och stålgjuterierna skiljer sig fysikaliskt i två huvud-
grupper. Slagg från kupolugnar som granuleras får en grusliknande konsi-
stens medan slaggen från el-ugnar förekommer i form av klumpar. Detta
påverkar möjligheten till alternativ användning. Kupolugnsslaggen har en
potential att direkt ersätta naturgrus i visa applikationer medan däremot el-
ugnsslaggen behöver behandlas före det att alternativ användning kan ske.

I dagsläget deponeras huvuddelen av slaggen från järn- och stålgjuterierna I
likhet med gjuterisanden används den i regel för täckning av annat avfall på
deponin och utgör därmed en resurs.

När det gäller möjligheten till alternativ användning av slaggen gäller i stort
sett samma argumentation som för gjuterisanden. Möjligen är begränsning-
arna ännu mer uttalade eftersom den genererade slaggmängden per gjuteri
är mindre än motsvarande sandmängd. Detta är i regel en hämmande faktor
eftersom potentiella avnämare behöver kontinuerlig tillgång till relativt sto-
ra materialmängder.

Ur framför allt miljöskäl är det således endast tänkbart med ytterst lokala
lösningar.

6 EUROPAASPEKTER PÅ HANTERING AV GJUTERIERNAS ÖVER-
SKOTTSSAND

6.1 Avfallsskatt i övriga EU-länder

Generella skatter på avfall är något relativt nytt för Europa och det är en-
dast omkring 50 % av medlemsländerna i EU som infört denna skatt. I de
fall där skatt införts ligger den generellt sett på en mycket blygsam nivå
jämfört med den som föreslagits i Sverige. Enda undantaget från detta är
Danmark som har en skatt på 49 Euro/ton. Det skall också poängteras att
det branschspecifika avfallet i regel är undantaget från avfallsskatten.

En genomgång av skattesituationen för Europas gjuterier visar på ett myck-
et komplext mönster. Även i de fall där det finns generella avfallsskatter är
det vanligt att gjuterierna på ett eller annat sätt slipper betala skatt för sand
och slagg. Exempelvis kan man i Holland, till skillnad från det svenska för-
slaget, använda sanden för mellantäckning på deponi och härigenom slippa
skatt. Ett annat exempel är att en enda delstat i Tyskland har skatt på icke
miljöfarligt avfall men här har man av konkurrensskäl undantagit järngjute-
rier.

Det har även visat sig att efterlevnaden av en förekommande avfallsskatt är
bristfällig vilket ger en sned konkurrenssituation.

Från CAEF:s miljökommitté (Europeisk samarbetsorganisation för gjuteri-
industrin) har vi fått en sammanställning av skattesituationen för Europas
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gjuterier. Denna har emellertid inte uppdaterats på några år. I tabell 4 utgör
därför CAEF:s uppgifter grunden som dessutom kompletterats med upp-
gifter från den svenska avfallsskatteutredningen SOU 2002:9 samt med
personlig information via Gjuteriföreningens kontaktnät i Europa. Sam-
manställningen gör inte anspråk på att vara fullständigt heltäckande men
ger en god bild av situationen.
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Tabell 4 Skattesituationen för gjuterierna i Europa. (Se anmärkningen
ovan)

Land Avfallsskatt
Euro/ton

Kommentar

Belgien
- Valonien
- Flandern

9
19

Danmark 49 Gäller inte farligt avfall.
De flesta gjuterierna är undantagna på ett eller
annat sätt.

Finland 16 (1996) Berör inte egna deponier
Frankrike 10
Grekland 0
Holland 13 Gäller inte för mellan- eller sluttäckning på depo-

ni
Italien 1 (1996)
Norge 42 Gäller inte för farligt avfall. Gäller inte industride-

ponier. Olika hantering från kommun till kommun.
Portugal 0
Schweiz 0
Spanien 0
Storbritannien 38

3
För icke farligt avfall
För inert avfall till vilket gjuterisand och slagg
klassas.

Tyskland 0 Delstaten Schleswig - Holstein har skatt men där
är järngjuterier undantagna.

