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Förord  
Regeringen gav i december 2021 Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga och analysera  
tillgången till kemikalier för vattenrening.  Uppdraget är ett led i att öka förutsättningarna för  
en robust dricksvattenproduktion och avloppsvattenhantering.  

Uppdraget delredovisades i mars 2022 samt slutredovisades i maj samma år.  

Projektledare för uppdraget har varit Kerem Yazar och biträdande projektledare var Erik 
Gravenfors. Övriga medverkande i projektet var  Jessica Norrgran Engdahl,  Carl-Henrik 
Eriksson, Olof Johansson  och Alex Turvey.  

Ansvarig chef för uppdraget var Mona Blomdin Persson.  
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Sammanfattning   
Tillgång till rent vatten är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle. 
Dricksvatten är inte bara  vårt viktigaste livsmedel utan också nödvändigt inom  till exempel  
livsmedelsproduktion och processindustri. För  att värna de  nationella vattenresurserna  och 
upprätthålla förutsättningarna för ett hållbart vattenkretslopp nu och i framtiden behöver  
vattenförekomsterna skyddas från skadlig påverkan. För  att producera dricksvatten används  
olika typer av processkemikalier i reningsprocessen. Olika typer av kemikalier behövs på  
motsvarande sätt i den rening som sker av avloppsvatten innan vattnet kan släppas ut i  
recipienterna.  

Livsmedelsverket har en samordnande  roll för dricksvattenfrågor i landet. Inom ramen för  
deras  uppdrag har  flera projekt genomförts, bland annat  om de kemikalier som behövs för att  
uppnå ett säkert dricksvatten, vilket också har bäring på behoven av sådana kemikalier för  
avloppshantering i linje med gällande miljökrav.  

I den här  rapporten redovisar Kemikalieinspektionen resultatet av  ett separat  
regeringsuppdrag  som har varit inriktat på att skapa  ett fördjupat kunskapsunderlag om de  
kemikalier som används  för vattenrening och klargöra behovet  av råvaror för att säkerställa 
dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening samt  vilka åtgärder som kan vidtas för att  
säkerställa tillgång till dessa  kemikalier och dess råvaror.  Utgångspunkten för uppdraget har  
varit de analyser som Livsmedelsverket tidigare har genomfört angående  
dricksvattenkemikalier.  

En viktig grupp är de så kallade fällningskemikalierna. Fällningskemikalierna avskiljer 
mikroorganismer samt organiska och oorganiska ämnen f rån dricksvatten och avloppsvatten.  
Dessa kemikalier kan indelas i kloridbaserade och  sulfatbaserade fällningskemikalier.  Samma 
typer av kemikalier används också i  stort sett  i  alla industrier som använder kylvatten eller  
behöver vatten för sina processer eller där det uppstår avloppsvatten som behöver renas i egna 
anläggningar. Efterfrågan på fällningskemikalier  är relativt konstant  inom  vatten- och 
avloppsbranschen (VA-branschen)  frånsett tillfälliga toppar och dalar beroende bland annat  
på årstidsvariationer i vattenflödet. Vad gäller den industriella användningen är  ändrad 
efterfrågan kopplat till etablering samt avveckling av industriella anläggningar. I övrigt är  
efterfrågan relativt konstant inom industrin där pappers- och massaindustrin är den största  
industriella användaren av fällningskemikalier.  

Kemikalieinspektionen har identifierat möjliga åtgärder på kort och lång sikt för  att öka  
förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. På kort sikt, 
om  en bristsituation  uppstår, kan man  till exempel omfördela fällningskemikalier från 
avloppsvattenrening, industriell användning eller  export,  till dricksvattenproduktion. Ett annat  
förslag  till åtgärd  är  att öka tillgången på den svenska marknaden genom omfördelning inom  
koncerner  som tillhandahåller produkter på flera marknader. Ytterligare ett förslag är att 
använda andra  råvaror vid produktionen av fällningskemikalier.  

Mera  långsiktiga och  förebyggande  åtgärder är  att ställa krav på vattenverk och 
avloppsreningsverk att klara av att upprätthålla verksamheten i minst tre månader utan  
leverans av  kemikalier  för vattenrening samt en diversifiering av leverantörskedjorna. En  
annan möjlig åtgärd är  att införa nationella beredskapslager för vissa vattenreningskemikalier. 
Regeringen skulle  även  kunna  undersöka  möjligheten att utlysa statliga ekonomiska stöd till 
inhemska investeringar samt forskning som bidrar till  en mer  robust vattenrening.  I vissa fall 
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kan det vara motiverat att överväga politiska överenskommelser med våra grannländer om 
leverans av vissa viktiga kemikalier. 

Slutligen framstår egentillverkning av natriumhypoklorit med klorinator, för att tillgodose sitt 
behov av klor för desinfektion av dricksvatten, som en intressant åtgärd. Detta förutsätter 
emellertid att reglerna i biocidförordningen följs. 
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Summary  
Access to clean water is  a basic prerequisite for a functioning society.  Drinking water is not  
only important for good health but also necessary in, for example, food production and the  
processing industries. Different types of process chemicals are used in the  purification process  
to produce drinking water and they are needed also in the purification process of wastewater  
prior to discharge into water  bodies. Moreover, in order to protect national  water resources, 
pressures on water bodies need to be managed.  

The National Food Administration has a coordinating role for drinking water issues in the  
country. Within the framework of their  assignment, several projects have been  implemented, 
including the chemicals  needed to achieve safe drinking water, which also relate to  the need 
for such chemicals for  wastewater management in line with  existing  environmental  
requirements.  

In this report, the Swedish Chemicals Agency reports on the results of a separate government  
assignment that has focused on creating an in-depth knowledge base on the chemicals used 
for water treatment and clarifying the need for inputs to ensure drinking water production and 
wastewater treatment, and what measures can be taken to ensure access to these inputs. The  
starting point for the assignment has been the  analysis that the National Food Administration  
has previously carried out regarding drinking water chemicals.  

An important group  of process chemicals  is the so-called  coagulants. The  coagulants  separate 
microorganisms as well as organic and inorganic substances from drinking water and 
wastewater. These chemicals can be divided into chloride-based and sulphate-based  
chemicals. The same types of chemicals are also  typically  used in industries that use  cooling 
water,  or need water  for their processes or where wastewater is generated that needs to be 
treated in its own facilities. Demand for  coagulants  is relatively constant in the water  and  
sewage  industry, apart from temporary changes  due to, among other things, seasonal  
variations in the water  flow. In terms of industrial use, demand is linked to the establishment  
and decommissioning of industrial plants. Demand is relatively constant in the industry, 
where the paper and pulp industry are the largest industrial user of  coagulants.  

The Swedish Chemicals  Agency has identified possible measures in the short term to increase 
the conditions for robust drinking water production and wastewater management by, for  
example, in a shortage situation redistributing coagulants  from wastewater  treatment  or  
industrial use  to drinking water production. A nother proposal is to increase  supply in the  
Swedish market through redirection from other markets. Another proposal  is to use  specific  
alternative inputs in the production of  coagulants.  

More long-term preventive measures are to set requirements for  drinking water  producers  and 
sewage treatment plants to be able to maintain operations for at least three  months without the  
supply of  coagulants  and diversification of their  supply chains. One possible measure is also 
to introduce national emergency stocks for certain water  treatment chemicals. The  
government  could  also investigate the possibility of  using  state financial support for domestic  
investments  and research that contributes to increasing the robustness of Swedish water  
treatment  processing.  

