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Kompletteringen är något omfattande eftersom stödet söks för ett helt system. För att förklara 
skillnaden mellan våra ambitioner med projektet och det invanda, bifogas bilder som 
åskådliggör innovationer, nuläge och lite av historia hur idén till Sustainable Biological 
Recycling System (SBRS) växte fram under många år. 

Det centrala för projektet är återvinning av alla växtnäringsämnen till lantbruks – och 
trädgårdsföretagen eftersom ”Lantbruk är en grundläggande trygghet i samhället” – vilket 
visas på 
https://www.facebook.com/watch/?v=10157208962830687&notif_id=1585498087350402&n
otif_t=watch_follower_video.  
Att utöver biogödsel kan användas biogas och minimera utsläpp, är bonus. Behovet av hållbar 
återvinning av alla växtnäringsämnen framgår av två inlägg: 

 På webbsidan https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/insight/CCEFF_Full-
report_May-2019_Web.pdf skrivs: 

“In the linear food system, a very high proportion of food flows into cities where it is processed or 
consumed, creating organic waste in the form of discarded food, byproducts or sewage. In cities, only a 
very small proportion (<2%) of the valuable nutrients in these discarded organic resources gets looped 
back to productive use.” 

 Liknande tankar fanns redan 1993 i en text till en presentation till seminarium med titeln 
”Kretsloppstänkande vid behandling av hushållens organiska avfall” av R Gajdos/Svedelius. Finns 
att läsa på http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2017/10/Kretslopp-1993-RG-RS.pdf 

------------------- 

1. Förklara vad själva innovationen i detta projekt är. Vad är nytt?  
Innovationen är hela systemet som återför växtnäringsämnen till odlad mark på ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart sätt, vilket innebär följande: 
Ekologiskt – omvandlingsprocessen sker på biologins villkor, tillförsel av Förnybart 
Organiskt Material med biogödsel ökar markens mullhalt och biologisk mångfald av 
markernas organismer. 
Ekonomiskt – kostsamma utsläpp som skadar miljö, hälsa och klimat minimeras med hjälp av 
teknik som stödjer insamling, transport och biologiska processer.  
(J. Ford: ”Alla processer som kan göras med hjälp av mikroorganismer är billigare än 
termiska eller kemiska processer.”)   
Socialt – värna om alla människors lika värde genom att erbjuda arbetsmiljö som blir lika 
hälsosam som inom andra yrken. 
Att hela systemets funktion kan jämföras med uppfinningen glödlampa. Utan hela elsystemet 
är glödlampan överflödig. Lika överflödiga kan vara de nya metoderna och de tekniska 
innovationerna utanför systemet. 

 
Innovationsidé:  

Bygga ett Sustainable Biological Recycling System (SBRS) som är ”ett hållbart biologiskt återvinningssystem” för att 
hållbart ta vara på växtnäringsämnen och bioenergi genom att använda innovationer och/eller förbättra hård- och 
mjukvara i alla delsystem och därmed förhindra utsläpp som är kostsamma förluster eftersom dessa skadar hälsa, miljö och 
klimat.  

Förtydligande: 
SBRS hanterar den del av avfall som har ursprung i växter, djur och mikroorganismer och 
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kallas här Förnybart Organiskt Material i avfallet. Detaljer för biogasanläggning (exklusive 
den nya utformningen av bioreaktor) finns på bild nr. 1. Detaljer för insamlingsanordnigar av 
mat- och toalettavfall finns på bild nr. 2. 

Nuläge för insamling 
Ohållbar insamling av mat- och toalettavfall beskrivs med bild nr. 3 (sid. 10) för matavfall 
och bild nr. 4 Sid. (11) samt efterföljande texten inklusive avloppsreningsverk på sidan 12. 
--------------------- 

2. En innovation är en en ny eller förbättrad metod eller produkt som placeras på marknaden och 
kommer till användning.  
a. Vad kommer att finnas vid projektets slut?  
En metod?  
Det kommer att finnas ett helt nytt system med flertal nya metoder. 
Nya metoder för insamling av mat- och toalettavfall, ny metod för förbehandling, ny metod 
att förhindra utsläpp under förbehandling och ny metod att hantera biogödsel för att öka 
lagringsduglighet.  

En prototyp till en anläggning som sedan ska saluföras?  
Ja.  
SBRS kommer att presenteras under projektets som  
a) visningsanläggning tillgänglig för intressenter 
b) material för offentliggörande i 3D format med dokumentation som firman r.a.p.s. i 
Landskrona ska utföra. 

Förtydligande 
I SBRS kommer att användas ett flertal nya metoder, ett flertal nya eller grundligt 
förbättrade delar av utrustning och framställs olika typer av biogödsel som blir nya 
produkter för areella näringar.  Innovationer förtydligas för (A) med (1), (2) och (3) samt för 
(B), (C) och TRIGENERATION. 