Österrike 0

6.2 Hantering av överskottssand i övriga Europa

6.2.1  Centrala sandåtervinningsanläggningar

Ett antal centrala sandåtervinningsanläggningar finns runt om i världen. I
Europa finns endast en anläggning i Italien. Anläggningen som tidigare
fanns i Tyskland har tvingats att stänga av orsaker som redovisas nedan.

Erfarenheterna från anläggningarna har genomgående varit negativa och
kan sammanfattas enligt följande:

- anläggningarna kräver stora statsstöd för att bli lönsamma.

- logistiska problem på grund av att anläggningarna måste köras batch-
vis och att gjuterierna måste få tillbaka ”sin egen” sand.

- 20-35 % av tillförd sandmängd avgår i form av stoft. Problemen är
stora att omhänderta stoftet.
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Problemen har inneburit att utvecklingen av centrala anläggningar avstan-
nat och man koncentrerar uppmärksamheten alltmer mot alternativa an-
vändningar av överskottssanden.

6.2.2  Alternativ användning

Diskussioner kring gjuteriernas överskottssand är inte något som enbart
förekommer i Sverige utan är ett ämne för globalt intresse. Olika försök
görs att dels minska sandmängderna och dels finna alternativ användning
av sanden.

Tänkbara alternativa användningsområden för gjuterisander är i huvudsak
gemensamma i Europa och består i:

Anläggningsarbeten
Konstruktionsarbeten på deponier
Cementframställning
Mineralullsframställning
Asfaltsproduktion
Betongarbeten
Tegelframställning

Av dessa är det endast användning av gjuterisand till diverse anläggnings-
arbeten och konstruktionsarbeten på deponier som kan förbruka tillräckliga
mängder sand, även om övriga användningar kan vara intressanta i vissa
specialfall.

Begränsande faktorer för alternativ användning av sanden anses vara:

- En konstant försörjning av avfallssand kan inte garanteras. Detta gäll-
er främst från mindre gjuterier.

- Vid användning av sanden måste den ha konstant sammansättning
och egenskaper.

- Sandens innehåll av föroreningar stör vid alternativ användning

- Myndigheters motstånd mot alternativ användning

- Psykologiskt motstånd från närboende mot att använda ”avfallssand”
till ex asfaltsproduktion.

6.3 Svenska specialförhållanden

6.3.1  Allmänt

Gjuteriindustrin i Europa uppvisar strukturmässigt små skillnader. Antals-
mässigt dominerar små och medelstora företag.
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Gemensamt för gjuteriindustrin är att man generellt inte betalar någon av-
fallsskatt för deponering av överskottssand eller slagg.

Det som gör Sverige unikt är dels införandet av en mycket hög avfallsskatt
och dels den geografiska lokaliseringen av gjuteriindustrin. De stora av-
stånden som råder mellan gjuterierna i Sverige är mycket kraftig begrän-
sande faktor när det gäller att finna alternativ till deponering av sanden.

Att transportera överskottssanden på lastbil kommer att medföra dels en
miljöbelastning och dels ökade kostnader för en pressad bransch. Dessa ne-
gativa effekter skall ställas mot de eventuella fördelar ur miljö- och krets-
loppssynpunkt som uppnås genom att utnyttja sanden för alternativa ända-
mål.

6.3.2  Livscykelanalys (LCA)

En fullständig LCA (livscykelanalys) där deponeringsalternativet ställs mot
alternativ användning skulle kunna ge en vägledning av bästa hanterings-
alternativ. Svårigheterna med all form av LCA är emellertid att väga olika
former av miljöbelastningar och uttag av ändliga naturresurser mot var-
andra. Om Finans- och/eller Näringsdepartementet finner det önskvärt är
svensk gjuteriindustri beredd att utföra en ingående LCA.

Som en inledande vägledning kan emellertid följande data användas vilka
gäller för en lastbil som lastar ca 14 ton.

