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Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som 
kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna. Bolaget ägs av Ale, 
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. Gryaab driver ett av Nordens 
största reningsverk Ryaverket, som ligger på Hisingssidan av Älvsborgsbron i Göteborg. Sedan 
bolagets tillkomst har det gjorts miljösatsningar på miljarder kronor i tunnlar och reningsverk. Det 
har resulterat i att regionens vattendrag befriats från utsläpp av avloppsvatten och ett renare hav.  
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Sammanfattning 

Bly är en giftig tungmetall där utsläppet minskat kraftigt sedan förbudet mot bly i motorbensin 

infördes 1995. Det största användningsområdet för bly idag är bilbatterier och andra ackumulatorer. 

Bly och blyföreningar i höga halter är toxiska för organismer i både vatten- och markmiljö. 

 

Halten bly i inkommande vatten till Ryaverket är ca 2-4 mikrogram per liter. Vid gödsling med slam 

från Ryaverket på åkermark har bly historiskt minskat slamgivans storlek. Detta inträffade dock senast 

2015 och har därefter inte inträffat. Då bly har överskridit 50% av tillåtet gränsvärde i g/ha/år är bly ett 

utvalt prioriterat spårelement enligt REVAQ.  

 

Blytillförseln till slam visar historiskt en minskande trend, vilket även gäller för framtida 

prognostisering. Vid prognostiseringen 2017, baserat på historiska värden fram till och med 2016, 

bedömdes att det inte behövs någon minskning till år 2025 för att alla kända mål ska uppfyllas. 

Uttryckt i mängd får innehållet av bly i slammet 2025 inte vara högre än 0,4 ton. Detta är något som 

redan idag uppfylls vid Ryaverket.  

 

Även om inga konkreta åtgärder behöver vidtas finns det insatser som kan minska blytillförseln och 

utgångspunkten är att jobba mot ständiga förbättringar. Som exempel är det av stor vikt att vara en 

aktiv part för att driva på arbetet med att minska tillskottsvattenmängden till Ryaverket då det visat sig 

att tillskottsvatten är en betydande källa till blytillförseln. 

Syfte 

Det övergripande syftet med denna rapport är att beskriva Gryaabs arbete med det utvalt prioriterade 

spårelementet bly. Syftet är också att beskriva de regler Gryaab har att förhålla sig till med avseende 

på bly, beskriva källor till bly i avloppsvattnet, redogöra för trender på bly i slammet samt beskriva 

relevanta åtgärder för att minska blymängden i Ryaverkets slam. 

Bakgrund och fakta om bly 

Bly är en mjuk tungmetall (kemisk beteckning Pb) som är giftig för människor och andra organismer 

redan vid låga halter. Metallen är beständig mot luft och syror. 

 

Bly är sällsynt i jämförelse med aluminium och järn, men finns bland de 36 vanligaste grundämnena i 

jordskorpan, som innehåller ca 13 g bly/ton. Gediget bly är ovanligt i naturen. Det viktigaste 

blymineralet är blyglans, blysulfid, PbS, som också är den helt dominerande blymalmen. I mindre 

skala bryts sulfatet. 

 

Bly förekommer i blyföreningar med olika grad av löslighet i vatten. Bland lättlösliga föreningar finns 

exempelvis nitrat, klorat och acetat av tvåvärt bly, medan sulfat, karbonat, kromat, fosfat, molybdat 

och sulfid är mycket svårlösliga (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Historisk användning 

Bly har använts i tusentals år då metallen är allmänt förekommande, lätt att utvinna och lättbearbetad. 

Troligen använde egyptierna metalliskt bly redan 5 000 f.Kr. Den tidiga användningen omfattade 

sannolikt byggnadskonst i första hand då bly användes för fogningar vid stenbyggande. I Grekland och 

Rom användes även bly i hushållens vattenledningar. Under tidig europeisk medeltid användes bly 

även till taktäckning. Brist på kunskap om metallens toxicitet ledde till en historisk användning av bly 

i matlagning, vilket orsakade blyförgiftning.  