Finally, the Swedish Chemicals Agency proposes  that the water  treatment plants  produce  
sodium hypochlorite to meet their need for chlorine for disinfection of  drinking water  using  a 
chlorinator. However, this presupposes that the provisions of the Biocides Regulation are  
complied with regarding  so-called  in situ  generation of active chlorine.  
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1  Bakgrund  
Livsmedelsverket har sedan 2010 haft en samordnande roll för dricksvattenfrågor i  Sverige. 
Inom ramen för  deras  uppdrag har  flera projekt genomförts, bland annat  om de kemikalier  
som behövs för att uppnå ett säkert dricksvatten, vilket också har bäring på  behoven av sådana  
kemikalier för  avloppsvattenrening  i linje med gällande miljökrav. Enligt regeringen behövs  
emellertid ett fördjupat kunskapsunderlag för att klargöra behovet av insatsvaror1  för att  
säkerställa dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening, och vilka  åtgärder som kan vidtas  
för att  säkerställa tillgång till dessa insatsvaror.  

Kemikalieinspektionen fick därför i december 2021 ett uppdrag från regeringen att kartlägga  
och analysera tillgången  till kemikalier för vattenrening2.  

Kartläggningen  och analysen ska vara inriktad på  följande områden:  

a)  Tillgången till kemikalier som är nödvändiga för dricksvattenproduktion och 
avloppsvattenrening, inklusive prekursorer till dessa kemikalier.  

b)  Användningen av dessa  kemikalier i olika branscher, och hur  efterfrågan kan förväntas  
utvecklas kommande år.  

c)  De logistiska förutsättningarna, inklusive varuflöden och förutsättningar för transport  
och lagerhållning och hur dessa påverkar tillgången till dessa kemikalier.  

d)  Möjliga åtgärder  för en effektiv och hållbar  tillgång till kemikalier och för att minska  
sårbarheter relaterade till möjliga framtida bristsituationer.  

En  utgångspunkt  för uppdraget är  de analyser Livsmedelsverket tidigare genomfört avseende 
dricksvattenkemikalier3. Uppdraget ska delredovisas senast  den 31 mars 2022 och 
slutredovisas senast den 31 maj 2022.  

Problem med den svenska försörjningen av kloridbaserade fällningskemikalier har  
uppmärksammats under senare tid4. Livsmedelsverket uppmanade i november 2021 
länsstyrelser och  VA-aktörer att förbereda, planera och vidta åtgärder  för ett scenario där  
tillgången på sådana  fällningskemikalier är begränsad5.   

1.1  Organisation och  genomförande  
Arbetet har utförts av en projektgrupp på Kemikalieinspektionen och den huvudsakliga källan 
i kartläggningsarbetet  har varit Kemikalieinspektionens produktregister. Kompletterande  
information har också inhämtats från Reach registreringsdatabas hos den europeiska  
kemikaliemyndigheten, Echa, där kemiska ämnen som tillverkas eller importeras över 1 ton 
per år ska registreras.  

Ytterligare information har inhämtats genom dialog med näringslivet, branschorganisationer  
och VA-aktörer.  

1  Begreppet ”insatsvaror” används av regeringen i uppdragstexten. I  den här rapporten använder vi istället olika  
begrepp för att detaljerat kunna redovisa typen av insatsvaror som åsyftas, till exempel vattenreningskemikalier,  
fällningskemikalier samt råvaror för fällningskemikalier.  
2  Uppdragstexten i sin helhet finns i bilaga 1.  
3  https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/publikationer/sok-publikationer/artiklar/2021/2021-forsorjning-av-
kemikalier-inom-den-svenska-dricksvattenproduktionen.  
4  Se t.ex.  reportage  i SR Ekot.  https://sverigesradio.se/artikel/internationell-jakt-for-att-rena-svenska-vattnet.  
5  Livsmedelsverket 2021. Arbete för tillgång på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Dnr  
2021/05266.  
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I  enlighet med uppdraget  har  samverkan  skett med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kommerskollegium.  

1.1.1  Kemikalieinspektionens produktregister  
Kemikalieinspektionen för ett produktregister, där alla företag som tillverkar eller  för in 
kemiska produkter i Sverige över 100 kg per år  är  skyldiga att registrera. Registreringen 
innehåller information om kemiskt innehåll, mängder samt uppgifter om produkternas  
funktion och i vilka branscher de  används. Detta  gäller såväl för produkter som överlåts  
vidare eller används direkt i den egna verksamheten. Dock är tillverkade produkter som direkt  
används för  egen yr kesmässig verksamhet inom företaget undantagen anmälningsplikt.  

Produktregistret uppdateras löpande och har samlad produktinformation som sträcker sig 
tillbaka till början av  1990-talet. Uppgifterna i produktregistret används för ett flertal syften, 
bland annat för tillsyn, statistikproduktion och som underlag i olika utredningar där  
kemikalieanvändning är i fokus.  

1.2  Avgränsningar  
I  rapportens inledande delar redovisar vi olika typer av kemikalier som används för  
vattenrening på  en övergripande nivå. I  fortsättningen av rapporten fokuserar vi redovisningen 
på fällningskemikalier och råvaror för  framställning av fällningskemikalier  samt klor för  
desinfektion, i enlighet med Livsmedelsverkets bedömning när det gäller försörjningen av 
kemikalier för vattenrening.   
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2  Kartläggning  av kemikalier  för vattenrening  
I detta kapitel redovisas användningen av kemikalier för  rening av dricksvatten och 
avloppsvatten. Vi redovisar även användningen av utvalda  kemikalier  och råvaror  i andra 
branscher  med  en stor  användning. Kapitlet innehåller också  en uppskattning av efterfrågan 
de närmsta åren.  

2.1  Inledande beskrivning av vattenreningskemikalier  
Vattenreningskemikalier  används för olika  ändamål i både vattenverk och 
avloppsreningsverk. Dricksvattenproduktionen i Sverige  omfattar nästan 1  750 vattenverk6. 
Utifrån det vatten vi producerar i Sverige kommer  ungefär hälften från ytvatten (sjöar och 
vattendrag) och hälften från grundvatten. Av vattenverken i Sverige  är det  170 som är  
ytvattenverk och som förser  särskilt våra storstäder med dricksvatten.  För  att rena 
avloppsvatten finns det  mellan 1 200 oc h 1 300 r eningsverk i Sverige6. Mer än en tredjedel av  
totalt 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten som genereras årligen i Sverige renas i 20 större  
reningsverk.  

2.1.1  Typer av kemikalier  
Fällningskemikalier7  används av vattenverk inom dricksvattenproduktion för  att behandla 
råvatten med högre innehåll av organiskt material,  i regel ytvatten. Fällningskemikalier  
avskiljer mikroorganismer samt organiska och oorganiska  ämnen genom flockbildning som  
sedan kan avskiljas. Fällningskemikalier används  också  på svenska avloppsreningsverk för att  
avskilja organiskt material och fosfor  från avloppsvattnet.  De kemikalier som används till 
fällning i svenska vattenverk utgörs antingen av aluminium- eller järnföreningar baserade på 
klorid eller sulfat.  Dessa  föreningar  är lättlösliga i vatten, exempelvis i ett råvatten eller  
avloppsvatten som behöver renas. Det är de positivt laddade  metalljonerna järn3+  och 
aluminium3+  som fäller ut fosfor (fosfatjonerna i vattnet) och andra negativt laddade ämnen 
såsom humussyror med mera. Andra föroreningar såsom  exempelvis  viruspartiklar har ofta en 
negativ ytladdning och genom att tillsätta starkt positivt laddade joner såsom järn- och 
aluminiumjoner bildas flockar av partiklar som är lätta att avskilja från vattnet. Valet av  
fällningskemikalie beror  på flera aspekter såsom vattenkvalitet och förekomst av partiklar och 
lösta ämnen, men också vatten- och reningsverkens individuella förutsättningar.  De flockar  
som bildas av fällningskemikalierna behöver ofta  förstärkas och bindas  samman  ytterligare  
för att effektivt kunna avskiljas. Därför tillsätts  flockningsmedel8  som ofta utgörs av 
polymerer som binder samman flockarna. Ett vanligt flockningsmedel i avloppsreningsverk är  
polyakrylamid.  