SBRS består av  

A. innovativ lokal high-tech biogasanläggning med radikalt förbättrad  
1. förbehandling för ökad precision med innovationer för  

 sönderdelning av våta material  
 kontrollerad inblandning av torra finmalda material  
 inmatning av substrat med en torrsubstanshalt på omkring 30 % till bioreaktor för att minska 

användning och förorening av vatten och därmed framöver kunna bygga mindre bioreaktorer 
till lägre kostnad  

Förtydligande av ny metod för förbehandling:  
Det nya är att under förbehandling kommer att användas slutna behållare för vattenhaltiga 
material som slussas vidare till kvarn och blandare i slutna rör. I blandarutrustning sker 
invägning av både vattenhaltiga och torra material för att få önskad halt av torrsubstans. 
Därmed förhindras förorenande utsläpp som är förluster av växtnäring och bioenergi. 

Finfördelat och väl blandat substrat med omkring 30 % torrsubstans tillåter betydligt mindre 
bioreaktorer i lokala anläggningar. Det är det Förnybara Organiska Materialet som 
mikroorganismer omvandlar och därmed upparbetar/uppgraderar till två värdefulla produkter 
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- biogas och biogödsel. Dessa är eftertraktade av företagen inom areella näringar och 
nödvändiga för att ställa om hela samhället till en fossilfri och hållbar framtid. 

Nuläge under mottagning, lagring och blandning av Förnybart Organiskt Material. 
Som framgår av bild nr. 6 och 7 (sid. 14) sker i hanteringen i öppna system. Illaluktande 
luftföroreningar och bioaerosoler skapar förluster och ohygienisk arbetsmiljö.  
De flesta biogasanläggningar använder vatten som transportmedel - torrsubstanshalten ligger 
mellan 6 och 12 %. Stora bioreaktorer och hantering av stora mängder gödselvatten (ca 92 – 
94 % vatten) ger onödiga kostnader. Misslyckade system visas på bild nr. 7 och 8 (sid. 15). 

 

2. behandling i en innovativ bioreaktor anpassad till mikroorganismernas behov; bioreaktors innovation 
ska utföras ”i två steg” – först BIOREAKTOR 1 och sedan upp skalning till BIOREAKTOR 2 i syfte att 
verifiera funktion på den nya utformningen som aldrig tidigare har testats  

Förtydligande:  
Helt ny utformning av biorektor som aldrig tidigare har använts. 
OBS! Utformning av planerad bioreaktor kommer presenteras endast för personer som skriver 
under sekretessavtal särskilt för detta - efter råd från Uppfinnareföreningen.   

.   

3. innovativ efterbehandling av biogödsel med inblandning av t ex torr, okalkad torv som 
förhindrar/minimera förluster och underlättar användning när biogödsel blir en fast produkt, förr att öka 
lagringsduglighet i storsäckar för lantbruk eller säckar för trädgårdsodling, samt ytterligare öka 
möjligheten att använda biogödsel för precisionsgödsling  

Förtydligande: 
Det nya är att både bioenergiinnehållet i biogasen och i biogödseln ska kontrolleras i 
projektet. För att minimera förluster är det viktigt att antingen använda biogödseln så snabbt 
som möjligt eller att se till att förbättra biogödselns lagringsbarhet.  
Vid lagring av biogödsel som efterbehandlas med olika metoder ska förluster av kväve, svavel 
och bioenergi jämföras och utvärderas.  

Nuläge vid återvinning av växtnäring 
Från nuvarande biogasanläggningar med hög andel torrsubstans går rötresterna efter uttaget 
av biogas sällan direkt till odlingar, därmed går växtnäringsämnen förlorade.  
I en del anläggningar pressas vätskan ut och används som gödselmedel (och kallas felaktigt 
för biogödsel) medan det torrare materialet efterkomposteras – utsläppen fortsätter.  
I anläggningen som vi besökte hade inkommande materialet hög inblandning av plaster mm, 
som gjorde att i stället för att återföra material till odlingarna, användes det för att täcka 
deponier. Det är en klar förlust av organiskt kol, som under efterkompostering avgår som 
koldioxid, och på deponier uteblir den nytta som den kan göra i odlingar genom att öka 
markernas kolinlagring och gynna bördighet/produktionsförmåga. 

4. arbetsmiljön med hjälp av innovativa biofiltrar i en sluten process i anläggningen som samtidigt ger 
möjlighet till ökat utbyte  

Förtydligande:  
Det nya är, att från all utrustning där illaluktande utsläpp och förluster av växtnäring från våta 
Förnybara Organiska Material i avfallet kan uppstå (i behållare, kvarnar, blandare), ska 
anslutas till biofilter, innehållande malda torra organiska material. När biofiltrets innehåll blir 
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mättat ersätts det med nytt torrt material och det gamla materialet används i processen.  
Det innebär att arbetsmiljön blir hygienisk, och ämnen som skulle gå förlorade kommer att 
återföras till processen. 

Nuläge med ohygienisk arbetsmiljö 
Illa luktande ämnen och bioaerosoler som skapar ohygienisk arbetsmiljö sprids i och omkring 
alla biogasanläggningar. 

 

B. hygienisk insamling av mat- och toalettavfall samt våta organiska restprodukter för att förhindra utsläpp som 
förorenar luft och vatten och orsakar förluster av både växtnäring och bioenergi och har negativ påverkan på hälsa, 
miljö och klimat  

Förtydligande: 
Mat- och toalettavfall ska hygieniskt insamlas utan att spädas med vatten i prototyper som 
håller på att färdigställas.  
Vision om framtidens toalett finns på sidan 8. 