I Sverige har blymalm brutits för silverframställning sedan medeltiden. Avfallet från framställningen 

tillvaratogs först på 1800-talet då Sala silvergruva övergick från att producera silver till bly. 
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Användningen i svensk byggnadskonst har varit relativt begränsad. Blymetall har främst använts vid 

fastgjutning av järn i stenkonstruktioner, i murverk, skorstenar och för infattning av fönsterglas. Från 

1800-talet och framåt har bly även förekommit som färgpigment och rostskydd 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

Nutida användning och förekomst 

Idag sker både brytning av bly och upparbetning av återvunnet bly i Sverige. Det största 

användningsområdet för bly är bilbatterier och andra ackumulatorer. Exempel på andra 

användningsområden är ammunition, fiskesänken, elektronik och vikter (Naturvårdsverket, 2017 A). 

 

Bly används även som blandning i metaller för att underlätta formtillverkning, exempelvis vid 

tillverkning av nycklar och vattenkranar. Blyföreningar kan användas i plast för att öka hållbarheten 

och ge färg samt i målar- och rostskyddsfärger för att ge färg. (Kemikalieinspektionen, 2017). 

 

Idag är bly frånsett i bensin även förbjudet i målarfärg, leksaker, elektriska produkter och smycken. 

Det är inte heller tillåtet med bly i hagel för jakt i våtmarksområden och för sportskytte 

(Kemikalieinspektionen, 2017). 

 

Sedan början av 1900-talet har utsläppet av bly till luft kraftigt reducerats. Minskningen beror till stor 

del på övergång till blyfri bensin. Inom transportsektorn har utsläppsnivån minskat med 99 % sedan 

1990, en motsvarighet av cirka 270 ton. Även industrisektorn har kraftigt reducerat sina blyutsläpp, 

främst på grund av bättre reningsutrustning hos stål- och metallsmältverk. Ungefär en sjättedel av 

blyutsläppen till luft kommer idag från förbränning av biomassa inom el och fjärrvärmeproduktion 

(Naturvårdsverket, 2017 B). 

 

Blyhalterna i grundvatten har minskat kraftigt sedan slutet av 90-talet och är generellt sett låga i hela 

Sverige. Minskningen beror främst på en minskad blyhalt i nedfall från luftföroreningar 

(Naturvårdsverket, 2017 C). 

 

Baslivsmedel, exempelvis fisk, kött och mejerivaror, innehåller generellt sett låga blyhalter. Den 

största källan till bly härstammar ändå från spannmål, vegetabilier och dryck då detta är livsmedel vi 

äter ofta. Det kan finnas förhöjda halter bly i livsmedel som viltkött, skaldjur, lever och njure. Enligt 

Livsmedelsverket är medelintaget av bly från livsmedel cirka 0,2 g/kg/dag. Enligt den europeiska 

livsmedelssäkerhetsorganisationen, EFSA, ligger medelintaget av bly högre, med en siffra på mellan 

0,44 - 0,8 g/kg/dag (Livsmedelsverket 2017).  

 

Även nya produkter som introducerats på marknaden kan leda till en ökad blyexponering. Som 

exempel introducerades doftljus med en veke av bly julen 1999, vilket gav upphov till höga blyhalter i 

luften vid förbränning. Exempel på ytterligare exponeringskällor är blyglaserad keramik, smycken, 

kosmetika, hälsokostpreparat samt pistolskjutning med blykulor och krutladdning inomhus. Små barn 

som gärna stoppar saker i munnen kan exponeras via jord och damm (Karolinska Institutet, 2017).  

 

Halten bly i blodet hos människor har sjunkit i Sverige i takt med att användningen av blyad bensin 

har minskat. Studier på svenska barn från Landskrona och Trelleborg visar på en tydligt minskad 

blyhalt i blodet från 60 g/l år 1978 till 13 g/l år 2007 (Strömberg et al., 2008). 
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Toxicitet 

Bly och blyföreningar är toxiska. Upptag sker framförallt via lungorna, men upptag kan också ske 

genom huden. Akut förgiftning kan inträffa om vattenlösliga blysalter sväljs (Nationalencyklopedin, 

2017). 

Skador på nervsystemet kan uppträda redan vid mycket låga doser. Bland annat kan exponering ge 

negativa effekter på hjärnans utveckling hos barn och foster med symtom som lägre IQ, beteende-  och 

utvecklingsstörningar. Det är i dagsläget oklart vid vilken lägsta exponering som de negativa 

effekterna uppträder. Även andra effekter som njurpåverkan, nedsatt hörsel och hämmad blodbildning 

kan kopplas till blyexponering. Under en graviditet passerar bly från modern till fostret. Marginalen 

mellan halter av bly som registrerats hos gravida kvinnor och barn i förskoleåldern och de nivåer där 

hälsoeffekter har rapporterats är relativt låg (Karolinska Institutet, 2017).   