För att desinficera  dricksvatten i svenska  vattenverk och i ledningsnät  används klor, 
vanligtvis i form av natriumhypoklorit  eller  kloramin. D esinfektionen krävs för att  
dricksvattnet ska vara fritt från sjukdomsframkallande mikroorganismer. K lor används även 
för att rengöra membran både på vattenverk och avloppsreningsverk. Vissa  

 
6  Svenskt Vatten (www.svensktvatten.se).  
7  Branschen använder  ofta ordet koagulanter för att beteckna  fällningskemikalier.  I denna rapport  har vi  valt att  
genomgående använda begreppet fällningskemikalier i betydelsen att koagulera  och fälla  ut föroreningar i vattnet  
som sedan kan avskiljas genom filtrering eller sedimentering.  
8  Flockningsprocessen är en komplex process som  tar vid efter koagulering  och fällning där partiklarna  
aggregeras och binds samman till flockar.  Branschen använder begreppen  flockulanter, flockningsmedel  eller  
flockningshjälpmedel för att beteckna ämnen som hjälper till för att bilda flockar (aggregat).  Begreppet  
flockning används emellertid av vissa författare för att beteckna hela  processen från koagulation till flockning  
vilket gör att  begreppet inte är  helt entydigt.  
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avloppsreningsverk får i sina tillstånd numera krav på att det ska finnas ett desinfektionssteg 
som kan bidra till viss förbättring av vattenkvalitén om den vanliga processen av någon 
anledning skulle haverera. Detta steg kommer i de flesta fall aldrig behöva användas. 

Andra viktiga vattenreningskemikalier är pH-reglerare och aktivt kol. pH-reglerare används 
för att justera pH-värde samt i vissa fall vattnets hårdhet. Detta är bland annat viktigt för att 
fällningskemikalierna ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Aktivt kol används i rening av 
dricksvatten för att reducera lukt, smak eller hälsofarliga ämnen som till exempel poly- och 
perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och bekämpningsmedel. 

  2.1.1.1 Kloridbaserade fällningskemikalier 
Polyaluminiumklorid (PAC) är en vanlig fällningskemikalie och levereras  i flytande form. 
Den främsta användningen är vid avloppsvattenrening men används också  vid 
dricksvattenproduktion. Vissa kvaliteter av PAC  kan  innehålla komplexa  (polymera)  
aluminiumjoner som har 6+ eller 7+ laddning vilket ger mycket bra koagulerings och 
fällningsegenskaper.  

Järnklorid är också en vanlig fällningskemikalie som främst används till avloppsvattenrening 
och levereras i flytande form. En mindre mängd används också till dricksvattenproduktion. 
Det finns olika typer av järnklorid  på marknaden, i huvudsak a nvänds  tvåvärd  (järn2+) och 
trevärd (järn3+)  järnklorid. Tvåvärda  järnföreningar fäller ut fosfor men  kan  inte  direkt  
användas för flockbildning i avloppsvatten/råvatten. Efter syresättning av vattnet  sker en  
oxidering av järnet till trevärt järn som då kan bilda flockar  av partiklar,  med mera.  

  2.1.1.2 Sulfatbaserade fällningskemikalier 

 
    

   

Sulfatbaserade fällningskemikalier används både vid rening av dricksvatten och 
avloppsvatten. Aluminiumsulfat används främst för produktion av dricksvatten medan 
järnsulfat används  främst  inom avloppsvattenrening. J ärnsulfat förekommer både som tvåvärt  
och trevärt järn och beroende på produkt kan olika råvaror och processer utnyttjas.  Här finns  
till exempel de som innehåller kristallvatten (exempelvis järn(II)sulfatheptahydrat med sju  
vattenmolekyler bundna till en järnsulfat, även kallad copperas), vilket gör  att dessa kvaliteter  
innehåller mindre mängd ”ren” järnsulfat per kilo. Copperas kan användas  direkt som  
fällningskemikalie  men behöver i fällningsprocessen oxideras till trevärt järn genom  
syresättning för att ge maximal fällningseffekt.  

2.1.2  Tillverkning av fällningskemikalier från dess råvaror  
Fällningskemikalier  tillverkas normalt från olika  mineral eller andra oorganiska ämnen  som  
kombineras med svavelsyra eller saltsyra. En schematisk bild av indelningen och 
tillverkningen av de sulfatbaserade och kloridbaserade fällningskemikalierna från deras  
råvaror ges nedan (Figur 1). De sulfatbaserade fällningskemikalierna aluminiumsulfat och 
järnsulfat tillverkas vanligtvis från aluminiumhydroxid och svavelsyra samt ilmenit9  och 
svavelsyra. Råvarorna vid tillverkningen av de kloridbaserade fällningskemikalierna  
polyaluminiumklorid och järnklorid är vanligtvis aluminiumhydroxid respektive magnetit 
eller andra källor till järn.  

9 Ilmenit är ett mineral som innehåller järn och titan. Mineralet förekommer rikligt i bergarter i Skandinavien, 
Ryssland, Portugal, Kanada och USA. 
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Figur 1. Indelning av fällningskemikalier i sulfat- och kloridbaserade, samt vanliga råvaror som 
används vid dess tillverkning. 

  2.1.2.1 Råvaror till fällningskemikalier 

  2.1.2.1.1 Aluminium 
 

  
  

 
 

Aluminiumhydroxid är en av råvarorna vid framställning av aluminiumsulfat och 
polyaluminiumklorid och denna lämpar sig särskilt väl för dricksvattenproduktion eftersom 
den är renare än andra aluminiumkällor. Aluminiumhydroxid framställs från mineralet bauxit, 
ett mineral som förekommer i störst mängder i Afrika, Australien, Sydamerika och Indien. 
Vid utvinningen av aluminium fångas en del upp vid filtrering och filterkakorna används 
också som aluminiumråvara. 

  2.1.2.1.2 Järn 

  
  

    
 

    

En vanlig råvara för järnsulfat och järnklorid är magnetit, ett mineral som bland annat bryts av 
LKAB. Producenter av fällningskemikalier i Sverige har olika förutsättningar att utnyttja 
magnetit från LKAB på grund av innehåll av spårämnen, och magnetit av annan kvalitet 
importeras därför även från Norge. Andra råvaror inkluderar rester från plåtproduktion samt
järn som går i lösning vid betning av stålprodukter med saltsyra eller svavelsyra. Även ilmenit 
och copperas används som råvaror för framställning av järnsulfat. 

  2.1.2.1.3 Saltsyra 
    

     
 

  

Saltsyra används för att tillverka kloridbaserade fällningskemikalier. Andra stora 
användningar av saltsyra är för att tillverka vägsalt och till natriumklorat som bland annat 
används inom massaindustrin för att tillverka klordioxid för blekning av pappersmassa samt 
kolloidalt kisel som används i allt ifrån byggnadsverk till batterier. 

Saltsyra, den sura lösningen av väteklorid, framställs bland annat genom förbränning av 
vätgas och klorgas i saltsyraugnar. Saltsyran erhålls även som biprodukt vid framställning av 
mineralgödsel (kaliumsulfat) och vid klorering av organiska kolväten som exempelvis vid 
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tillverkningen av vinylklorid10. Produktionen av saltsyra i Sverige är uteslutande som 
biprodukt från annan produktion och det finns ingen industri i Sverige med saltsyra-
produktion som primär verksamhet. Koncentrerad saltsyra (34–36%) är den kvalitet som är 
relevant för tillverkning av fällningskemikalier och är den saltsyra som vanligtvis avses i 
denna rapport. 