Parameter Förorening Per ton och km
Energiåtgång diesel 0,53 MJ
Energiåtgång omräknat till
utvunnen råolja 0,58 MJ
Emissioner totalt:

-  Koldioxid, CO2
-  Kolmonoxid, CO
-  Svaveldioxid, SO2
-  Kväveoxider, NOx
-  Partiklar
-  Dikväveoxid, N2O
-  Kolväte, HC
-  Metan, CH4
-  Olja (aq)
-  Fenol
-  Kemisk syreförbruk-
   ning, COD
-  Total kväve, N

gram
50
0,06
0,03
0,38
0,006
0,002
0,025
0,015
0,0002
0,0003

0,0006
0,0001

En LCA resulterar normalt i att man får någon form av jämviktspunkt där
eventuella miljöfördelar med alternativ användning uppvägs av ökade mil-
jönackdelar som transporterna innebär. Som tidigare beskrivits i denna
skrift är det i många fall inte alls självklart att man med alternativ använd-
ning av gjuteriernas överskottssand når några positiva effekter ur miljö- el-
ler kretsloppssynpunkt varför det endast skulle bli ett begränsat antal gjute-
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rier som med miljöargument kan motivera en alternativ användning av
överskottssanden. I korthet kan argumenten för detta summeras med:

- Deponering av gjuterisand orsakar ingen betydande miljöbelastning.

- Gjuterisanden används oftast som ersättning för lokalt uttagna jung-
fruliga massor.

- Alternativ användning ger i regel en direkt påvisbar negativ miljöbe-
lastning främst i form av ökade emissioner från transporterna samt ett
ökat uttag av fossila bränslen.

- Ökade transporter.

Med tanke på de tillkommande kostnader och miljöbelastningar som långa
transporter medför är detta inte någon generell acceptabel hantering för
Sveriges gjuteriindustri.
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SYFTE

Syftet med rapporten är att den skall tjäna som underlag vid Sveriges förhand-
ling med EU-kommissionen om ett undantag från avfallsskatten för gjuterier-
nas överskottssand.

INNEHÅLL

I rapporten behandlas olika alternativ för hantering av överskottssand och
slagg från svensk gjuteriindustri. De olika alternativen jämförs med utgångs-
punkt från såväl miljömässiga, tekniska som ekonomiska aspekter.

ÄMNESOMRÅDE

Gjutning

NYCKELORD

Gjutning

Överskottssand

Slagg

Deponering

Avfallsskatt
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KEMISK ANALYS AV 10 REPRESENTATIVA GJUTERISANDER

Sand nr / Kodnyckel

1 Gjuteri 1 Bentonitbunden överskottsand. Kärntillverkningsmetoder: Cold box, Vattenglas samt små mängder
skalsand.

2 Nermalda kärnrester separerade ur sand nr 1.

3 Gjuteri 2 Bentonitbunden retursand. Kärntillverkningsmetoder: Cold box, skal och
resol/CO2

4 Stoft/sand från filter. Från gjuteri 2.

5 Gjuteri 3 Furansand, Urbränd
6 Furansand. Nermalda klumpar tagna nära flaskan dvs med liten temisk påverkan.

7 Gjuteri 4 Resol + Ester. Urbränd
8 Resol + Ester. Nermalda klumpar tagna nära flaskan dvs med liten temisk påverkan

9 Gjuteri 5 Vattenglasbunden överskottsand tagen efter sandregenerering. Al-gjutning

10 Gjuteri 6 Vattenglasbunden sand. Stålgjutning. Nermalda klumpar
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Parameter\Sand nr: Enhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Torrsubstans g/kg 1000 1000 984 956 1000 1000 1000 999 1000 987

TOC mg/kg Ts 26300 900 32600 79800 6900 14000 3000 5800 <200 <100

Destillerbara fenoler mg/kg Ts 21 2,9 39 100 <2,5 9,9 14 68 <2,5 <2,5

VOC
Bensen µg/kg Ts 2620 480 67 890 <5 1560 83 <5 <5 <5
Heptan µg/kg Ts <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Toluen µg/kg Ts 910 330 40 600 136 8230 18 15 105 <5
Oktan µg/kg Ts <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Etylbensen µg/kg Ts 162 69 15 295 <5 47 <5 <5 43 <5
M/P-xylen µg/kg Ts 325 150 21 320 6 490 14 12 102 <5
O-xylen µg/kg Ts 175 76 <5 <5 <5 104 <5 <5 35 <5
Nonan µg/kg Ts <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
1,3,5-trimetylbensen µg/kg Ts <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Decan µg/kg Ts <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

