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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, 
Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lerums, Mölndals, Bollebygds och Partille kommun. 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 
Den här kartläggningen fokuserar på U-verksamheter, som är anslutna till Ryaverket i Göteborg och 

deras användning av kemiska produkter som når avloppet. De branscher som undersökts är 

fordonstvättar, laboratorier, verkstäder, ytbehandlande verksamheter, sjukhus, samt tvätterier med 

vattentvätt.  

 

Ryaverket drivs av Gryaab AB och kartläggningen är en del av Gryaabs uppströmsarbete, som syftar 

till att minska mängden oönskade ämnen till avloppet. Ett renare inkommande avloppsvatten ger 

förutsättningar för en bättre rening, ett renare utgående vatten, samt ett slam så rent att det kan spridas 

som gödning på åkermark. 

 

Ryaverket är certifierat enligt Revaq, som vill säkerställa en hög slamkvalitet med återföring till 

jordbruket, genom ett aktivt uppströmsarbete med specifika krav. Här anges att anslutna 

verksamheters användning av kemiska produkter ska kartläggas. Ingående ämnen ska kontrolleras mot 

Kemikalieinspektionens PRIO-databas, SIN-list och prioriterade ämnen enligt ramdirektivet för 

vatten. Produkter med oönskade ämnen ska bytas ut mot mer miljövänliga. 

 

2017 kontaktades 651 verksamheter via brev och ombads registrera eventuella kemikalier till avloppet 

i en web-enkät. Vid svarstidens slut hade 262 verksamheter svarat på enkäten (40%). Endast 36 av 

dessa hade kemikalier till avloppet (14%). 

 

Två möjliga utfasningsämnen hittades, isobutan och naftor. De flesta naftor är dock inte 

utfasningsämnen, och det krävdes därför ytterligare undersökningar för att ta reda på det. Mängderna 

till avloppet var mycket små. 

 

Då det uppstod vissa komplikationer vid webenkät valde vi 2019 att göra ett ytterligare utskick via 

epost till några av de verksamheter som inte hade svarat eller där registrering av webenkät 

misslyckats. Det vi även gjorde 2019 var att följa upp de ämnen som vi 2017 identifierat som möjliga 

utfasningsämnen. 

 

Efter kartläggning finns det enligt inkomna uppgifter inga utfasningsämnen hos de verksamheter som 

har inkommit med svar. 
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Inledning 
Gryaab AB är ett kommunalt bolag som driver Ryaverket i Göteborg. Ryaverket tar emot och renar 

avloppsvatten från sju kommuner i Göteborgsregionen, vilka tillsammans äger Gryaab. Reningsverket 

är sedan 2009 certifierat enligt Revaq, vilket ställer höga krav på slammets innehåll, för att det ska 

kunna spridas som gödningsmedel på åkermark. För att uppnå detta kräver certifieringen ett aktivt 

uppströmsarbete, som bland annat innebär att förteckningar över verksamheters användning av 

kemikalier som når avloppsvattnet, ska uppdateras vart femte år. Det gäller samtliga A- och B-

verksamheter, samt utvalda C- och U-verksamheter. Gryaab har tidigare kartlagt A-, B- och C-

verksamheternas kemikalieanvändning. I den här undersökningen kartläggs U-verksamheterna. För de 

reningsverk som blivit certifierade före 2015 gäller en övergångsregel, där kartläggning av 

verksamheternas kemikalieanvändning, ska vara utförd senast 1 januari 2018. (Revaq 2018, bilaga 4a) 

Syfte och mål 

Syftet med kartläggningen är att minska mängden skadliga ämnen i avloppsvattnet som kommer till 

Gryaab och därmed få ett renare utgående vatten och renare slam. Det resultat som kartläggningen ger, 

ligger till grund för det fortsatta arbetet, med att få verksamheterna att byta ut skadliga produkter mot 

mer miljövänliga. Detta utgör en del av Revaqs långsiktiga mål, att avloppsvattnets innehåll av 

oönskade ämnen och metaller inte ska överstiga det i ett klosettvatten.  

 

Målet är att kartlägga de utvalda U-verksamheternas användning av kemiska produkter som går till 

avloppet, samt kontrollera om de innehåller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-

databas, ämnen på SIN-list och inom ramdirektivet för vatten. De produkter och ingående ämnen som 

kan finnas i avloppsvattnet till Gryaab, ska registreras i en databas och kontrolleras mot ovan nämnda 

listor. Frågor som ska besvaras är: 

 

• Vilken typ av och hur många verksamheter använder kemiska produkter som går till avloppet? 

• Vilka och hur många av dessa verksamheter använder produkter med skadliga ämnen? 

• Vilka ämnen handlar det om?  

• Vilka mängder av ämnena kan förekomma i avloppsvattnet?  