Ekotoxikologi 

Blyhalten i sill och strömming har minskat kraftigt sedan drygt tjugo år tillbaka. Från och med början 

av 1980 har halterna årligen sjunkit med 3-6 %. Halterna är lägre i Bottenviken och Västerhavet 

jämfört med Östersjön (Naturvårdsverket, 2017 D). 

 

Tabell  visar PNEC-värden för bly i olika miljöer. Data visar att halter måste ner på µg-nivå för att inte 

orsaka effekter på organismer i söt- och havsvatten. Tabellen visar också att blyhalter inte bör 

överstiga 0,1 mg/l för att undvika påverkan på mikroorganismer i avloppsreningsverk 

(chemsoft.boliden.com). 

 
Tabell 1. PNEC-värden för bly i olika miljöer 

Exponeringsmönster  Område  

 

Deskriptor  PNEC  

Långsiktig – kronisk 

effekt  

Sötvatten  PNEC (Predicted No 

Effect Concentration)  

3.1 μg Pb/L (löst bly)  

Långsiktig – kronisk 

effekt  

Havsvatten  PNEC (Predicted No 

Effect Concentration)  

3.5 μg Pb/L (lost bly)  

Långsiktig – kronisk 

effekt  

Sötvattensediment  PNEC (Predicted No 

Effect Concentration)  

174.0 mg Pb/kg TS1  

41.0 mg Pb/kg TS2  

Långsiktig – kronisk 

effekt  

Havsvattensediment  PNEC (Predicted No 

Effect Concentration)  

164.0 mg Pb/kg TS  

Långsiktig – kronisk 

effekt  

Mark  PNEC (Predicted No 

Effect Concentration)  

212.0 mg Pb/kg TS  

Långsiktig – kronisk 

effekt  

STP Mikro-organismer 

(Avloppsreningsanläggning)  

PNEC (Predicted No 

Effect Concentration)  

0.1 mg Pb/L  

 

Rekommenderade riktvärden 

År 2010 genomförde EFSA en utvärdering av hälsoriskerna med bly, mot bakgrund av senare års 

studier av effekter på barns utveckling. Bedömningen gjordes att risken är låg vid ett dagligt intag 

under 0,5 μg/kg kroppsvikt och dag hos gravida och barn. Vid ett intag på 1,5 μg/kg kroppsvikt och 

dag bedömdes risken för förhöjt blodtryck vara låg, och vid ett intag på 0,63 μg/kg kroppsvikt och dag 

bedömdes även risk för kronisk njursjukdom som låg (Karolinska institutet, 2017). 

Enligt Livsmedelsverkets författningssamling, SLVFS 2001:30, är gränsvärdet för bly i dricksvatten 

10 μg/liter. Gränsvärdet är baserat på de nervskadande egenskaperna samt att man ska kunna dricka 2 

liter vatten om dagen utan risk för hälsoeffekter (Karolinska institutet, 2017). 
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Det finns EU-gemensamma gränsvärden för hur mycket bly vissa livsmedel får innehålla. Detta 

regleras i Kommissionens Förordning (EG) nr 1881/2006. Gränsvärdena varierar för olika 

livsmedelsgrupper, men ligger i regel mellan 0,02 och 0,3 milligram per kilo livsmedel. 

Utöver den gemensamma EU-lagstiftningen finns det även nationell lagstiftning som reglerar hur 

mycket bly vissa livsmedel får innehålla. I LIVSFS 1993:36 finns som exempel gränsvärden för 

barnmat, ägg och koksalt. 

Halten bly i inkommande vatten till Ryaverket är ca 2-4 mikrogram per liter. 

Lagstiftning och regelverk 

Begränsningsvärden i slam 

I förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av 

kemiska produkter § 20 framgår att avloppsslam inte får saluhållas eller överlåtas om blyhalten 

överstiger 100 mg/kg TS. I Naturvårdsverkets rapport 6580 från år 2013 med föreslagna gränsvärden 

för bly i fraktioner till åkermark föreslås 35 mg/kg TS år 2015, 30 mg/kg TS år 2023 samt 25 mg/kg 

TS år 2030.  