• Mannheimprocessen (salt-svavelsyra processen) 
Saltsyra bildas som en biprodukt vid tillverkning av mineralgödsel. Pottaska11 

(kaliumklorid, KCl) får reagera med svavelsyra för att erhålla kaliumsulfat (K2SO4) och 
saltsyra. I en Mannheimprocess kan man även utgå från natriumklorid (NaCl) för att 
erhålla saltsyra (HCl) och natriumsulfat (Na2SO4). 

• Förbränning av klorgas och vätgas 
Saltsyra bildas som huvudprodukt vid förbränning av klorgas och vätgas i en saltsyraugn. 
Tillverkningen sker i två steg. I det första steget genereras klorgas och vätgas samt lut 
(natriumhydroxid, NaOH) genom elektrolys av en saltlösning i en så kallad 
kloralkaliprocess. Råvaror är salt (natriumklorid) och vatten. I det andra steget samlas 
gaserna upp och förbränns till väteklorid som leds ner i vatten. 

• Klorering av kolväten/tillverkning av PVC (polyvinylklorid) 
Saltsyra bildas som en biprodukt vid tillverkning av klorerade kolväten. Första steget är 
kloralkaliprocessen som genererar lut, vätgas och klorgas. Vid tillverkning av PVC är 
råvarorna eten och klorgas som reagerar och bildar dikloretan (EDC). Saltsyran bildas 
därefter vid sönderdelning av EDC i produktionen av vinylkloridmonomer (VCM) som 
sedan polymeriseras till PVC. Ytterligare saltsyra kan produceras i ett förbränningssteg 
från restprodukter i VCM- och PVC-produktionen. 

  2.1.2.1.4 Svavelsyra 
Svavelsyra används för att tillverka sulfatbaserade fällningskemikalier. För att framställa 
svavelsyra kan man utgå från olika svavelkällor såsom elementärt svavel eller svaveldioxid 
från exempelvis smältverk som hanterar svavelhaltiga mineraler. I ett första steg genereras 
svaveldioxid som därefter oxideras till svaveltrioxid och omvandlas till svavelsyra i en 
svavelsyraanläggning. Svavelsyran går till all basindustri och en stor användare är massa- och 
pappersindustrin. Svavelsyra behövs också i en av processerna vid framställningen av 
saltsyra. 

  2.1.2.1.5 Salt (kaliumklorid och natriumklorid) 
Kaliumklorid (pottaska) är en viktig råvara för tillverkning av saltsyra och konstgödsel. Data 
från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)12 visar att Kanada, Belarus och 
Ryssland under 2019 stod för 80% av världsexporten av pottaska där Kanada enskilt stod för 
39% (Figur 2). På grund av den rådande omvärldssituationen är därmed en stor del av den 
producerade volymen kaliumklorid inte längre tillgänglig för import. Priset på kaliumklorid 
har ökat kraftigt under det senaste året. 

10  Vinylklorid är en råvara  för  framställning av PVC (polyvinylklorid).  
11  Pottaska kan betyda flera  olika kemiska ämnen. Ursprungligen betecknade ordet  lövträaska som  innehåller  
kaliumkarbonat  (K2CO3). Namnet pottaska kommer ifrån att man långt tillbaka använde lerpottor  när man skulle  
laka ur träaskan. S enare har innebörden av  ordet pottaska breddats till att omfatta en rad olika salter och  
mineraler som innehåller kalium (eng:  potassium, potash). Den pottaska som är råvara vid tillverkningen av 
saltsyra är ett mineral som innehåller  kaliumklorid,  KCl (muriate of potash, MOP).  
12  https://www.fao.org/faostat/en/#data/RFB.  
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Figur 2. Global export av pottaska 2020. Baserat på data från FAOSTAT. 

Natriumklorid är en viktig råvara med en omfattande användning inom vattenrening. Saltet 
kan användas för vattenavhärdning eller som råvara för egen produktion av natriumhypoklorit 
med en saltklorinator. Stora kvantiteter används även som råvara i kloralkaliprocesser som i 
senare steg genererar saltsyra (se avsnitt 2.1.2.1.3). Ett annat stort användningsområde för 
natriumklorid är för saltning av vägar för halkbekämpning. 

Det finns en omfattande produktion av natriumklorid både i norra Europa (dock inte i 
Sverige) och i länder runt medelhavet. Beroende på vad det ska användas till så finns det olika 
krav på renhet eller kvaliteter. Industriell användning av natriumklorid i kloralkaliprocesser 
med membranfilter ställer höga krav på renhet (99,7–99,9%). Detta högkvalitativa salt kallas 
för raffinerat salt. 

Natriumklorid är i dagsläget betydligt billigare än kaliumklorid. 

2.1.3  Tillverkning av  hypoklorit och monokloramin f ör desinfektion  
Natriumhypoklorit tillverkas från klorgas och natriumhydroxid som genereras genom 
elektrolys av en natriumkloridlösning. Natriumhypoklorit säljs kommersiellt normalt som 
vattenlösningar (10–15%) och levereras till vattenverken, men kan också tillverkas på plats 
med en saltklorinator. Beroende på vilket teknik som används (med eller utan membranfilter) 
kan olika koncentrationer erhållas. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten är det 
emellertid fortfarande ovanligt med egen framställning. 

Enligt EU:s biocidförordning ska biocidprodukter vara godkända för att få tillhandahållas på 
marknaden och användas. För att få använda ett biocidämne för desinfektion av dricksvatten 
måste det finnas ett godkännande för användning av det verksamma ämnet för den aktuella 
produkttypen (PT5, desinfektionsmedel för dricksvatten), samt ett produktgodkännande. 
Produkter med natriumhypoklorit som marknadsförs på EU-marknaden är godkända för 
avsedd användning för desinfektion av dricksvatten. Vid egen (in situ) tillverkning av 
natriumhypoklorit med klorinator genereras en biocidprodukt och biocidförordningen13 blir 
även i detta fall tillämplig. För egentillverkning av natriumhypoklorit, finns ett 
ämnesgodkännande för användning i produkttyp 5 enligt ett beslut som börjar gälla den 1 juli 

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter. 
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202214 . N ästa steg i processen innebär  ett produktgodkännande för användning av klorinator  
för att generera biocidprodukten. För de aktörer som inkommer med en a nsökan om  in situ-
generering av natriumhypoklorit med klorinator innan 1 juli 2022 kommer  
övergångsbestämmelser,  dvs nationell lagstiftning,  att gälla till dess att ett eventuellt 
produktgodkännande träder i kraft. Aktörer som inkommit med en ansökan innan 1 juli 2022 
kommer alltså ha laglig rätt att använda klorinator. Har ingen ansökan gjorts till detta  datum  
tillämpas utfasningstiderna i artikel 89.3 i EU:s biocidförordning, varvid pr odukten fortsatt får  
användas till och med den 1 juli 2023. Därefter inträder troligen en period under vilken 
produkten inte får tillhandahållas eller  användas  förrän den blivit godkänd enligt  
biocidförordningen. Vem eller vilka som ska göra  en produktansökan och därmed bli  
innehavare av produktgodkännandet specificeras inte närmare i förordningen  förutom att 
innehavaren ska vara en etablerad person inom unionen. Av artikel 17.2 i EU:s  
biocidförordning framgår endast att ansökningar om produktgodkännande ska göras av den 
presumtive innehavaren av produktgodkännandet eller på dennes vägnar.  Tillverkare av  
utrustning (klorinatorer)  eller  Svenskt Vatten som branschorganisation skulle juridiskt sätt 
kunna ansöka om ett produktgodkännande för  egen (in situ) tillverkning av natriumhypoklorit  
med klorinator.  