 

C. logistik under transporter där förnybart organiskt material med höga vattenhalter ska ske i slutna kärl för att 
förhindra utsläpp som förorenar  

Förtydligande 
Mat- och toalettavfall som är hygieniskt insamlat transporteras utan att det uppstår utsläpp 
som är kostsamma förluster av växtnäringsämnen och bioenergi. Logistiken kommer att 
vidareutvecklas under projektet. 

 
Hantering av biogas ska ske på ett redan känt sätt där energin i biogasen omvandlas till el och värme/kyla med utrustning för 
TRI GENERATION. 

Förtydligande: 
Vi samarbetar med företag som har färdiga lösningar på hur biogasen omvandlas till el och 
värme och vid behovet av kyla omvandlas värmen till kyla. 

-------------------------------------------- 

b. Hur ska innovationen placeras på marknaden? Sätt samman en plan för detta.  

Så snart vi har anläggningen i gång och får nöjaktiga resultat, kommer vi att presentera 
dokumentation till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) samt informera all riksdagspartier.    

Vi kommer att anlita ALMI för att få hjälp med planen för marknadsföring av SBRS. 
--- 

c. Har ni undersökt om det finns intresse på marknaden för er innovation inom de ungefärliga 
kostnads-/prisramar ni har satt upp?  

Tyvärr, trots att nuvarande hantering av Förnybart Organiskt Material är mycket kostsam och 
orsakar förorenande förluster, de flesta beslutsfattare föredrar ”business as usual”. Detta 
märks även i ”Hållbar slamhantering SOU 2020:03” och ”Mer biogas SOU 2019:63”. I 
SOU 2019:63 skrivs följande:  
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”Kvalitativa nyttor …Bland dessa märks biogasens bidrag till återcirkulering av 
växtnäringsämnen, minskad övergödning, omhändertagande och nyttiggörande av 
avfallsströmmar, ökad försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling, sysselsättning och 
industriell utveckling.” 
Bland referenser saknas SLU och LRF som är ytterst ansvariga för utveckling inom den 
primära produktionen och har den bästa kunskapen om växtnäringsämnens viktighet för 
försörjningstrygghet. 
--- 

Lantbrukare behöver inhemsk producerade fullvärdiga biogödsel för att slippa importera 
mineralgödsel som innehåller enbart några få växtnäringsämnen. Alla beslutsfattare, och 
särskilt i kommunerna, bör ta ansvar för att växtnäringsämnen återförs till odlingar för att 
säkra inhemsk livsmedelsproduktion. Biogödsel, med kvalitet lämplig för odlingarna, bör 
produceras i lokala högteknologiska anläggningar på lantbruks- och trädgårdsföretag, i alla 
stadsdelar, småstäder och byar.  

Det finns ett märkbart behov av att uppfylla ökade krav på omställning till kunskapsbaserat 
hållbart samhälle. Alla känner till behovet av hållbarare hushållning med växtnäring, 
bioenergi och vatten, och därför ska alla dessa delar testas och förbättras under projektets 
gång i SBRS som tar hand om avfallets Förnybara Organiska Material. 
  
Vi har redan informerat olika aktörer i samhället om ambitioner med SBRS i vårt planerade 
projekt. 
--- 
 
3. Vilken är er primära målgrupp för innovationen, vilka kommer vara de huvudsakliga användarna/ 
intressenterna?  

Primärt är målgruppen lantbruk- och trädgårdsföretag som vi vill med projektet motivera för 
att ta hand om det Förnybara Organiska materialet i avfallet. Endast så kan det framställas 
biogödsel med önskad kvalitet och få tillbaka alla växtnäringsämnen samt öka både mullhalt 
och biologisk mångfald i marken. Att företagen kan samtidigt ta nytta av biogas är bonus.  
--- 
För att säkra funktioner för biologisk omvandling, och därmed säkra hållbar återvinning av 
växtnäringsämnen, ska kommuner med innovationsupphandlingar stimulera företagen inom 
areella näringar att ta hand om Förnybart Organiskt Material i avfallet.  
Personer inom areella näringar besitter kunskap om biologiska processer och har mycket 
större intresse av att få fram för odling anpassad biogödsel på ett hållbart sätt, än företag inom 
avfallshantering. Dessa företag får sitt penningflöde för det man bör kalla ”ohållbara 
metoder”. Medborgare står för alla kostnader även för vården av sjuka på grund av 
föroreningar orsakade av nuvarande hantering av avfall och avlopp.   

 
Vilka kommer främst att dra nytta av innovatoinen?  

I huvudsak är det lantbruks – och trädgårdsföretag som har den största nytta av innovationer 
inom SBRS. Företagen får både en samhällsnyttig och lönsam bisyssla samt värdefull 
inhemsk och närproducerad biogödsel samt förnybar energi i biogasen.  
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Till positiva effekter av biogödsel på markens bördighet bör adderas minskade kostnader för 
ett flertal insatsmedel såsom mineralgödsel, bekämpningsmedel, förnybar energi samt 
minskade kostnader för ohälsa som orsakas vid användning av konstgjorda kemikalier eller av 
metoder där högt tryck av bioaerosoller förekommer. 