 

Gränsvärde för bly enligt SFS 1998:944 är 100 mg/kg TS (mängd per torrsubstans) 

• År 2015 bly = 24 mg/kg TS 

• År 2016 bly = 21,8 mg/kg TS 

• År 2017 (t.o.m. oktober) bly = 22,4 mg/kg TS 

 

Analyserade halter bly i Ryaverkets slam har från år 2009 legat under 100 mg/kg TS. 
 

I Naturvårdsverkets kungörelse SNFS 1994:2 § 9 samt bilaga C regleras att från och med år 2000 får 

inte mängden bly som tillförs åkermark med avloppsslam vara större än 25 g/ha och år räknat som 

genomsnitt under en sjuårsperiod. I Naturvårdsverkets rapport från år 2013 föreslås en maximal 

tillförsel på 25 g/ha och år fram till år 2023 och därefter en sänkning år 2030 till 20 g/ha och år.  

 

Gränsvärde för bly enligt SNFS 1994:2 är 25g/ha och år (slamgiva 22 kg P). 

• År 2015 har bly begränsat givan 3 ggr  

• År 2016 har bly begränsat givan 0 ggr 

• År 2017 (t.o.m oktober) har bly begränsat givan 0 ggr 

 

REVAQ 

Enligt REVAQ:s regler från år 2015 blir ett spårelement (metaller) prioriterat om ackumuleringstakten 

överskrider 0,2 % per år. Essentiella spårelement är undantagna, vilket inte är aktuellt för bly som inte 

räknas som essentiellt. Tillåten mängd prioriterade spårelement som tillförs åkermark vid spridning av 

slam ska minska från år 2015 till år 2025. Den maximala ackumuleringstakten för ett prioriterat 

spårelement får sedan år 2011 vara max 1,0 % och från år 2025 max 0,2 %. 

 

I de fall bly ligger över 50% av tillåtet gränsvärde, i g/ha, benämns det som ett utvalt prioriterat ämne. 

Utvalda prioriterade ämnen tas upp i en handlingsplan som ska leda till förbättring av kvaliteten på 

inkommande vatten och mottagna externa material till reningsverket. 

 

För att bedöma om ett slamparti får spridas på åkermark bedöms först om partiet uppfyller 

begränsningsvärden i gällande lagstiftning (enligt ovan). För utvalda prioriterade ämnen görs sedan 

även en kontroll mot REVAQ:s bilaga 8. 
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Enligt bilaga 8 är begränsningsvärdet för bly 25 g/ha/år. Då lagstiftning ställer samma krav som 

REVAQ är det lagstiftningen som styr, dvs. möjligheten att ta hänsyn till mätosäkerheten enligt 

REVAQ:s bilaga 8 försvinner. För bly ställer lagstiftningen högre krav på ackumuleringstakt redan 

2011 vilket gör att en begränsning på 25 g/ha anges för samtliga år fram till år 2025, dvs. ingen 

minskning behöver ske enligt REVAQ till år 2025.   

 

År 2016 hade bly en ackumuleringstakt på 0,03%, dvs. långt under gränsen på 0,2 %. Då bly har 

överskridit 50% av tillåtet gränsvärde i g/ha/år har ämnet dock blivit ett utvalt prioriterat spårelement. 

År 2016 låg medelvärdet för bly på 17 g/ha/år. 

Slamkvalitetsmål och metalltrender 

Blymängden i Ryaverkets slam minskade från början av 1970-talet till 2009 med undantag för några 

enstaka år. Därefter har blymängderna legat på en relativt låg nivå men fluktuerat något. I Figur 1 

presenteras avskild mängd bly i Ryaverkets slam mellan åren 1976 och 2016. 

 

 
Figur 1 Historisk tillförsel av bly till Ryaverket. 

Av Figur 1 framgår att trenden historiskt visat en minskning av blytillförseln till slammet. En ökande 

trend ses dock från 320 kg bly/år 2009 till 490 kg bly/år 2012. År 2013 minskade mängden till 330 kg 

bly/år och ökade igen något år 2014 till 390 kg bly/år. En stor del av den tidigare minskningen kan 

härledas till förbudet mot blyad bensin. Den senare variationen i mängd/år är svårare att förklara. 

Eventuellt kan ökningen 2014 kopplas till bytet av laboratorium. År 2015 var den totala blytillförseln 

till slammet 356 kg och 2016 var motsvarande siffra 312 kg, vilket innebär en fortsatt minskande 

trend. 