Ett alternativ  till hypoklorit som används av ett antal dricksvattenproducenter  är  
monokloramin som produceras på vattenverken genom att blanda  natriumhypoklorit och 
ammoniumsulfat. Monokloramin är ett  mindre reaktivt  desinfektionsmedel  än hypoklorit och 
har en  långtidsverkande  effekt  och hämmar  mikrobiell tillväxt i ledningsnätet. Monokloramin 
är ännu inte godkänd som verksamt ämne enligt  EU:s  biocidförordning och  är för närvarande  
under utvärdering och nationella bestämmelser gäller under prövningstiden. D ärmed är det  i 
dagsläget  tillåtet att tillverka  och använda  in situ-genererad  monokloramin.  

2.1.4  Övriga kemikalier  

  2.1.4.1 Aktivt kol 
Aktivt kol används i svenska vattenverk för att reducera lukt, smak eller hälsofarliga ämnen 
som till exempel poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och bekämpningsmedel. De  
dricksvattenproducenter  som använder kol för att  rena bort PFAS och bekämpningsmedel  
använder stenkol som föreligger i granulerad form i filter. När kolfiltret är  mättat förlorar det 
sin funktion och måste då reaktiveras genom  förbränning vid hög temperatur med låg 
syrenivå  i speciella anläggningar.  

  2.1.4.2 Kalk 

 
     

   
  

Kalk används i svenska vattenverk och avloppsreningsverk för att justera pH-värde samt  
vattnets hårdhet. D et behövs bland annat för  att säkerställa att fällningskemikalierna ska  
fungera under optimala betingelser. Kalksten, krita, alkalisk massa, bi karbonat  samt bränd 
och släckt kalk  är de vanligaste kalkprodukterna som används inom  
dricksvattenproduktionen. K alksten bryts i Sverige men den största delen av de kalkprodukter  
som för närvarande används inom svensk dricksvattenproduktion importeras av 
marknadsmässiga skäl.  Från kalksten framställs sedan kalciumkarbonat som används som pH-
reglerande medel i vattenreningen.  

14 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/345 av den 25 februari 2021 om godkännande av aktivt 
klor som framställs genom elektrolys av natriumklorid som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i 
produkttyperna 2, 3, 4 och 5. 
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2.1.4.3 Lut (natriumhydroxid)   
Lut har samma användningsområde som kalk för  att justera pH. Natriumhydroxid  framställs  
av natriumklorid genom  elektrolys i kloralkaliprocessen (se avsnitt 2.1.2.1.3 om  tillverkning 
av saltsyra).  

2.2  Nuvarande tillgång  och  användning av kemikalier för  
vattenrening i  vattenverk och  avloppsreningsverk  

Tabellerna 1–3 a nger  vanliga kemikalier  som  används för  dricksvattenproduktion  och/eller  
avloppsvattenrening  och  som tillverkats  eller förts in  i Sverige under  2020. Information om  
relevanta kemikalier har  inhämtats från bland annat Livsmedelsverket och  Svenskt Vatten,  
och har sedan verifierats  med Kemikalieinspektionens produktregister. Tabellerna ska inte ses  
som en uttömmande lista på alla vattenreningskemikalier som kan förekomma på marknaden. 
Kemikalierna är sorterade på kvantitet  ämne (i fallande ordning) inom respektive funktion.  
Tabell  1. Ämnen som  används för  dricksvattenproduktion  och/eller  avloppsvattenrening 2020. 
Uppgifterna är hämtade  ur Kemikalieinspektionens  produktregister.  

Ämnesnamn  CAS-nr  Funktion  
Natriumhypoklorit  7681-52-9  Desinfektion  
Monokloramin  7783-20-2  Desinfektion  
Väteperoxid  7722-84-1  Desinfektion  
Natriumklorit  7758-19-2  Desinfektion  
Klordioxid  10049-04-4  Desinfektion  
Kalciumoxid  1305-78-8  Filtermedium  
Polymerer  - Flockningsmedel  
Natriumvätesulfit  7631-90-5  Flockningsmedel  
Natriumkarbonat  497-19-8  Flockningsmedel  
Natriumsilikat  1344-09-8  Flockningsmedel  
Polyaluminiumklorid  12042-91-0  Fällning  

1327-41-9   
Aluminiumsulfat  10043-01-3  Fällning  
Järn(II)sulfat  7720-78-7  Fällning  
Järnklorid  7705-08-0  Fällning  

7758-94-3   
Järn(III)sulfat  10028-22-5  Fällning  
Järnklorid sulfat (FeCl(SO4))  12410-14-9  Fällning  
Polyaluminiumklorid hydroxidsulfat  39290-78-3  Fällning  
Etanol  64-17-5  Lösningsmedel,  

Näringssubstrat  
Metanol  67-56-1  Näringssubstrat  
Kaliumpermanganat  7722-64-7  Oxidationsmedel  
Kalciumkarbonat  471-34-1  pH-reglering  
Kalciumhydroxid  1305-62-0  pH-reglering  
Natriumhydroxid  1310-73-2  pH-reglering  
Koldioxid  124-38-9  pH-reglering  
Natriummetasilikat pentahydrat  10213-79-3  pH-reglering  

Natriumbikarbonat  144-55-8  pH-reglering  
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Ämnesnamn  CAS-nr  Funktion  
Natriumklorid  7647-14-5  Vattenavhärdning  

De största mängderna sett till kvantiteten ämne är fällningskemikalierna polyaluminiumklorid 
och aluminiumsulfat följt av natriumklorid som används för vattenavhärdning (Tabell 1). 
Fällningskemikalierna järnsulfat och järnklorid har också stora volymer följt av 
kalciumkarbonat som används som pH-reglerande medel. Polymerer som används som 
flockningsmedel innefattar relativt många olika ämnen. I denna tabell har vi därför valt att 
ange dessa som en grupp. De vanligaste polymertyperna för denna tillämpning är 
polyakrylamider och polyaminer. 

Tabell 2. Ämnen som används för dricksvattenproduktion 2020. Uppgifterna är hämtade ur     
Kemikalieinspektionens produktregister  

Ämnesnamn  CAS-nr  Funktion  
Natriumhypoklorit  7681-52-9  Desinfektion  
Monokloramin  7783-20-2  Desinfektion  
Natriumklorit  7758-19-2  Desinfektion  
Klordioxid  10049-04-4  Desinfektion  
Väteperoxid  7722-84-1  Desinfektion  
Kalciumoxid  1305-78-8  Filtermedium  
Polymerer  - Flockningsmedel  
Natriumsilikat  1344-09-8  Flockningsmedel  
Aluminiumsulfat  10043-01-3  Fällning  
Polyaluminiumklorid  12042-91-0  Fällning  

1327-41-9  
Järnklorid  7705-08-0  Fällning  

7758-94-3  
Järn(III)sulfat  10028-22-5  Fällning  
Järnkloridsulfat (FeCl(SO4))  12410-14-9  Fällning  
Järn(II)sulfat  7782-63-0  Fällning  
Polyaluminiumklorid hydroxidsulfat  39290-78-3  Fällning  
Etanol  64-17-5  Lösningsmedel  
Kaliumpermanganat  7722-64-7  Oxidationsmedel  
Kalciumhydroxid  1305-62-0  pH-reglering  
Koldioxid  124-38-9  pH-reglering  
Kalciumkarbonat  471-34-1  pH-reglering  
Natriumhydroxid  1310-73-2  pH-reglering  
Natriumbikarbonat  144-55-8  pH-reglering  
Natriummetasilikat pentahydrat  10213-79-3  pH-reglering  
Natriumkarbonat  497-19-8  pH-reglering  
Natriumklorid  7647-14-5  Vattenavhärdning  

 

  
 

   
  

   
 

  
  

   
 

Den kemikalie som har störst användning inom dricksvattenproduktion sett till kvantitet ämne 
är natriumklorid för vattenavhärdning (Tabell 2). Den fällningskemikalie som har störst 
användning är aluminiumsulfat, följt av polyaluminiumklorid och järnklorid som används i 
ungefär lika stora volymer. Järnsulfater förekommer också men är mindre vanliga. 
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Tabell  3. Ämnen som  används för  avloppsvattenrening 2020. Uppgifterna är hämtade ur  
Kemikalieinspektionens produktregister.  