Det är i slutändan stor nytta för alla som blir användare av nya metoder, ny utrustning och 
övriga av innovationer i SBRS. Vi pratar om ekologisk, ekonomisk och social nytta för 
företagen inom areella näringar och för tätorter som använder SBRS. Innovationer blir även 
till nytta för företagande inom teknik med nya jobb i industri som tillverkar nya produkter 
som är komponenter till SBRS. 
--- 

OBS! Den 3 april 2020 har Sveriges finansminister sagt att efter Corona krisen är det läge att 
ställa om. Då är det utmärkt tillfälle att kunskapsbaserat projekt för vidareutveckling av SBRS 
får anhängare som stödjer hållbar samhällsutveckling. 

 

4. Vad, ungefär, är kostnaden för den som vill investera i den slutliga produkten?  

SBRS passar både för jordbruk- och trädgårdsföretag samt för tätorternas områden för mellan 
500 och 5 000 personer. 

Eftersom varje jordbruk- och trädgårdsföretag har speciell utformning och producerar olika 
mängder av Förnybart Organiskt Material i avfallet krävs det att SBRS anpassas efter lokala 
förutsättningar. Utan att ha tillgång till konkreta mängder är uppskattning av 
investeringskostnaderna för SBRS på lantbruk- och trädgårdsföretag mycket svår. Däremot 
finns det tillgängliga uppgifter angående mängder av Förnybart Organiskt Material i avfallet 
från hushållen.   

Nuvarande intäkter från avgifter för hantering av organiskt avfall och behandling av 
avloppsvatten samt intäkter från produkter 'biogödsel och biogas' kan delvis täcka kostnader 
för uppbyggnad av lokala integrerade systemet för behandling av hushållens avfall och grå 
avloppsvatten vid källan.  

Kostnader för olika delar av biogasanläggning, inklusive byggnad och arbetskostnad 
blir summan ca 15 miljoner SEK, för en stadsdel med 3 000 invånare. Anläggning för 
lokal biologisk rening av grå vatten från samma stadsdel skulle kosta ca 2 miljoner 
SEK.  

Beräkningar gjordes för ”Exempel Malmö”. 
 
Att räkna på anläggning för 3 000 invånare uppkom efter att Malmös tidningar skrev om 
planen att bygga en avloppstunnel för 2,1 miljard SEK för att förhindra översvämningar inom 
området där det bor 300 000 invånare. Byggandet 20 m under marken planeras pågå under 7 
år och för övrigt samma gamla ohållbara avloppssystemet och gamla behandlingsmetoder ska 
användas.  
 
Med tanke på behovet för omställning som ska säkra användning av inhemskt återförd 
växtnäring, organiskt kol och mikroorganismer till odlingar, bör i stället 2,1 miljarder 
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användas för att bygga nytt hållbart system. Summan skulle räcka till 100 biogasanläggningar 
och 100 anläggningar för biologisk rening av hushållens grå vatten. 
Denna vision visas på bild nr. 13 (sid 17).  
--- 

Potentialen för att bygga lokala anläggningar är mycket stor eftersom ca 85 % av Sveriges 
befolkning bor i tätorter. Lokala lösningar erbjuder ökad transparens och därmed ökad 
förståelse för nya hållbara metoder samt minskad sårbarhet i osäkra tider.  
Kommunernas intresse för att satsa på lokal hantering av Förnybart Organiskt Material i 
avfallet kommer att öka när kraven på omställning till att hållbara lösningar växer. 

Från 8,5 miljoner invånare motsvarar innehållet av bioenergi i blandningen minst 17 TWh/år. 
Lågt räknat kan detta ge 6 TWh /år bioenergi i biogasen, enbart från hushållens Förnybara 
Organiska Material i avfallet, och lika mycket eller mer energi blir kvar i biogödsel. 
Värde av NPK i inhemsk biogödsel uppskattas till 714 miljoner SEK/år. 
 
 
5. Förtydliga hur affärsmodellen kommer att se ut.  

Efter att ha begrundat olika affärsmodeller kommer vi att börja med modellen ”Den långa 
svansen” enligt följande. 

Firman r.a.p.s. i Landskrona ska utföra dokumentationen när projektet är igång. Med hjälp av 
denna dokumentation kommer vi via Internet presentera SBRS till potentiella intressenter.  

Beroende på hur omställningen efter Corona krisen kommer att utvecklas kan vi övergå till 
andra modeller dvs ”Investorleasing” eller ”Franchising”.  För besluten anlitas professionella 
rådgivare eftersom i SBRS ingår ett flertal innovationer. 
--- 
 
För att åskådliggöra hur resultat från projektet kommer att användas i framtiden i tätorterna 
visas på bild nr. 9 (sid. 16) som användes 2015 i samband med en innovationstävling. Alla 
bilagorna till tävlingen finns på http://biotransform.eu/proposals/. Tävlingsbidraget 
nonchalerades, ingen utvärdering lämnades till tävlande.  
 
Nuläge visas på bild nr. 10 (sid. 16). 
Vatten används för att transportera mat- och toalettavfall och ”Helsingborgs stad och NSVA 
vinner det Hållbara framtidspriset för satsningen Tre Rör Ut”. Pressmeddelande 3 juli 2019. 
http://www.mynewsdesk.com/se/nsva/pressreleases/helsingborgs-stad-och-nsva-vinner-det-
haallbara-framtidspriset-foer-satsningen-tre-roer-ut-2893333 

 

Vem kommer att tillverka och sälja produkten och systemet efter projektets slut?  