 

I REVAQ-arbetet gör Gryaab årligen en prognos för utvecklingen av prioriterade spårelement. 

Prognosen baseras på historiska data och bedömd potential. Resultatet av beräkningarna jämförs sedan 

med kända mål som REVAQ-reglernas bilaga 8, gällande begränsningsvärden, föreslagna 

haltgränsvärden och maxgivor samt metall och fosforkvoter. Vid prognostiseringen år 2017, baserat på 
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historiska värden till och med år 2015, bedömdes en årlig minskning på 9,5 kg till och med år 2025 

som rimlig. Uttryckt i mängd motsvarar detta 265 kg år 2025, se Figur 2. 

 

 
a) Tillförsel till slam kg Pb/år 

 
b) Koncentration i slam, mg/kg TS 

 

 
c) Kvot till fosfor, mg Pb/kg P 

 
d) Spridning vid max fosforgiva, g Pb/ha år 

Figur 2. Historisk utveckling och prognos för bly i slam vid Ryaverket 

 

Av Figur 2 a framgår att blytillförseln till slam visar en minskande trend, vilket även gäller för 

framtida prognostisering. Av Figur 2 b och c framgår även att förordningsförslagets gränsvärden 

förväntas nås, trots skärpta krav. I det nu aktuella förslaget till ny slamförordning föreslås en reglering 

av både halten bly i mg/kg TS och förhållandet mellan bly och fosfor. Förslaget innebär att ett av 

villkoren behöver uppfyllas. Figur 2 d visar att även REVAQ:s gränsvärden för maximal spridning till 

åkermark vid max fosforgiva kommer att uppfyllas. 

 

I Figur 3 presenteras en regressionsanalys för bly från 2014 till 2016. Trots vissa upp och nedgångar 

ses en nedåtgående trend för blyhalterna i slammet de senaste åren. 
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Figur 3. Regressionsanalys för bly år 2014 till 2016 

 

Vid prognostiseringen 2017 baserat på historiska värden fram till och med 2016 bedömdes att det inte 

behövs någon minskning till år 2025 för att alla kända mål ska uppfyllas. Uttryckt i mängd får 

innehållet av bly i slammet 2025 inte vara högre än 0,4 ton. Detta är något som redan idag uppfylls vid 

Ryaverket.  

Blybalans över Ryaverket 

Blybalansen över Ryaverket för 2016 går i väl ihop, se Tabell 1. Differensen är 7,3 % vilket får anses 

vara en god överrensstämmelse för en massbalans baserad på så många analyser och mätningar. Med 

hänsyn tagen till osäkerheterna i data kan man konstatera att 89 % av blyflödet lämnar reningsverket 

med slammet. Minskad tillförsel ger alltså direkt effekt på blyinnehållet i slammet. 

  
Tabell 1. Blybalans över Ryaverket år 2016 

Balans över Ryaverket 2016 

 Pb kg år % av tillförsel  

Avloppsvatten in 349 99 

Mottagning organiskt avfall 1,4 0,4 

Kemikalier ARV 0,8 0,23 

Total tillförsel 351,2 100 

   

Avloppsvatten ut 13,6 3,9 

Slam ut 312,0 88,8 

Total uttransport 325,6 92,7 

Diff i balans över Ryaverket -25,6 -7,3 

 
Källor till bly i avloppsvattnet 

Kunskapen om blykällor i Ryaverkets upptagningsområde uppdateras årligen. I Figur 4 

y = -0,0051x + 240,25
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följer en sammanfattning om kunskapen som finns för år 2016. Siffrorna är i de flesta fall baserade på 

mätningar och beräkningar men i vissa fall överslagsmässiga bedömningar. Siffror avseende bly från 

anslutna verksamheter baseras på uppgift från år 2015. 

 

Figur 4. Blykällor till Ryaverket 2016 

Punktkällor 

Tabell 3 visar blybidraget från anslutna verksamheter år 2015. 