Avgränsningar – utvalda U-verksamheter 

De utvalda U-verksamheterna är de av Revaq föreslagna: fordonstvättar, laboratorier, verkstäder, 

ytbehandlande verksamheter, sjukhus, samt tvätterier med vattentvätt. I Revaqs regelverk (Revaq 

2018) anges i Bilaga 4a, att det är upp till reningsverket att välja vilka U-verksamheter som ska 

prioriteras, men att åtminstone dessa bör ingå.  

 

I inledande projekt ingick endast kartläggningen av de utvalda verksamheterna, baserad på de listor 

över U-verksamheter som kommunernas miljöförvaltningar skickat. Listorna är varken heltäckande 

eller helt uppdaterade, varför undersökningen inte kommer att omfatta alla verksamheter i de utvalda 

kategorierna.  

 

Denna rapport är i grunden ett examensarbete av Sofie Simonsson som en del av utbildningen Miljö- 

och VA-teknik, 30 YH p, 2017.  

 

Kompletterande inventering, uppföljning och kontakt med dem som eventuellt använder skadliga 

produkter har utförts 2019. 
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Metod 

Kartläggningen utfördes med hjälp av en webenkät, där de utvalda U-verksamheterna kontaktades 

med brev och ombads registrera sina kemikalier i enkäten. De registrerade ämnena, kontrolleras mot 

PRIO-databasen, ämnen på SIN-list och prioriterade ämnen enligt ramdirektivet för vatten. 

Identifierade utfasningsämnen samt potentiella utfasningsämnen följdes sedan upp och verksamheter 

med utfasningsämnen kontaktades på nytt för dialog om utfasning. 

Tidigare undersökningar 

Tidigare har A-, B- och C-verksamheternas användning av kemikalier kartlagts. A- och B-

verksamheterna finns redovisade i rapporten Kartläggning av Oönskade ämnen REVAQ 2009/10 

(Bourghardt, 2010) och C-verksamheterna i Kartläggning av C-verksamheternas användning av 

kemikalier innehållande utfasningsämnen (Blid, 2014). 

 

Bakgrund  

Kemikalieinspektionens PRIO-databas 

PRIO-databasen är ett verktyg för användare av kemiska produkter som vill minska riskerna och göra 

bättre val. I databasen finns information om ämnen och ämnesgrupper, som anses skadliga för hälsan 

och/eller miljön och som uppfyller ett antal kriterier för detta. Ämnena klassas antingen som 

utfasningsämnen eller riskminskningsämnen. De prioriterade ämnena är inte förbjudna i juridisk 

mening och listan gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan uppdateras ständigt med nya ämnen. 

 

Utfasningsämnen är särskilt skadliga och användningen av produkter med sådana ämnen bör upphöra - 

fasas ut. Dessa ämnen tillhör en eller flera av följande kategorier: CMR-ämnen (cancerogena, 

mutagena, reproduktionstoxiska), PBT-ämnen (persistenta, bioackumulativa, toxiska), 

hormonstörande ämnen, särskilt farliga metaller, samt ozonstörande ämnen. 

 

Riskminskningsämnen är ämnen, där man ska vara särskilt observant vid användningen och vidta 

åtgärder för att minska riskerna. Ämnena tillhör en eller flera av följande kategorier: Mycket hög akut 

eller hög kronisk giftighet, allergiframkallande, misstänkt mutagena, misstänkta PBT-ämnen, samt 

ämnen med miljöfarliga långtidseffekter. Även produkter med sådana ämnen kan med fördel bytas ut 

mot mindre skadliga.  

SIN-list 

SIN-list är en sökbar ämneslista från Chemsec (International chemical secretariat). Chemsec är en icke 

vinstdrivande organisation som finansieras genom donationer och bidrag, främst från Sveriges 

regering. De arbetar för en hårdare och bättre kemikalielagstiftning i Europa. SIN är en förkortning för 

”Substitute It Now” och kriterierna för ämnena på listan, överensstämmer med dem för SVHC-

ämnena (Substances of Very High Concern) i EU:s kemikalielagstiftning REACH. SIN-list 

innehåller dock betydligt fler ämnen, än de som finns på Kandidatlistan inom REACH, där 

medlemsländerna måste vara överens. Ämnen på listan tillhör en eller flera av kategorierna: CMR-

ämnen, PBT-ämnen, samt hormonstörande ämnen. I januari 2020 innehöll listan 991 ämnen. Många 

av dessa är desamma som PRIO-listans utfasningsämnen. 
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Prioriterade ämnen enligt Vattendirektivet 

I direktivet listas 45 ämnen och ämnesgrupper, som har skadlig inverkan på akvatiska ekosystem och 

på människors hälsa genom dem. Enligt direktivet ska regelbunden övervakning ske genom 

provtagning. Flera av ämnena på listan har varit förbjudna en längre tid i Sverige och finns inte i 

detekterbara halter här. Andra är mer vanligt förekommande, trots inskränkningar i användningen. Det 

arbete som i Sverige bedrivs under vattendirektivet kallas för ”Svensk vattenförvaltning”. 