Hela projektgruppen, och vår samarbetspartner som tillverkar de innovativa delarna, kommer 
att använda dokumentation och presentera den till flera olika företag med intresse för hållbar 
utveckling. ALMI kommer att anlitas för rådgivning. 



KOMPLETTERING – ansökan om stöd  
journalnummer 2020-708 med namnet ”Värmö Biogas och Biogödsel”. 
 

 
2020-04-08 Ruzena Svedelius, Jan Lindberg, Birger Sölverud, Peter Dunemark ….  

8 
 

6. Samma personer ingår i projektgruppen och i samarbetsgruppen. Förtydliga vilka funktioner 
respektive person har. 
Förklaring 
Från början var med i projektgruppen flera personer men eftersom dessa bedriver verksamhet 
under andra former än Aktie Bolag är vi tvungna att anlita dessa som konsulter och 
leverantörer annars skulle dem ha svårt att klara försörjning. 
 
Jan Lindberg är projektägare. Jan kommer leda och utföra förberedande arbeten under 
starten för platsen och containrar. Sedan ska han vara med i alla delar av projektet och bidra 
både med sina kunskaper och praktisk skicklighet. Jan ska förmedla kontakt med revisor. Jan 
kommer att vara aktivt delaktig eftersom projektet är placerad på hans egendom och han har 
stort intresse för att kunna utnyttja erfarenheter från till att bygga en till gårdens 
förutsättningar anpassad biogasanläggning.   
 
Ruzena Svedelius kommer att fungera som projektledare, kunskapsförmedlare och kommer 
att kommunicera med olika institutioner från vilka inbjuds studenter för att utföra 
examensarbeten. Ruzena blir ansvarig för att projektet ska följa hållbarhets dimensioner – 
ekologisk, ekonomisk och social. Alla beslut kommer att förankras hos övriga medverkande. 
Hon ska även hålla kontakt med alla resurspersoner som bjuds in varje månad till en 
brainstorming. 
Birger Sölverud kommer att ansvara för  
a) det tekniska innovationer tillsammans med Peter Dunemark som ska bygga de innovativa 
komponenter och  
b) styrsystemet tillsammans med den person (tillfrågat) som ska sköta hela anläggningen.  
Birger bli även ansvarig för bokföring och ska utbilda en person (tillfrågad) för att minst två 
personer ska medverka alltid vid bokföringen. 
---  

Sammanfattning 
Hållbarare odling med hög avkastning och bra förtjänst för lantbrukare samt nyttig mat för 
alla är de viktigaste argument för att projekt ”Värmö Biogas och Biogödsel”. SBRS ska 
effektivisera både återvinning av växtnäring och hushållning med bioenergi. 
 
Med lokal SBRS där biogödsel tillverkas kan den primära produktionen säkras.  Kostnaden 
för insatsmedel minskar när inhemsk biogödsel fasar ut importerade agrokemikalier och lokalt 
producerad biogas ersätter merparten av fossil energi.  
SBRS ska använda hållbara metoder för att framställa biogödsel och biogas på ett smidigt, 
transparent och hygieniskt sätt. 

Alla länder kan använda inhemska biogödsel som ökar markens bördighet/produktivitet och 
inte minst ökar både vattenhållande och näringshållande förmåga. Markförstöring kan 
bromsas. Med ökad halt av organiska kolstrukturer i marken kan växterna bättre tåla torka och 
bevattning kan minska. 
--- 

Från och med sidan 9 bifogas bilder och ytterligare förklaringar.  
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Bilder nr. 1 och nr. 2 är från presentation ”ÖSTERSJÖN BEHÖVER DIN HJÄLP /TÄVLING” 2019-06-02. 
Hela presentation finns på http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/03/Sluta-skita-i-
%C3%96stersj%C3%B6n-RSBS.pdf. 

 

Bild 1. Hantering av Förnybart Organiskt Material i den planerade anläggningen. Bilden med förklarade text 
finns på   

 

Bild 2. Insamlings anordningar för mat- och toalettavfall. Hela insamlings- och behandlingskedjan för 
toalettavfall där utsläpp förhindras visas på http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/09/Framtidens-
toalett-CCbas-BS-RS.pdf. På liknande sätt kan hanteras matavfall. Prototypen CFW BAS inklusive beskrivning 
visas på http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWF-BAS-2018-sv.pdf. 
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Vägledning till definitionen av hushållsavfall https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/avfall/vagledning-definitionen-hushallsavfall-080116.pdf 
Latrin, toalettavfall och slam från avlopp Latrin och toalettavfall från enskilda anläggningar är 
hushållsavfall. Detsamma gäller slam från hushållens slambrunnar.  

