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Energiintelligent Dalarna

• Regional energi- och 
klimatstrategi

• Dalarnas energi- och 
klimatråd

• Operativ 
samordningsgrupp

• Färdplaner för varje sektor
(Konsumtion och cirkulär 
ekonomi)

www.energiintelligent.se

http://www.energiintelligent.se/


Förstudie 
Resurseffektiv och cirkulär ekonomi

• Material- och energieffektiv produktion
- Behov av företagsstöd

• Kartläggning av centrala materialflöden 
- Hur dessa kan cirkuleras i ökad utsträckning. 

• Slutrapport och regional kretsloppsplan med förslag på 
genomförandeprojekt.



Materialflöden
• Textilier
• Plast
• Byggmaterial
• Massor
• Metaller
• Avloppsslam
• Matrester
• Biorester
• Restvärme

Förstudie cirkulär ekonomi
För varje flöde
→Kartläggning
→ Tankesmedjor med branschaktörer
1 Förebyggande av avfall
2 Återvinning, återbruk
3 Ekonomiska incitament. Affärsmöjligheter
4 Göra restavfall fritt från miljögifter
5 Återbrukscentraler, masslogistikcenters, symbioscenters
6 Utvecklad miljöprövning, tillsynsvägledning. 
Miljöklassning.
7 Utveckling av kommunala mål och (avfalls)planer, 
8 Utvecklad konsumentinformation. Beteendepåverkan.
9 Stöd till upphandlare

→ Behov av genomförandeprojekt



• Fosfor en ändlig resurs kritisk för livsmedelsförsörjning

• EU och Sverige importerar 85 % av fosforn till mineralgödsel. 

Från Finland och Ryssland. Behöver snabbt ställa om till mindre importberoende!

• Effektivare odlingsmetoder

• Utvinning av fosfor från gruvavfall

• Cirkulärt återflöde av fosfor från avloppsslam

• SOU-utredningens krav på 60 % återvinning av fosfor i anläggningar > 20 000 pe

• Mål om minst självförsörjning

• Finns avsättning för slam? Framtidsplaner? Investeringsbehov?

• Vad gör andra kommuner/regioner?

Avloppsslam som resurs
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Hur många pe har era allmänna anläggningar i
kommunen?

> 25 000 pe omfattas av SOU-krav på fosforåtervinning

X ton fosfor per år?

60 000 ha i 
åkermark i Dalarna.
12 kg fosfor/ha/år = 
700 ton per år.
????

Har Ni beräknat 
kostnaden för  
fosforåtervinning 
på ert verk?
Ja      0 svar
Nej    9 svar







Teknikval

• Finns fortsatt avsättning för slam?

• Är det möjligt att nå Revaq-certifiering?

• Om krav på fosforutvinning; Vilken teknik lämpar sig bäst?
- Förbränning av slam?
- Utvinning ur aska?
- Pyrolys som även ger biokol som kan fungera som kolsänka (Men med fortsatt 
spridning av oönskade ämnen)

• Hur klara investeringskostnaden?

• Kväve som omvandlas till kvävgas och lustgas?

Avloppsslam som resurs
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