 
Tabell 2.Tillförseln av bly från anslutna verksamheter år 2015 

Företag Bly kg/år 

Ale kommun, Sörmossen 0,12 

Berendsen Textil Service AB 0,23 

Bodycote Ytbehandling, Högsbo   0,002 

Akzo Nobel 0,6 

Kretslopp & Vatten, Brudarmossen  0,14 

Renova, Kompost Marieholm 1,29 

Renova, Tagene 0,6 

Sahlgrenska sjukhuset 0,47 

Skandiatransport, Skandiahamnen, CB  0,001 

Skandiatransport, Torslanda, CB  0,001 

Skrotfrag AB 0,14 

Swedavia Landvetter Flygplats (allt spillvatten) 0,19 

Volvo, Penta 0,06 

Volvo Powertrain  0,08 

Volvo VCC AB, Torslanda (HA dvs sanitärt och 

TB2C) 2,21 

Östra sjukhuset 0,49 

Summa industrier  6,62 

% av Rya inkommande  1,9 

Rya inkommande . 349 
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Hushållsspillvatten samt spillvatten från hushållsliknande verksamheter 

När punktkällornas bidrag minskat genom uppströmsarbete och andra insatser från samhället utgör 

innehållet av bly i hushållspillvattnet en allt större andel av det totala flödet till Ryaverket. För 2016 

beräknas bidraget från hushållsspillvatten till 64 %. Bly i hushållsspillvatten kommer bland annat från 

livsmedel, atmosfäriskt nedfall och damm som kommer in i husen. Då vi dagtid inte är hemma i 

samma utsträckning bidrar vi med hushållsliknande spillvatten från dagverksamheter som 

arbetsplatser, skolor och förskolor. Även om detta spillvatten inte är anmärkningsvärt förorenat bidrar 

det till den totala blytillförseln i en betydande utsträckning.  

 

Tillskottsvatten 

Tillskottsvatten i form av dag-, inläckage- och dränvatten utgör cirka en femtedel av blybidraget till 

Ryaverket.  

 

Figur 5 visar en minskande trend för bly i tillskottsvatten till Ryaverket från och med år 2010/2011. 

Minskningen ses tydligast vid höga flöden (grön linje), då en stor del av flödet är tillskottsvatten. En 

beräkning visar att mängden bly från tillskottsvatten minskat med cirka 25 % från och med år 2010 

/2011. Sambandet mellan flöde och inkommande blymängder visar en stark korrelation och att 

skillnaden i flödet i stort sett förklarar skillnaden i blyflöde mellan åren. Blymängden är proportionell 

mot flödet vilket indikerar att de ökade metallmängderna beror på bidrag från dagvatten vid höga 

flöden samt ursköljning av material från lednings- och tunnelsystem. 

 
Figur 5. Mängd bly i kg/dygn vid ett flöde på 3, 6 och 9m3/s 

 
 

Åtgärder för att minska tillskottsvatten berörs i Göteborgs Stads ”Åtgärdsplan avlopp” (ÅPA). Som ett 

mål 2030 nämns bland annat att mängden dagvatten, dränvatten och inläckage till Ryaverket ska vara 

mindre än 50 % av Göteborgs avloppsmängd till Ryaverket, att ytor som är anslutna till kombinerat 

system ska minska med i genomsnitt 15 ha/år samt att kvaliteten på avloppsvattnet ständigt ska 

förbättras.  

Slutsatser 

Ryaverkets slam uppfyller med god marginal aktuell lagstiftning och prognosen för att även uppfylla 

föreslagna gränsvärden i liggande förslag till ny slamförordning är god. Vid prognostiseringen 2017 

bedömdes att det inte behövs någon minskning till år 2025 för att alla kända mål ska uppfyllas. 

Uttryckt i mängd får innehållet av bly i slammet 2025 inte vara högre än 0,4 ton, vilket uppfylls redan 

idag.  

 

Utifrån ovanstående behöver inga konkreta åtgärder vidtas eller ett aktivt arbete med att minska 

blytillförseln till Ryaverket utföras. Även om detta är fallet finns det åtgärder som kan minska 

blytillförseln och utgångspunkten är att jobba mot ständiga förbättringar.  
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Även om stora anslutna industrier och verksamheter idag inte utgör en stor källa till Ryaverkets 

blytillförsel är det traditionella uppströmsarbetet viktigt i syfte att denna blytillförsel även i framtiden 

ska vara låg. 

 

Att vara en aktiv part för att driva på arbetet med att minska tillskottsvattenmängden till Ryaverket är 

också av betydelse. 

 

Årligen tillförs cirka 1 kg bly med den järnsulfat som tillsätts processen vid Ryaverket. Om än i liten 

utsträckning, skulle en minskning av tillsatsen av järnsulfat innebära en minskning av blytillförseln. 
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