Mål om matavfall https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/ 

Det nationella etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att senast år 2020 ska hälften 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt, varav 
minst 40 procent ska behandlas så att energin tas tillvara. 
2016 svarade hushållen för cirka 75 procent av matavfallet i Sverige. 
--- 

Matavfall - nuläge 

Matavfallet samlas i papperspåsar. Under 4 dagar minskar vikten av matavfallet med 27 % 
enligt vägningar utförda av studenter vid LTH.  
Under insamling, transport, förbehandling och behandling avgår koldioxid, vattenånga, illa 
luktande kväve och svavelföreningar samt bioaerosoler som är ohälsosamma. Föroreningar, 
förluster och kostnader betalas av medborgare.  
Beslutsfattare på olika nivåer bär ansvar för förluster av växtnäring, bioenergi och kostnader 
för sjukfrånvaron. 

https://www.sysav.se/Om-oss/Om-avfall/Matavfall--
en-resurs/ 

Bild 3: Är hanteringen av matavfallet hållbart? Hur mycket av växtnäring och bioenergi utnyttjas? Vad är 
kostnad för medborgare? 
Om biogasanläggning samtidigt behandlar slam från avloppsreningsverk kan växtnäring i stället hamna i 
rökgaser och i askan efter förbränning av rötslam. Framställning av fosfor ur slammet är mycket, mycket 
kostsam dvs. ohållbar. 
--- 

Toalettavfall 

VISION: Framtidens toalett 
Föreställ dig att du använder en toalett där urin, avföring och toalettpapper blir förpackad vid 
varje toalettbesök till ett paket som hygieniskt transporteras till en lokal högteknologisk 
biogasanläggning för att bli en del av råvara för uppgradering till biogas och biogödsel.  

Matavfallets kretslopp 
Detta händer efter det att matavfallet slängs. 

 1. Matavfallet slängs. 

 2. Sopbilen hämtar. 

 3. Bilen tömmer matavfallet. 
 4. Matavfallet krossas. 

 5. Den flytande vätskan går till en biogasanläggning. 
 6. I biogasanläggningen omvandlas den till biogas och 

biogödsel. 

 7. Biogasen är ett miljövänligt drivmedel som kan 
användas av biogasbilar. 

 8. Biogödseln används som näring till åkermarker. 

 9. Det fasta avfallet blir el och fjärrvärme. 
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Insamlings toalett Collecting Closet BAS (CC BAS)  
erbjuder vid varje besök en ny yta du sitter på och du kan använda CC BAS 
utan att det efteråt luktar eller bioaerosoler sprids, 
utan att toalettstolen bär spår av urin och avföring,  
utan att det behövs att använda rengöringsmedel i toalettstolen,  
utan att vatten förorenas och innehållet blir till mat för råttor,  
utan att läkemedelsrester hamnar i vatten, 
utan att någon behöver rensa avloppsrören och underhålla avloppssystem,  
utan att det behövs att tillsätta kemikalier i avloppsreningsverket för att behandla 
avloppsvatten,  
utan att det bildas slam som är omöjlig att gödsla med, på grund av tungmetaller och annat 
som skulle störa odlingar,  
utan att med mycket dyra processer ta vara på fosfor,  
utan att med energislukande processer skickas kväve till luften (så kallad kvävereduktion som 
kostar ca 300 SEK/kg kväve) och en del kväve blir till lustgas (N2O) - sedan kvävet från 
luften används med energikrävande industriell framställning av ammoniak med Haber–Bosch-
processen och mineralgödsel köps från utlandet för mindre än 10 SEK/kg vilket innebär att 
medborgare betalar först för kvävereduktion och sedan för framställning av mineralgödsel fast 
båda skulle kunna ersättas med kväve i biogödsel från alla Förnybara Organiske Material i 
avfallet, i stället för att gå förlorad med ohållbar hantering av avfall och avlopp. 

När toalettavfall blandat med andra organiska material blir till biogödsel, får marken alla de 
för växterna essentiella grundämnen (C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo) 
i de delvis omsatta organiska strukturerna och i mikroorganismer. 
Presentation av framtidens toalett finns på http://biotransform.eu/wp-
content/uploads/2015/09/Framtidens-toalett-CCbas-BS-RS.pdf.  
--- 

Toalettavfall - nuläge

 
Bild nr. 4: Toaletter på marknaden omöjliggör hållbar återvinning av alla växtnäringsämnen och skapar 
föroreningar. Dessa är kostsamma förluster av bioenergi som finns i toalettavfallet. 



KOMPLETTERING – ansökan om stöd  
journalnummer 2020-708 med namnet ”Värmö Biogas och Biogödsel”. 
 

 
2020-04-08 Ruzena Svedelius, Jan Lindberg, Birger Sölverud, Peter Dunemark ….  

12 
 

Toalettavfall bestående av urin, avföring och toalettpapper utgör ca 1,2 kg/person och dag. 
Mestadels transporteras tallettavfall med vatten till avloppsreningsverk. Där behandlas 
avloppsvatten med olika miljöfarliga kemikalier och med energikrävande metoder mellan 250 
och 550 liter avloppsvatten per person och dag.  

 
Bild 5: Avloppsreningsverk – presenterat 2017-06-13, Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden. 
Hela presentation finns på http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/04/Conf.-Workplace-Challenges-
2017-RS.pdf .  

Mestadels av kväve går i avloppsreningsverken förlorad trots att det skrivs om att 
kvävehanteringen redan har passerat planetära gränser. Se bild nr. 7.   
Fosfor pratas mycket om men lyckade hållbara metoder för återvinning saknas fortfarande. 
Kostnader för fosforåtervinning med hittills testade metoder är skyhöga.  
Vilka lantbrukare kommer att ha råd att köpa denna fosfor?  
Ska kostnaden läggas på hushållen när det i själva verket är avfallsbolagen som är förorenare 
eftersom de använder ovetenskapliga och därmed ohållbara metoder? 