Revaq – renare vatten, bättre kretslopp 

Revaq är ett certifieringssystem för reningsverk som ägs av Svenskt Vatten. Tillsammans med LRF, 

svensk dagligvaruhandel och livsmedelsföretagen driver och utvecklar de Revaq. Ryaverket har varit 

certifierat sedan 2009. 

 

Syftet är att ta tillvara slammets innehåll av näringsämnen, främst fosfor och mullbildande ämnen, 

genom att använda det som gödning på åkermark. Kretsloppet ska slutas. Revaq ställer höga krav på 

slammets kvalitet och därmed på ett aktivt uppströmsarbete. Det långsiktiga målet med Revaq är att 

det inkommande avloppsvattnet till reningsverket, inte ska avvika från ett normalt klosettvatten. 

Oönskade ämnen ska hindras vid källan.  

 

I korthet går Revaqs krav ut på att identifiera spårelement med förhöjda halter i slammet och inrikta 

uppströmsarbetet mot dem och mot oönskade organiska ämnen. En handlingsplan ska upprättas 

årligen av det certifierade reningsverket, som visar vilka åtgärder som planeras för att förbättra 

kvaliteten på slammet. Revaq har betydligt hårdare krav än de lagkrav som finns för spridning av slam 

på åkermark. Ett certifierat reningsverk får inte sprida slampartier på åkermark, som inte uppfyller 

Revaqs krav. 

 

En certifiering ska garantera ett systematiskt uppströmsarbete, för att få ett slam med låga halter av 

oönskade ämnen, samt transparant information om slammets ursprung, dess innehåll och spridning. 

Slammet ska också vara salmonellafritt.  
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Genomförande av kartläggningen 

Genomgång av listorna med U-verksamheter 

U-verksamheter är de verksamheter som enligt miljöbalken har så liten miljöpåverkan, att de är 

undantagna från både tillståndsplikt och anmälningsplikt vid uppstart. 

 

Listor över de utvalda U-verksamheterna begärdes in från de anslutna kommunernas 

miljöförvaltningar. De var i Excel-format och innehöll verksamhetstyp, företagsnamn, 

fastighetsbeteckning, gatuadress och telefonnummer. De flesta kommuner hade även postadress och 

ibland e-postadress och kontaktperson. Sammanlagt innefattade listorna närmare 1000 U-

verksamheter, som miljöförvaltningarna på något sätt haft kontakt med. I de fall postadress saknats, 

har sökningar gjorts på internet. E-postadresser har inte gått att få fram för ett stort antal verksamheter. 

De flesta är små och har inte ens en hemsida, därför skickades brev och inte e-post. 

 

För några kommuner var verksamheterna inte så tydligt indelade i typ av verksamhet. Under rubriken 

”Fordon” fanns t ex även åkerier och bensinstationer, som inte var av intresse i den här 

kartläggningen. För ett par kommuner saknades postadresser. En viss sortering och komplettering av 

listorna var därför nödvändig. Under det arbetet upptäcktes att flera verksamheter inte längre fanns 

kvar, hade flyttat, eller bytt namn. En del dubbletter fanns också i listorna. Det var av tidsskäl inte 

möjligt att kontrollera alla, varför de listor som var kompletta från början användes som de var. Efter 

denna första sortering återstod 651 verksamheter.  

Grindregistret – databas för anslutna verksamheter 

Listorna med verksamheter exporterades från Excel till Gryaabs Grind-register (Göteborgsregionens 

industriregister). Det är i första hand en databas över abonnenter, vars avloppsvatten inte enbart är 

sanitärt. Även verksamheter med endast sanitärt vatten kan finnas med, med dokumentation om detta. 

Här samlas information om verksamheternas inriktning, klassificering enligt miljöbalken (A, B, C, U), 

eventuell egen reningsanläggning och användning av kemiska produkter som kan nå avloppsvattnet. 

En registrering i Grind behövdes för att informationen skulle bli lättare att hantera. Behjälplig med det 

arbetet var Gryaabs IT-avdelning.  

 

 I Grindregistret får varje verksamhet ett unikt nummer som bygger på kommun, avbördningsområde 

för spillvattennätet och ett löpnummer. Avloppsvattnet i ett avbördningsområde avleds till en specifik 

punkt i ledningsnätet som har ett nummer. Denna registrering underlättar vid spårning av oönskade 

utsläpp. Att varje verksamhet har ett unikt nummer, underlättar också vid informationshanteringen 

under kartläggningen. 