Ämnesnamn  CAS-nr  Funktion  
Natriumhypoklorit  7681-52-9  Desinfektion  
Väteperoxid  7722-84-1  Desinfektion  
Monokloramin  7783-20-2  Desinfektion  
Polymerer  - Flockningsmedel  
Natriumvätesulfit  7631-90-5  Flockningsmedel  
Natriumklorid  7647-14-5  Flockningsmedel  
Natriumkarbonat  497-19-8  Flockningsmedel  
Polyaluminiumklorid  12042-91-0  Fällning  

1327-41-9  

Järn(II)sulfat  7720-78-7  Fällning  
Järnklorid  7705-08-0  Fällning  

7758-94-3  
Aluminiumsulfat  10043-01-3  Fällning  
Järnkloridsulfat (FeCl(SO4))  12410-14-9  Fällning  
Järn(III)sulfat  10028-22-5  Fällning  
Polyaluminiumklorid hydroxidsulfat  39290-78-3  Fällning  
Etanol  64-17-5  Lösningsmedel,  

Näringssubstrat  
Metanol  67-56-1  Näringssubstrat  
Kaliumpermanganat  7722-64-7  Oxidationsmedel  
Kalciumkarbonat  471-34-1  pH-reglering  
Natriumhydroxid  1310-73-2  pH-reglering  
Natriummetasilikat pentahydrat  10213-79-3  pH-reglering  
Natriumbikarbonat  144-55-8  pH-reglering  

 

De vanligaste kemikalierna räknat på kvantitet ämne för avloppsvattenrening är  
fällningskemikalierna  polyaluminiumklorid, järnsulfat och järnklorid följt  av kalciumkarbonat  
som reglerar pH (Tabell 3).  

2.3  Förväntad efterfrågan kommande år för vattenverk och  
avloppsreningsverk  

En tidsserie över användningen av de viktigaste fällningskemikalierna fem år tillbaka i tiden 
visar att även om det finns vissa mindre fluktuationer tycks efterfrågan över tid vara relativt  
stabil (Figur 3).  
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Figur  3. Tidsserie över användning (kvantitet  ämne) av  en sammanslagning av  de mest använda 
fällningskemikalierna ( polyaluminiumklorid, järnklorid, aluminiumsulfat och järnsulfat)  i 
dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening de senaste 5 åren. Uppgifterna är hämtade ur  
Kemikalieinspektionens produktregister.  

Vad gäller dricksvattenproduktion be kräftas bilden ovan i de diskussioner  
Kemikalieinspektionen har haft med Svenskt Vatten. Efterfrågan framåt påverkas av två 
motverkande trender. D en ena trenden är  en ökad användning av membranrening, vilket kan 
minska användningen av fällningskemikalier. Den andra trenden är en öka nde halt av 
organiskt material i råvatten (”brunifiering”)  vilket  kräver mer fällningskemikalier för att 
uppnå önskad  vattenkvalitet.  

Utifrån EU-kommissionens tidsplan kommer  ett förslag på ett nytt avloppsdirektiv under  
sommaren 2022. Det nuvarande  avloppsdirektivet15  har ur ett svenskt perspektiv lågt ställda  
krav  på rening av fosfor. Mycket talar för att kraven på fosfor kommer skärpas i det nya  
direktivet. Varken Naturvårdsverket, Svenskt Vatten eller Länsstyrelserna bedömer dock  att  
EU:s avloppsdirektiv kommer att medföra ökad efterfrågan på fällningskemikalier. EU:s  
fosforkrav är  för generösa för att vara drivande för utökad fosforrening vid svenska  
avloppsreningsverk. Det  som driver en ökad fosforrening på svenska reningsverk är  
tillståndsprövningarna med ökande krav på utredning och villkor om lägre  utgående  
fosforhalter, vilket skulle kunna medföra ökad fällningskemikalieförbrukning. Striktare  
fosforreduktionskrav i kombination med förbättrad styrning/optimering av fällningsprocessen 
kan dock göra att den totala förbrukningen ändå blir oförändrad.  

Det finns  också en generell trend  i samhället  mot mindre vattenanvändning per person  tack  
vare s nålare vitvaror, munstycken etcetera. Denna trend driver mot en minskad användning av 
dricksvatten vilket  i nästa led  också medför minskade  volymer  avloppsvatten.  

Striktare krav på  fosforrening i avloppsdirektivet bedöms  dock kunna  öka  behovet av 
fällningskemikalier på den europeiska marknaden.  Kemikalieinspektionen har inom detta  
uppdrag inte  haft  möjlighet att undersöka huruvida de europeiska tillverkarna kommer kunna  

15  Rådets direktiv  av den 21 maj 1991 om  rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG).  
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2.4.1.1 Användning baserat på uppgifter från Kemikalieinspektionens
produktregister 

  Kloridbaserade fällningskemikalier 

 
   

 

anpassa produktionen för att möta en eventuell ökad efterfrågan eller om det skulle innebära  
en påverkan på den svenska marknaden.  

Utifrån den information som vi här har redovisat förväntas  därmed  inga större förändringar i  
efterfrågan på vattenreningskemikalier för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening i 
Sverige under kommande år.  

2.4  Användning i olika branscher samt  export  
I stort sett alla industrier  som använder kylvatten eller behöver  rent  vatten  för sina processer  
eller där det uppstår avloppsvatten behöver  kemikalier för vattenrening.  Det är samma typer  
av kemikalier som används i industriella användningar som i vattenverk och 
avloppsreningsverk.  Fällningskemikalier  används  för att fälla ut föroreningar som sedan 
vanligen fångas upp av ett  sandfilter.  pH-reglerande medel kan behöva  tillsättas  för att  
fällningskemikalierna ska fungera under optimala betingelser. N atriumhypoklorit används  
också i stor utsträckning av industrin för att desinficera vattnet. Den ojämförbart största  
konsumenten av  vatten  inom industrin är pappersmassaindustrin oc h har därför  ett stort behov 
av vattenreningskemikalier (se  avsnitt 2.4.2).  

2.4.1  Översikt branscher  
Stora användare  av vattenreningskemikalier  förutom pappersmassaindustrin är enligt  
Länsstyrelsens rapport  Delredovisning av regeringsuppdrag om kemikalier för  
dricksvattenproduktion och avloppsrening16  kemisk industri, stål- och metallindustri,  
kraftvärmeverk och avfallsförbränning, deponier och annan avfallsbehandling. Mindre  
användare är  livsmedelsindustri, kärnkraftverk, raffinaderier, flygplatser, tillverkare  av glas, 
tändstickor, läder med mera.  Denna bild bekräftas av de stora leverantörerna. Ytterligare 
exempel på branscher som använder vattenreningskemikalier är  badhus, spa och pooler,  
biltvättar (som har krav på sig att recirkulera vatten), vattenrening på fartyg, 
vattenbilningsföretag, stenhuggerier, slakterier, fiskindustrin oc h fiskodlingar.  

Utifrån data i produktregistret är avloppsreningsverk totalt sett den dominerande användaren 
av polyaluminiumklorid. En femtedel exporteras i  huvudsak till våra nordiska grannländers  
VA-anläggningar. Den största industriella användaren  är pappers- och massaindustrin.  

Järnklorid uppvisar ett liknande användningsmönster. Avloppsreningsverk är totalt sett den 
dominerande användaren följt av exporten som i huvudsak går  till våra nordiska grannländers  
VA-anläggningar. Användningen för dricksvattenproduktion  är  volymmässigt något lägre  än  
polyaluminiumklorid.  