PAH
Naftalen mg/kg Ts 0,29 <0,09 3,5 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Acenaftylen mg/kg Ts <0,09 <0,09 0,23 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Acenaften mg/kg Ts 0,16 <0,09 0,84 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Fluoren mg/kg Ts 0,16 <0,09 0,27 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Fenentren mg/kg Ts 0,63 <0,09 2,3 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Antracen mg/kg Ts <0,09 <0,09 0,5 1,1 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Fluoranten mg/kg Ts 0,13 <0,09 0,33 0,72 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Pyren mg/kg Ts <0,09 <0,09 0,21 0,52 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Benzo(a)antracen mg/kg Ts <0,09 <0,09 <0,09 0,25 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Krysen mg/kg Ts <0,09 <0,09 0,21 0,48 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Benzo(b+k)fluoranten mg/kg Ts <0,09 <0,09 <0,09 0,14 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Benzo(a)pyren mg/kg Ts <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg Ts <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg Ts <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts <0,09 <0,09 <0,09 0,17 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 3 BILAGA 1

Parameter\Sand nr: Enhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mineraler
Aluminium mg/kg Ts 2200 330 2800 5200 570 480 4000 3300 1000 490
Arsenik mg/kg Ts 2,1 <0,50 1,3 4,5 <0,50 <0,50 1,8 1,1 <0,50 0,51
Bly mg/kg Ts <5,0 <5,0 <5,1 10 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,1
Bor mg/kg Ts <50 <50 <51 68 <50 <50 <50 <50 <50 <51
Fosfor mg/kg Ts <200 <200 <200 300 1000 1300 <200 <200 <200 <200
Järn mg/kg Ts 3200 620 3000 56500 1400 1500 6100 6100 1700 530
Kadmium mg/kg Ts <0,50 <0,50 <0,51 <0,52 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,51
Kalium mg/kg Ts 400 200 400 800 200 200 2200 2600 300 <200
Kalcium mg/kg Ts 0,33 0,03 0,42 0,79 0,04 0,03 0,22 0,21 0,07 170
Kobolt mg/kg Ts 0,84 <1,5 <1,5 4,5 <1,5 1,7 1,7 1,9 <1,5 <1,5
Koppar mg/kg Ts 5,0 <1,5 4,7 87 2,7 2 4,4 3,6 <1,5 6,0
Krom mg/kg Ts <5 <5 <5 50 <5 <5 5,1 5,0 <5 <5
Kvicksilver mg/kg Ts <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Magnesium mg/kg Ts 1200 <200 1000 1900 200 200 2200 2400 600 500
Mangan mg/kg Ts 76 12 78 760 22 27 79 76 34 25
Nickel mg/kg Ts 2,6 <2,5 <2,5 35 <2,5 <2,5 3,9 4,1 <2,5 6,8
Zink mg/kg Ts 6,3 <10 <10 39 6,6 2,8 49 14 <10 <10

Mineraler angivna som oxider analycerade hos Cementa AB i Slite
CaO % 1,0 0,3 0,7 1,5 0,4 0,5 1,3 1,2 1,3 0,2
SiO2 % 88,0 97,0 88,0 72,0 94,0 87,5 76,0 82,0 75,0 97,0
Fe2O3 % 1,50 0,80 1,60 13,40 1,00 0,90 1,90 2,00 1,30 0,60
Al2O3 % 6,50 3,30 4,20 6,10 4,80 4,50 10,00 10,00 10,50 2,70
MgO % 0,40 0,10 0,40 0,80 0,10 0,10 0,50 0,50 0,20 0,10
K2O % 1,60 1,50 1,20 1,10 2,10 1,90 3,40 3,40 3,30 1,10
Na2O % 1,80 1,10 0,80 1,10 1,20 1,10 2,80 2,70 3,80 1,00
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KEMISK ANALYS AV SLAGG FRÅN KUPOLUGN
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