Webenkät 

För att slippa en manuell inmatning av verksamheternas kemikalieanvändning i Grind, skapades inför 

den förra undersökningen av C-verksamheterna (Blid 2014), en webenkät. Denna användes initialt nu 

också, med vissa justeringar. (se bilaga II) Verksamheterna kan där själva registrera sina kemiska 

produkter, ingående ämnen, förbrukning och andel till avloppet. De behöver endast 

säkerhetsdatabladen för produkterna och årsförbrukningen. För de verksamheter som inte är anslutna 

till Gryaab, eller som inte har annat än sanitärt vatten, finns även de alternativen i enkäten. Markerar 

man något av dessa, dyker inte möjligheten att registrera några kemikalier upp. 
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Utskick 

Breven skickades i tre omgångar, med olika sista svarsdatum. (se bilaga I) Svarsperioden var cirka två 

veckor. Det var en relativt kort svarstid, för att verksamheterna skulle ta tag i det med en gång. Vid 

svarstidens slut kunde en utvärdering göras om förbättringar och kompletteringar. 

 

I det första två utskicken 2017 angavs web-adressen till enkäten och ett lösenord kopplat till 

verksamheten. Här fanns också en kort information om bakgrunden till kartläggningen och hur de 

skulle gå till väga.  

 

Det tredje utskicket gjordes 2019 som en påminnelse till ett urval av verksamheter som inte svarat 

eller där svar inte registrerades på grund av tekniska problem. 

 

Utskicken kom att fördela sig mellan kommunerna enligt följande: Ale 47 stycken, Göteborg 457, 

Härryda 5, Kungälv 66, Lerum 51, Mölndal 56, Partille 25.  

Insamling av uppgifter 

Efter att utskicken gått ut, följde några veckor av support via telefon och mail. Både datorvana och 

språkkunnighet hos verksamhetsutövarna varierade, varför det krävdes en del arbete med att hjälpa 

dem tillrätta. Ett tiotal valde att registrera på pappersblankett i stället för direkt i enkäten. Ytterligare 

en handfull har skickat säkerhetsdatablad och förbrukningsuppgifter via mail. Dessa uppgifter fick då 

matas in i efterhand.  

Uppföljande samtal 

I slutet av svarstiden kontrollerades ett femtiotal slumpmässigt utvalda verksamheter i fråga om de 

svarat på enkäten eller inte. Hade de inte svarat fick de ett uppföljande telefonsamtal, med frågor om 

de fått utskicket och om de hade några kemiska produkter till avloppet. De som svarade kände endast i 

undantagsfall till utskicket. Vid samtalen framkom dock att flertalet endast hade sanitärt vatten till 

avloppet, eller inte använder några kemiska produkter som går ut i avloppet. I de fallen kunde detta 

registreras direkt. Det här var en tidskrävande metod som inte gav särskilt mycket. Beslut togs därför 

att inte lägga tid på detta i det här skedet, utan göra en utvärdering och senare en kompletterande 

omgång med utskick, alternativt via mail. 

 

Komplettering 2019 

 

Våren 2019 gjorde ytterligare ett utskick, via epost, till 10 slumpvis utvalda verksamheter som inte 

svarat på enkäten eller vars svar inte registrerats i verksamhetsregister. Om svar ej initialt inkommit 

har påminnelse skickats ut.  

 

Det har funnits en stor vilja att göra rätt hos dem som hört av sig via telefon eller mail. Gensvaret har 

till största delen varit positivt och få negativa kommentaren har inkommit.  
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Sammanställning av resultat 

Svarsfrekvens 

Av de 651 skickade breven 2017 kom 35 tillbaka med adress okänd. Ytterligare 7 företag som fått 

utskicken, hörde av sig om att verksamheten inte var aktiv eller såld. Sista svarsdatum på enkäten för 

de två omgångarna med utskick, var den 3 respektive den 10 december, men enkäten gick inte att 

stänga rent fysiskt. Den 14 december 2017 tömdes webenkäten på data och då hade 262 verksamheter 

svarat på enkäten, vilket motsvarar 40 % av de skickade breven. Svarsfrekvensens fördelning ses i 

Diagram 1. Borträknat de verksamheter som inte var aktiva och de brev som kom tillbaka, ger det en 

svarsfrekvens på 43 % av 609 möjliga svar.  

 

 
Diagram 1. Diagrammet visar resultatet av de 651 skickade breven (2017), med avseende på svarsfrekvens. 

 

Av de tio verksamheter som kontaktades 2019 inkom fyra verksamheter med svar på enkät avseende 

kemikalieanvändning. En verksamhet svarade att de svarat på enkät 2017 men att de skulle skicka in 

uppgifterna på nytt vilket senare aldrig inkom. En verksamhet inkom med uppgifter om att 

verksamheten upphört. 

 

Av de 262 verksamheter som svarade på enkäten 2017, hade 36 verksamheter registrerat kemiska 

produkter till avloppet. Merparten, 184 stycken, hade dock endast sanitärt vatten till avloppet. 

Fördelningen av inkomna svar med avseende på typ av avloppsvatten ses i Diagram 2.  