I december presenterades ”Hållbar slamhantering SOU 2020:03”. Ambitioner till omställning 
som förhindrar att vatten förorenas och som möjliggör hållbar återföring av alla 
växtnäringsämnen saknas. Ordet ”uppströmsarbete” nämns 165 gånger, bland annat i följande 
meningar:  

”Uppströmsarbete   
Problem och utmaningar  
Uppströmsarbete inom vattensektorn är viktigt för att minska miljöföroreningar i samhället och 
förhindra att föroreningar ansamlas och cirkulerar i kretsloppet av vatten och näringsämnen… 

Uppströmsarbete är ett tillvägagångssätt för att minska tillförseln av oönskade och farliga ämnen i 
avloppssystemen och ansamling i restprodukterna. Arbetet utgår från att föroreningar identifieras och 
hanteras så nära källan som möjligt, så att de inte hamnar i avloppsvattnet eller andra vattenmiljöer… 
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Det saknas en reglerad eller vedertagen definition för vad som avses med begreppet 
uppströmsarbete. Samtidigt arbetar ett stort antal kommuner, va-huvudmän och andra aktörer 
med dessa frågeställningar.” 

I SOU 2020:03 nämns slamhantering:  
”I Europa sprids cirka hälften av allt avloppsslam inom jordbruket, ofta med betydande inslag av 
tungmetaller, organiska föroreningar och andra oönskade ämnen. I Sverige används bara en 
tredjedel av slammet för sådan spridning, slammets kvalitet är också betydligt bättre än på många 
andra håll i Europa. Totalt produceras här årligen drygt 200 000 ton slam (torrsubstans).”  

Efter analyser på grundämnen i urin och avföring kan uppskattas följande: 
Från 6 miljoner invånare som är anslutna till centrala avloppsreningsverk kan komma med 
biogödsel tillbaka till odlingarna  
39 000 ton kväve till värde av ca 330 miljoner SEK,  
4 000 ton fosfor för ca 70 miljoner SEK och  
9 000 ton kalium med värde av ca 104 miljoner SEK.  
De övriga för högre växter essentiella växtnäringsämnen i biogödsel är Ca, Mg, S, Cl, Fe, B, 
Mn, Zn, Cu, Mo och även några av stimulerande grundämnen kan finnas med t ex Co, Cr, Ni, 
V, Sn, Li, F, Se, Si mfl. Mängder och värdet av alla övriga växtnäringsämnen nonchaleras. 
--- 

SCB: Utsläpp från kommunala reningsverk efter avrinningsregion och substans. Totala 
utsläpp, samtliga regioner 2016.  

Tot-P totalfosfor i ton 237 

Tot-N totalkväve i ton 15 414 

Därav utsläpp vid kust 
Tot-P totalfosfor i ton 153  
Tot-N totalkväve i ton 8 005 
Källa: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0106/MI0106T01B/ 

 
WC är mindre än 100 år tillgänglig för alla personer i Sverige. 
Planer för renovering av avloppssystem hos kommunerna ligger på 350 till 500 år.   
Vatten förorenas, miljön är ohygienisk hela vägen från toaletten i avloppsledningar som måste skötas 
och i avloppsreningsverken. Vattentoaletter och vattendrivna kvarnar för matavfall ska ersättas med 
hygieniska insamlingssystem som förhindrar utsläpp som är kostsamma föroreningar och förluster. 
 
Tyvärr. Fortfarande går resurser till ohållbara metoder för att hantera Förnybart Organiskt Material 
t.ex med förbränning, termisk förgasning, framställning av biodrivmedel eller biokol med pyrolys, 
förbränning av slam, askåtervinning, mm.  
 
Det är omöjligt att uppnå omställning till cirkulär bioekonomi utan biologiskt baserade metoder.  
Biologi, som betyder ”lära om livet", är styvmoderligt behandlat. Därför har vi kostsam 
miljöförstöring med ohållbara och därmed falska så kallade "miljömetoder, miljösystem och 
miljöföretag". Det medför stora olägenheter för miljö, hälsa och klimat. 
 
Naturen överlever utan människa - se vad händer i Tjernobyl.  
Likaså har en kust vid Svarta havet har återhämtat sig efter sju år, när konstgödsel slutade att 
användas.   



KOMPLETTERING – ansökan om stöd  
journalnummer 2020-708 med namnet ”Värmö Biogas och Biogödsel”. 
 

 
2020-04-08 Ruzena Svedelius, Jan Lindberg, Birger Sölverud, Peter Dunemark ….  

14 
 

 The digester illustrated below is a dry fermentation system. The illustration is courtesy 
of BioFerm USA of Madison.  
 https://www.cityofmadison.com/streets/compost/anearobicDigester.cfm 
 

 

Bild 6: Under lagring (1) och under blandning (2) bildas illa luktande föreningar, hälsovådliga bioaerosoler 
och uppstår förluster av bioenergi. 
 