Den  dominerande  användningen av kloridbaserade fällningskemikalier i Sverige  är för 
kommunal avloppsvattenrening (Figur 4).  Användning för dricksvattenproduktion eller inom  
övrig industri  är i stort sett lika.  En betydande del av användningen utgörs  av export, vilken i  
huvudsak går till VA-anläggningar i Norden (Figur 5).  

16 Länsstyrelsen Västernorrland. Delredovisning av regeringsuppdrag om kemikalier för dricksvattenproduktion 
och avloppsrening. Dnr 2021-12478-2021. 
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Avloppsvattenrening Dricksvattenproduktion Övrig industri 

Figur 4. Aggregerad bild av produkter baserade på polyaluminiumklorid och järnklorid totalt 
exklusive export. Uppgifterna är hämtade ur Kemikalieinspektionens produktregister. 

58% 23% 

10% 
9% 

Avloppsvattenrening Export Dricksvattenproduktion Övrig industri 

Figur  5. Aggregerad bild av produkter baserade på polyaluminiumklorid och järnklorid totalt 
inklusive export. U ppgifterna är hämtade  ur Kemikalieinspektionens  produktregister.  

Sulfatbaserade fällningskemikalier 
För användningen av aluminiumsulfat dominerar pappers- och massaindustrin. Stora mängder 
aluminiumsulfat går också på export och ungefär en femtedel används för 
dricksvattenproduktion. 

Pappers- och massaindustrin dominerar även användningen av järn(III)sulfat. Exporten står 
för cirka en femtedel av mängderna och dricksvattenproduktionen använder cirka en åttondel. 
Användningen av järn(II)sulfat domineras stort av avloppsvattenreningen. Järn(II)sulfat är 
inte lika snabbverkande som järn(III)sulfat17 men har en direkt effekt på utfällningen av 
fosfor. En stor användare av järn(II)sulfat är cementindustrin som använder det till att 
reducera krom i cement. 

Den industriella användningen står för lite drygt hälften av volymen av de sulfatbaserade 
fällningskemikalierna i Sverige (Figur 6). Den andra hälften är jämnt fördelade mellan 
avloppsvattenreningen och dricksvattenproduktionen. Ungefär en fjärdedel av de 

17 Järnet i järn(II)sulfat kommer också succesivt att vid luftningen oxideras till trevärt järn och därmed ha samma 
funktion som järn(III)sulfat efter en viss tidsrymd. 
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sulfatbaserade fällningskemikalierna går på export till dricksvattenproduktion i länder utanför 
Europa (Figur 7). 

54% 
23% 

23% 

Övrig industri Avloppsvattenrening Dricksvattenproduktion 

Figur 6. Aggregerad bild av produkter baserade på aluminiumsulfat och järnsulfat totalt exklusive 
export. Uppgifterna är hämtade ur Kemikalieinspektionens produktregister. 

44% 

28% 

15% 

14% 

Övrig industri Export 

Avloppsvattenrening Dricksvattenproduktion 
 

Figur  7. Aggregerad bild av produkter baserade på aluminiumsulfat och järnsulfat  totalt inklusive  
export. U ppgifterna är  hämtade ur Kemikalieinspektionens produktregister.  

Natriumhypoklorit 
Ungefär 20 procent av den natriumhypoklorit som rapporteras till produktregistret går till 
massa- och pappersindustrin som slembekämpningsmedel för att förhindra mikrobiell tillväxt 
i processvattnet. Ungefär samma mängd används också i detaljhandeln som 
desinfektionsmedel. Cirka 20 procent används inom VA-sektorn och då främst för 
dricksvattenproduktion. 

2.4.2  Massa- och pappersindustri  
Branschen använder miljontals kubikmeter vatten varje år och har ett fortlöpande behov av 
vattenreningskemikalier för att rena avloppsvatten men också för rening av processvatten. 
Branschen använder både sulfatbaserade och kloridbaserade fällningskemikalier samt saltsyra 
och svavelsyra. Aluminiumsulfat och polyaluminiumklorid används som fällningskemikalie i 
råvatten samt i avloppsvattenreningen. Saltsyra används för att tillverka järn(III)klorid. 
Svavelsyran används för att tillverka järnsulfat men också för att tillverka natriumsulfat som 
används i den så kallade sulfatprocessen för att utvinna träfibrer i massakokningen och 
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avskilja ligninet. Järnföreningar är generellt sett inte bra i processvattnet i 
pappersmassaindustrin eftersom det kan ge missfärgning av produkten men kan användas för 
att rena avloppsvattnet. Sulfatprocessen (eng: Kraft pulping) är i dag den dominerande 
processen för framställning av pappersmassa och ger papper av hög kvalitet och god 
mekanisk styrka. En del svavelsyra används även vid tillverkningen av klordioxid som är en 
vanlig blekningskemikalie. Natriumhypoklorit används som slembekämpningsmedel för att 
förhindra mikrobiologiska aktiviteter i processvattnet. Kemikaliebehovet i branschen är 
generellt sett konstant och förändras mycket lite över tiden och det finns fortsatt en 
efterfrågan på produkter av papper och kartong. 

2.4.3  Cementindustrin  
Cementindustrin använder stora mängder järnsulfat men inte som fällningskemikalie. Det 
speciella behovet som cementindustrin har av järnsulfat är vid så kallad kromatreducering av 
cementen för att minska hälsoriskerna vid hanteringen. Det är ett lagkrav att reducera det 
sexvärda kromet (Cr6+) i cementen som är allergi och cancerframkallande till den mindre 
farliga varianten trevärt krom (Cr3+). Den kvalitet som används är järn(II)sulfat heptahydrat 
som också kallas för copperas. Kromatreduceringen sker industriellt på fabrik och den färdiga 
cementen som levereras vid bygget är alltid kromatreducerad. Volymerna per år kan variera 
men ligger i storleksordningen 15–20 000 ton. 

2.4.4  Efterfrågan av vattenreningskemikalier i övrig industri  
Den generella bilden är att behovet är relativt konstant eftersom användningen är direkt 
kopplad till de industriella anläggningarnas processer där vattenhantering ingår. När det 
tillkommer nya anläggningar, till exempel vid nyetableringar av industrier, eller när 
anläggningar minskar sin verksamhet eller läggs ner påverkas också användningen av 
vattenreningskemikalier. 
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3  Logistiska förutsättningar och lagring  
Fällningskemikalier produceras i huvudsak i Sverige av ett fåtal privata aktörer och levereras 
till kommunala dricksvattenproducenter och avloppsreningsverk samt övriga branscher. 
Lagerhållning av fällningskemikalier är generellt låg hos producenter, leverantörer och 
kommunala aktörer och branschen präglas till stor del av just-in-time-systemet. Valet av 
fällningskemikalier för dricksvattenproduktion eller avloppsvattenrening beror ofta av lokala 
förutsättningar såsom kemiska/fysikaliska egenskaper hos det vatten som ska renas, 
anläggningens storlek samt möjligheterna till lagerhållning av olika typer av kemikalier. En 
generell hållbarhet är ca 6–12 månader för kloridbaserade fällningskemikalier i lösning och 
12–24 månader för sulfatbaserade fasta fällningskemikalier18 . Det fanns tidigare i Sverige 
beredskapslager för vissa vattenreningskemikalier men de avvecklades i slutet av 1990-talet19 . 

Råvarorna till fällningskemikalier är en blandning av importerad och svensk råvara, där bland 
annat aluminiumhydroxid samt vissa kvalitéer av magnetit importeras till Sverige. De 
oorganiska syrorna som används för tillverkningen av fällningskemikalier, svavelsyra och 
saltsyra, produceras i huvudsak i Sverige. För saltsyra är dock produktionen i Sverige 
uteslutande en biprodukt från annan produktion (se avsnitt 2.1.2.1). 