”Ej anslutna” betyder att avloppsvattnet inte går till Gryaab, utan det finns en enskild avloppslösning. 

”Har endast sanitärt vatten” betyder att verksamheten endast har avlopp från toalett, dusch, kök och 

liknande. ”Har annat vatten men ej kem.” betyder att det finns ett annat avlopp från verksamheten som 

skiljer sig från ett normalt hushållsavlopp, till exempel en golvbrunn i en verkstad, ofta med 

oljeavskiljare, men att det inte används några kemiska produkter i verksamheten som går dit. ”Har 

kemikalier till avloppet” betyder att verksamheten använder kemiska produkter som går till avloppet 

och som skiljer sig från ett normalt hushålls användning av disk- och tvättmedel, tvål och liknande. 
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Diagram 2. Diagrammet visar fördelningen av svar (2017), med avseende på typ av avloppsvatten. 

 

Samtliga 4 verksamheter som inkom med svar 2019 svarade att de endast hade sanitärt vatten till 

avloppet 

Typ av verksamhet med kemikalier till avloppet 

Av de 36 verksamheter som registrerade kemikalier till avloppet, var övervägande delen, 27 stycken 

(75%), sådana som sysslar med någon form av fordonstvätt. Ett företag tvättar båtar. Endast ett fåtal 

har en vanlig tvätthall för allmänheten. Sådana är ofta klassade som C-verksamheter. Det handlar 

istället om rekond/bilvårdsföretag, verkstäder som utför viss tvätt i samband med tillverkning, 

reparation, lack- och rostskydd, samt uthyrare, som tvättar sina egna maskiner eller fordon. De 

kemiska produkter som de registrerat är till största delen olika rengöringsprodukter som bilschampo 

och avfettning, samt vaxer och polish.  

 

För övriga verksamheter som registrerat kemikalier, är det också nästan enbart olika tvätt- och 

rengöringsprodukter som registrerats. Det är bara sjukhusen som sticker ut med olika 

laboratoriekemikalier och desinfektionsvätskor. 
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Funna utfasningsämnen 

Efter svarstidens slut tömdes informationen i enkäten över till en Excel-fil. Därefter exporterades 

uppgifterna till Grindregistret, från vilken en automatisk sökning mot PRIO-databasen, SIN-list och 

ämnen inom ramdirektivet för vatten, kan göras. Här fås också eventuella faroangivelser för ämnena. 

Programmet räknar ut hur stor mängd av varje ämne som går till avloppet årligen. Det är möjligt 

eftersom verksamheterna i enkäten registrerat ungefärlig årsförbrukning av varje produkt, de ingående 

ämnenas halt och hur många procent av produkten som går till avloppet.  

Isobutan och nafta 

Två utfasningsämnen hittades. Det ena är isobutan och det andra är nafta. Beteckningen 

utfasningsämne gäller dock inte alltid, när det gäller naftor.  

 

Isobutan klassas som cancerogent och mutagent. En verksamhet använder två produkter med 

utfasningsämnet isobutan. Produkterna är en silikonsprej och en underredesmassa för fordon. Dessa 

leds inte avsiktligt till avloppet på samma sätt som ett rengöringsmedel, men verksamheten har angett 

att de kan förekomma i liten mängd i avloppsvattnet, cirka 100 g om året.  

 

Vid uppföljning 2019 informerar verksamheten som tidigare använt produkter innehållandes isobutan 

att de inte längre använder dessa produkter. Vid telefonsamtal meddelar även miljöansvarig att han 

rensat ur kemikalieskåp på samtliga produkter som innehåller isobutan och tagit bort det från 

förteckning över produkter de använder/köper in. 

 

Naftor tillhör gruppen komplexa kolväten och vissa har cancerogena och mutagena egenskaper. De 

kan dock behandlas kemiskt så att andelen skadliga beståndsdelar minskar. Under en viss gräns, är 

naftan inte längre ett CMR-ämne. De allra flesta naftor är behandlade och samtliga som säljs till 

allmänheten. (KemI, 2017) 

 

Fem verksamheter använder sammanlagt sex olika produkter med nafta. Fyra naftor med olika CAS-

nummer hittades bland de registrerade ämnena, men för att veta om det verkligen rör sig om 

utfasningsämnen, krävs ytterligare undersökningar. Produkterna är två avfettningsmedel, en 

plastpolish, ett snabbvax och två smörjmedel i sprayform. Mängderna till avloppet har inte kunnat 
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beräknas, eftersom ett par av verksamheterna inte angivit hur mycket av ett avfettningsmedel som 

hamnar i avloppet. För övriga rör det sig om mindre än ett kilo per år sammanlagt. 

 

Vid uppföljning 2019 har berörda naftor setts över och de visar sig inte klassas som utfasningsämne. 