Thöni Dry Digestion Technology „Most Robust Design – Worldwide“ 

http://www.wetrogmbh.de/en/company-presentation/ 

 

 

Bild 7. Hantering av Förnybart Organiskt Material i öppna delsystem under för- och efterbehandling skapar 
utsläpp som är både föroreningar av miljö och förluster av växtnäring och bioenergi. 
--- 
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Kontrollerbar biogasproduktion Aktuella nyheter 
19 mars 2020 Storskalig ReBi-pilotanläggning testad - ekonomisk drift är för närvarande 
fortfarande svår (REBi was established in 2011) 
https://www.fnr.de/presse/pressemitteilungen/aktuelle-mitteilungen/aktuelle-
nachricht/news/regelbare-
biogasproduktion/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=det
ail&cHash=648b314a1e14ff6e9ef54bbf41a9b3c7 

 
Bild 7. Exempel på system utan nöjaktig produktion. Samarbete med RISE. 
 

 

Bild 8. GoBiGas. Miljardprojektet Gobigas står öde – kostar ändå folket två miljoner per år. 18 sep, 2019. 
https://www.gp.se/nyheter/miljardprojektet-gobigas-st%C3%A5r-%C3%B6de-kostar-%C3%A4nd%C3%A5-
folket-tv%C3%A5-miljoner-per-%C3%A5r-1.18298977 
 

Trots enorma kostnader och ekologiskt ohållbar metod, eftersom mikroorganismer dödas och 
växtnäring nonchaleras, planeras framställning av biometan med termisk förgasning enligt 
SOU 2019:63: ”Sverige ska 2030 producera 10 TWh biogas. Av dessa ska 7 TWh biogas 
produceras genom rötning och 3 TWh biogas och andra förnybara gaser produceras från 
andra tekniker.”  
Vi frågar:  
Finns det en annan hållbar teknik än metanjäsning? 
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I kopiorna från http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/04/Conf.-Workplace-
Challenges-2017-RS.pdf jämförs en framtidsvision här som bild nr. 9 och en ohållbar lösning 
som håller på att testas finns på bild nr. 10. 

 

Bild 9. Presentation av förslag till innovationstävling 2015 som kan fungera som illustration hur SBRS kommer 
att fungera. Finns som bild 36 i Power Point presentation. 

 

 

Bild 10. Systemet skapar onödig förorening av vatten som sedan kräver stora bioreaktorer och medför kostsam 
hantering av uppkommen gödselvatten. Finns som bild 34 i Power Point presentation. Håller på att byggas i 
Helsingborg och kommer att kosta 25 % mer än nuvarande system. Exempel på ohållbar så kallad miljöprojekt. 
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Bild nr 12. Bildens källa/Credit: Azote Images/Stockholm Resilience Centre. Enligt forskning som publicerats i 
vetenskapstidskriften Science i januari 2015 bedöms fyra av planetens nio hållbara gränser (grönt i figuren) ha 
överskridits: förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, förändrad markanvändning (till exempel 
avskogning) samt förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor (som orsakar övergödning). 
https://www.wwf.se/ekonomi-och-finans/inom-planetens-granser/ 
När tröskelvärden överskrids får detta tydliga följder för mänsklighetens välfärd och 
försörjning av livsmedel, vatten och energi. 

--- 

 

Bild nr. 13. Exempel: Omställning av hantering av Förnybart Organiskt Material i avfall och avlopp från 
hushållen i Malmö. 100 SBRS anläggningar, varje för 3 000 invånare.  Presenterat 2020-02-04 i Stockholm. 
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Hela presentation finns på   http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/03/Bioenergy-in-Renewable-
Organic-Material-to-electricity-heat-cooling-BAS-BIO-20200204-RS.pdf. 

Uppskattning av mängden av lämplig Förnybart Organiskt Material i avfallet från hushållen 
och årliga kostnadsbesparingar efter användning av SBRS i en stadsdel med 3 000 invånare:  

6 ton/dag blandning av mat- och toalettavfall med torrare växtmaterial blir 2 100 ton/år och 
innehåller 
1) 6,3 GWh bioenergi/år 
1 a) ca 2,2 GWh omvandlas till bioenergi i biogasen en del avgår i processen och en del blir 
kvar i biogödsel 
1 b) med biogödsel ökar mullhalten, i marken binds ca 947 ton organiskt kol som motsvarar 
3 476 ton CO2/år 

2) Växtnäringsämnen NPK i biogödsel är av värde ca 252 000 SEK/år samt värdet av alla 
övriga växtnäringsämnen ska läggas till. 
 
3) Vem beräknar värdet av 
- biologisk mångfald när mikroorganismer bidrar till minskat behov av bekämpningsmedel? 
- uteblivna kostnader som nu orsakas av onödiga utsläpp? 
--- 

 

Att begrunda: 

1) Ta tillvara hela biogasens potential 
 
”Nu när industrin, el- och värmeproducenterna och transportsektorn ska ställa om är det 
viktigare än någonsin att vi tar tillvara hela biogasens potential. Att inte göra det, vore helt 
enkelt dumt – för miljön och klimatet, men också för samhällsekonomin.”  
Maria Malmkvist, Energigas Sverige. - Publicerad 11 mars 2020 
https://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/debattartiklar/ta-tillvara-hela-biogasens-
potential/ 
 

2) SOU 9019:63  
”Utredningen har inte analyserat i vilken grad nationellt producerad biogas kan 
bidra till försörjningstrygghet vid höjd beredskap och ytterst då även under 
krig.” 

 
 
 

 