Funna riskminskningsämnen 

Tio riskminskningsämnen hittades bland de registrerade ämnena. Fem av dessa var enbart klassade på 

grund av deras allergiframkallande egenskaper och därför inte av särskilt intresse för ett reningsverk.  

 

Av de fem återstående ämnena är två laboratoriekemikalier som används av sjukhus. Det är 

natriumazid, med mycket hög akut giftighet och fenol, som har misstänkt mutagena egenskaper. 

Mängderna till avloppet är dock mycket små, endast något gram per år. 

De övriga tre har miljöfarliga långtidseffekter. Det handlar om två typer av doftämnen, limonen och d-

limonene som finns i flera bilvårdsprodukter, samt ett blekmedel för textil från ett tvätteri. 

Mängdberäkningar för de tre sista har inte kunnat göras, eftersom data saknas. 

 

Diskussion 
Som ett Revaq-certifierat reningsverk, finns krav på att verksamheters kemikalieanvändning ska 

kartläggas, med avseende på vad som går till avloppet.  

 

Den som renar avloppsvattnet behöver veta vad som leds till avloppet och har rätt att begära uppgifter 

om vilka kemikalier som finns där. Som stöd för detta finns Vattentjänstlagen och kommunernas 

ABVA. Det är dock frivilligt att svara, eftersom det inte leder till några påföljder, för dem som inte 

svarar. Svarsfrekvensen beror därför mycket på verksamheternas vilja att delta i undersökningen och 

på att det ska vara enkelt att svara.  

 

För verksamheter med miljöpåverkan som kräver tillstånd eller är anmälningspliktiga, gäller särskilda 

krav och det finns möjlighet sätta särskilda villkor från början. För de undantagna U-verksamheterna 

finns inte samma kontrollmöjligheter.  

Svårigheter och problem under genomförandet 

Adresslistorna 

Då U-verksamheter är undantagna från både tillståndsplikt och anmälningsplikt enligt Miljöbalken, är 

det svårt att få en heltäckande bild av vilka som är verksamma och var de finns. Bästa källan har 

därför varit Miljöförvaltningarnas listor, som har ordning på vilka som är U-verksamheter. Beroende 

på hur mycket miljöförvaltningarna har arbetat med U-verksamheter och när, är listorna mer eller 

mindre uppdaterade eller heltäckande.  

Utskicken  

Att 2017 års utskick delades i två, var inte planerat från början. Portot i frankeringsmaskinen tog slut 

och det tog några bankdagar att få det påfyllt. De återstående utskicken fick ändrat sista svarsdatum. 

Detta var något vi inte hade förutsett. I Gryaabs verksamhetshandbok finns dock information om hur 

det ska gå till vid större utskick, där detta framgår. 
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Web-enkäten 

Tanken var att adressen till web-enkäten skulle vara så enkel som möjligt: kemreg.gryaab.se, var allt 

som behövde anges i adressfältet i web-läsaren, men strax efter den första omgången med utskick, 

blev det problem med åtkomsten till sidan. De som hörde av sig fick en alternativ adress som 

fungerade, men samtidigt fanns buggar i enkäten vi inte upptäckt. Efter intensivt arbete fick IT-

avdelningen det hela att fungera. Detta var dock olyckligt, eftersom det sannolikt medförde en lägre 

svarsfrekvens.  

Grindregistret 

I Grindregistret fanns PRIO-listan och prioriterade ämnen enligt ramdirektivet för vatten inlagda. SIN-

listan fanns inte med, eftersom det är ett nytt Revaq-krav att sökningar även ska göras mot denna lista. 

PRIO-listan behövde uppdateras. Inläsningen av dessa listor blev mer komplicerat än väntat. PRIO-

listan hade ändrat sin struktur, så att den inte längre passade in i hur det är uppbyggt i Grindregistret. 

Här krävdes extra insatser från Gryaabs IT-avdelning som tog tid.  

Förbättringsförslag 

Det vore bra att börja med en mindre mängd utskick, som får fungera som en testomgång. Då får man 

en chans att rätta till sådant som visar sig fungera mindre bra, innan alla utskicken går iväg. Det fanns 

flera små buggar som vi inte upptäckte förrän personer började ringa. Till exempel kom inte 

årsförbrukningen av en produkt med i den sammanfattning som verksamheterna kunde skriva ut och 

mailen som skickades via länken i enkäten, studsade tillbaka.  

 

Adressen till web-enkäten måste skrivas i adressfältet i web-läsaren och inte i ett sökfält, för att man 

ska komma till inloggningssidan, något som inte stod i klartext i utskicket. Många hörde därför av sig 

om att de inte hittade sidan. Detta bör antigen göras möjligt, eller uttryckligen stå i brevet. 

 

När man loggat in till enkäten, är svarsalternativet ”Ej ansluten” förvalt. Det är först när man väljer 

”Har även annat vatten än ovan [sanitärt] till avloppet”, som rutan dyker upp där produkter kan 

registreras. Detta ledde till en del förvirring, eftersom man inte kan se den rutan från början. Det 

sistnämnda alternativet borde därför vara det förvalda. 

 

När det gäller de verksamheter som har ett avlopp från verksamheten, t ex ett golvavlopp med 

oljeavskiljare, men inte använder några kemiska produkter, var det oklart hur de skulle fylla i enkäten.  

Det upplevs som om det krävs en registrering av produkter, om man väljer alternativet ”Har även 

annat än ovan [sanitärt] vatten till avloppet”. Här skulle det behövas ett förtydligande i lathunden och 

kanske också i brevet, att det alternativet då ska markeras även om inga kemikalier går till avloppet. 

Reflektioner 2017 

Den här typen av kartläggning kräver mycket tid och resurser och involverar flera kompetenser, främst 

från Uppströmsenheten och IT-avdelningen. Då det är första gången de utvalda U-verksamheternas 

kemikalieanvändning har undersökts, blir det väldigt många verksamheter, även om antalet branscher 

endast är sex. 

 

För att göra arbetet mer hanterligt, borde man istället arbeta med en bransch i taget. Det går då att ha 

mer riktad information i breven som skickas ut och mängden verksamheter blir färre. Man behöver 

inte heller fråga vilken typ av verksamhet de har, när de hör av sig och det är lättare att ställa relevanta 

frågor. För att få svar på det man är ute efter, krävs en viss kunskap om hur verksamheterna fungerar. 
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Vid framtida undersökningar kan bilverkstäder och liknande som inte sysslar med någon typ av tvätt 

(däcks- eller fordonstvätt), undantas från kartläggningen. De använder mycket sällan kemiska 

produkter som går till avloppet och flertalet har inte ens något avlopp i verkstaden. 

Miljöförvaltningarna har arbetat mycket med dessa frågor och i många fall krävt att eventuella avlopp 

sätts igen. Det svåra ligger dock i att urskilja vilka dessa är. 

 

Revaq anger att verkstäder bör ingå i kartläggningarna, men det är inget krav och reningsverken väljer 

själva vilka verksamheter som ska prioriteras. 
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Slutsats 
Kartläggning resulterade i ett säkert utfasningsämne, isobutan, och eventuella utfasningsämnen i 4 

olika naftor. Mängden isobutan, som användes, till avloppet är mycket små. Mängden nafta har inte 

kunnat beräknas säkert och det krävdes ytterligare undersökningar för att avgöra om det verkligen 

rörde sig om utfasningsämnen. Fem prioriterade riskminskningsämnen med betydelse för miljön 

hittades. För de skadligaste var mängderna till avloppet mycket små. För övriga har mängden inte 

kunnat beräknas. 

 

Resultatet är glädjande med avseende på att det efter kemikaliekartläggning och uppföljning inte finns 

några utfasningsämnen från de U-verksamheter som svarat. Samtidigt har endast 40% svarat på 

enkäten. Varför vissa verksamheter valt att inte svara är okänt. Det finns även ett mörkertal gällande 

verksamheter som svarat på enkäten där svar inte har registrerats. 

 

Framtida undersökningar bör fokusera på en bransch i taget för att få en mer hanterbar mängd 

verksamheter, samt att det blir möjligt att skräddarsy informationen till dem.  
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Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se 

 

Utveckling Kvalitet Miljö 

Sofie Simonson 

031 - 64 73 78 

sofie.simonson@gryaab.se 

«Företag» 

«Adress» 

«Postnr» «Postort» 

 

 

  

Länk till Web-enkät: kemreg.gryaab.se 

Lösenord: «Lösenord» 

Vid kontakt ange: «Grindnr» 

Kartläggning av kemikalier till avloppet 

Hej! 

Detta är ett utskick från Gryaab som renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Vi arbetar för ett 

renare hav och ett slam så rent, att det även i framtiden kan användas som gödning på jordbruksmark. 

Detta kräver att skadliga ämnen hindras från att nå avloppsvattnet från början. De ämnen som vi 

fokuserar på är de så kallade utfasningsämnena, som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO-

databas och ämnen på SIN-list (Substitute It Now). 

Begäran om uppgifter 

Gryaab vänder sig därför till er så kallade U-verksamhet (enligt miljöbalken) och ber er registrera de 

kemikalier som ni använder och som finns, eller kan finnas, i avloppsvattnet till Gryaab. Gryaab 

kommer att sammanställa uppgifterna och återkomma med resultatet till er. Detta är endast en 

kartläggning, där vi vill uppmärksamma er på eventuella, skadliga produkter som bör bytas ut mot mer 

miljövänliga. Om endast hushållsspillvatten går till avloppet, ange det i enkäten. 

Hur gör man?   

Det du behöver vid registreringen är säkerhetsdatablad och förbrukningsuppgifter för respektive 

kemikalie.  

• Gå in på hemsidan för kemikalieredovisning. Adressen och ditt unika lösenord finner du uppe 

till höger i detta brevhuvud. 

• Mata in uppgifter för respektive kemikalie med hjälp av förbrukningssiffror och uppgifter ur 

säkerhetsdatabladen.  

• Du kan om du vill, skriva ut det du har registrerat.  

 

Om du inte har möjlighet att registrera på webbsidan, var vänlig att kontakta oss genast per telefon 

eller e-post, så kan vi skicka en blankett i pappersformat. Adressen finns längst ner i brevet och 

telefonnummer i brevhuvudet ovan. 

När ska registreringen vara klar?  

Uppgifter från er verksamhet ska vara registrerade senast den 3 december 2017.  

Hör gärna av er om ni har frågor! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofie Simonson 

Gryaab AB  
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Kemikalieredovisning för U-verksamheter 
2017 

 

Företag:  

Adress för verksamhet:  

Postnr:  

Ort:  

Miljöansvarig:  
VD eller särskilt utsedd 

Epost:  
Ändra Spara Avbryt   

Vid frågor, kontakta: 
Sofie Simonson 

031-64 73 78 
Tryck här för att ladda ner en lathund.  

Ange vilken typ av avloppsvatten ni har:  

Ej ansluten  

Har enbart sanitärt vatten (hushållsvatten, dusch- och toavatten) till 

avloppsnätet. 

Har även annat vatten än ovan till avloppsnätet.  
Företagets kemiska produkter som leds till avloppsvattennätet  

Namn på 

kemisk 
produkt 
[?] 

Användningsområde för 
kemisk produkt 

[?] 

Årsförbrukning i 
kg av kemisk 

produkt 

Uppskattning i procent 

av kemiskprodukt som 
leds till avloppsnätet 
[?] 

 
 

 
 

0.0
 

 

0.0
 

 

Kemiskt namn på 
ämnet 

[?] 

"CAS- eller EG-
nummer 

[?] 

Halt (i procent) i 
produkt 

[?] 

 

  
0

 Ta bort 

Nytt ämne Spara Avbryt  

Ny  
 
Sammanfattning (för utskrift 

mailto:sofie.simonson@gryaab.se
http://kemreg.gryaab.se/static/kemikalieredovisning/lathund.pdf
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Lathund till web-enkät för U-verksamheter 

Miljöansvarig 

Den på företaget som är ansvarig för att lämna uppgifter om kemiska produkter, som hanteras i 

verksamheten. Miljöansvarig kan vara VD men kan också vara en person som är särskilt utsedd för att 

hantera miljö- och kemikaliefrågor. 

Namn på kemisk produkt 

Här avses handelsnamnet på den kemiska produkten. Handelsnamnet kan enklast hittas överst på 

säkerhetsdatabladet för produkten, eller på förpackningen. 

Användningsområde för kemisk produkt 

Till vad ska den kemiska produkten användas? Här menas vad verksamheten använder produkten till, 

inte det som anges på säkerhetsdatabladet. Exempel på användningsområden är rengöringsmedel, 

lösningsmedel, färgämne. 

Årsförbrukning i kg av kemisk produkt 

Hur mycket av den kemiska produkten förbrukade företaget föregående år? Ett sätt att mäta detta, är 

skillnaden mellan det som finns i lagret vid årets slut och det som fanns i början av året, samt årets 

inköp. 

Uppskattning i procent av kemisk produkt som leds till avloppsnätet 

Hur stor andel av den kemiska produkten hamnar i avloppsvattnet? Vet man inte exakta procenttalet så 

kan följande modell för uppskattning användas.  

• 10 % - lite av kemikalien hamnar i avloppsnätet, vilket innebär att det mesta av kemikalien 

hamnar i produkten, avfallet eller luften 

• 50 % - ungefär hälften av kemikalien hamnar i avloppsnätet, vilket innebär att resten hamnar i 

produkten, avfallet eller luften 

• 100 % - i stort sett all kemikalie hamnar i avloppsnätet 

• ? - vet inte  

Namn på kemiskt ämne 

Här anges det kemiska namnet på det hälso- eller miljöfarliga ämnet i den kemiska produkten. De 

finns listade under avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet. För att registrera, klicka på ”Nytt ämne” för varje 

ämne som finns i produkten. 

CAS- eller EG-nummer 

CAS- eller EG-numret för det kemiska ämnet i produkten ska anges här. Numret finns på 

säkerhetsdatabladet bredvid namnet, under avsnitt 3. Det räcker att antingen skriva CAS- eller EG-

numret. 

Halt (i procent) av ämnet i den kemiska produkten 

Hur stor andel (i procent) utgör ämnet av produkten? Även detta finns angivet under avsnitt 3 i 

säkerhetsdatabladet. Skriv antingen exakt t.ex. 30 %, eller intervall t.ex. 20–40 %. 

 

 