Det dominerande desinfektionsmedlet natriumhypoklorit levereras normalt som lösning (10– 
15%) till vattenverken och har kort hållbarhet. Hållbarheten beror emellertid på bland annat 
produktens koncentration, lagringstemperatur och förekomst av eventuella metallorenheter. 
Hållbarheten kan därför variera från cirka 1–6 månader beroende på lagringsförutsättningar. 
Natriumhypoklorit importeras uteslutande från Norge. Monokloramin produceras på plats i 
vattenverk från hypoklorit och en ammoniumkälla. För de vattenverk som tillverkar egen 
natriumhypoklorit med en saltklorinator genom elektrolys är fördelen att tillverkningen kan 
styras efter behov och man är inte beroende av en enskild leverantör för en produkt med en 
begränsad hållbarhet. 

Transport av fällningskemikalier och deras råvaror 

Flera av fällningskemikalierna och deras råvaror omfattas av reglerna för transport av farligt 
gods. Till farligt gods hör sådana ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller 
fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. 
Bestämmelserna som reglerar transport av farligt gods på väg heter ADR och ingår i MSB:s 
föreskrift 2020:9 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021). Farligt gods 
identifieras med ett UN-nummer som består av fyra siffror. 

Vid styckegodstransport, exempelvis av fat eller IBC-behållare20, behöver föraren ha ett 
giltigt ADR-intyg grund (styckegods). Fordonet behöver vid styckegodstransporter inte vara 
särskilt godkänt enligt reglerna i ADR-S, däremot ska förpackningarna vara typgodkända 
enligt reglerna i ADR-S. 

När det gäller tanktransporter ska både fordonet och tanken vara godkända av ackrediterade 
kontrollorgan, och det ska finnas ett certifikat om godkännande för fordonet respektive 
tanken. Det finns dock enligt MSB inget centralt register över hur många tankfordon eller 
tankar som är godkända för produkterna i fråga. 

18 Livsmedelsverket 2021. Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen. Nuläge och 
förslag på åtgärder. Dnr 2021/03355. 
19 FOI 2019. Beredskapslagring. En kunskapsöversikt om beredskapslagring som ett verktyg för ökad 
försörjningsberedskap i Sverige. FOI-R--4644--SE. 
20 Intermediate Bulk Container. 
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3.1  Polyaluminiumklorid  
Vanligast beredningsform är som lösning (aq.) med UN-nummer 3264 och ämnesbeskrivning 
”Frätande sur oorganisk vätska”. Uppgifterna gäller för polyaluminiumklorid med CAS-nr 
1327-41-9 som också står för en majoritet av volymerna på den svenska marknaden. 

3.1.1  Transport och lagring  
Polyaluminiumklorid omfattas av reglerna för transport av farligt gods på väg och i terräng, 
ADR-S (MSBFS 2020:9), och är tillåtet för transport i förpackningar (styckegods) och i tank. 
Enligt uppgift från en producent levereras vattenlösningar av polyaluminiumklorid normalt 
med tankbil och förvaras i lagertank i motståndskraftigt material, till exempel plast (PVC), 
glasfiberarmerad polyester, gummerat eller PVC-belagt stål. Produkterna är stabila vid normal 
omgivningstemperatur och under normala användningsförhållanden. En lagringstid på 8 
månader finns angiven för en exempelprodukt på den svenska marknaden. 

3.2  Järnklorid  
Vanligast beredningsform är som lösning (aq.) med UN-nummer 2582 och ämnesbeskrivning 
”Svagt frätande sur vätska (oorganisk)”. Ämnet produceras även i fast form med UN-nummer 
1773 och ämnesbeskrivning ”Svagt frätande surt fast ämne (oorganiskt)”. Järnklorid 
förekommer som tvåvärt och trevärt järn i olika produkter för vattenrening. Relevanta CAS-nr 
är 7705-08-0 (Fe3+) och 7758-94-3 (Fe2+). Uppgifterna ovan gäller för järn(III)klorid med 
CAS-nr 7705-08-0 som också står för en majoritet av volymerna på den svenska marknaden. 

3.2.1  Transport och lagring  
Järnklorid omfattas av reglerna för transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S 
(MSBFS 2020:9), och är tillåtet för transport i förpackningar (styckegods) och i tank. 
Lämpliga material för förvaring är plastmaterial (till exempel PE, PP, PVC), fiberglasförstärkt 
polyester, epoxi-belagd betong, titan, syrabeständigt stål eller gummi-belagt stål. Undvik 
syrakänsliga metaller (till exempel aluminium, koppar, järn) och baser. För en 
exempelprodukt (med CAS-nr 7705-08-0) på den svenska marknaden anges att produkten är 
stabil vid normal omgivningstemperatur och användningsförhållande. 

3.3  Aluminiumsulfat  
Vanligast beredningsform är i fast form men produkter levereras även i lösning (aq.). UN-
nummer är ej relevant. 

3.3.1  Transport och lagring  
Aluminiumsulfat med CAS-nr 10043-01-3 i fast form omfattas inte av reglerna för transport 
av farligt gods på väg och i terräng. Lämpliga material för förvaring är plastmaterial (till 
exempel PE, PP, PVC), fiberglasförstärkt polyester, epoxi-belagd betong, titan, syrabeständigt 
stål eller gummi-belagt stål. Aluminiumsulfat ska förvaras torrt och vid normal temperatur
och åtskilt från direkt solljus. Ämnet är stabilt vid rekommenderade lagringsförhållanden. 

3.4  Järnsulfat  
Beredningsformer inkluderar både som lösning (aq.) och fast form, UN-nummer ej relevant. 
Järnsulfat förekommer som tvåvärt och trevärt järn i olika produkter för vattenrening. 
Relevanta CAS-nr är 7720-78-7/7782-63-0 (Fe2+) och 10028-22-5 (Fe3+). Enligt uppgifter i 
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Kemikalieinspektionens produktregister dominerar produkter i fast form för tvåvärt järn, 
medan produkter i lösning dominerar för trevärt järn. 

3.4.1  Transport och lagring  
Järn(II)sulfat och järn(III)sulfat i fast form omfattas inte av reglerna för transport av farligt 
gods på väg och i terräng. Lämpliga material för förvaring är plastmaterial (till exempel PE, 
PP, PVC) fiberglasförstärkt polyester, epoxi-belagd betong, titan, syrabeständigt stål eller 
gummi-belagt stål. Undvik syrakänsliga metaller (till exempel aluminium, koppar, järn) och 
baser. För en exempelprodukt i fast form (med CAS-nr 7782-63-0) på den svenska marknaden 
anges att produkten är stabil vid normal omgivningstemperatur och att den ska förvaras torrt 
och åtskilt från direkt solljus. 

3.5  Saltsyra  
Vanligast beredningsform är som lösning (aq.) med UN-nummer 1789 och ämnesbeskrivning 
”Frätande sur vätska (oorganisk)”. 

3.5.1  Transport och lagring  
Saltsyra med CAS-nr 7647-01-0 omfattas av reglerna för transport av farligt gods på väg och i 
terräng, ADR-S (MSBFS 2020:9), och är tillåtet för transport i förpackningar (styckegods) 
och i tank. Saltsyra är korrosivt för metaller och vid förvaring eller transport i tankar är 
gummibelagt stål mest lämpligt som materialval. Saltsyra kan också förvaras i väl förslutna 
glas- eller plastbehållare (till exempel PE, PP, klor- eller fluorpolymer) och förvaras i 
ventilerade utrymmen. Saltsyra är stabil under normala temperaturer och rekommenderade 
lagrings- och användningsförhållanden. 

3.6  Svavelsyra  
Svavelsyra är en vätska/lösning med UN-nummer 1830 (>51% syra) eller 2796 (≤51% syra) 
med ämnesbeskrivning ”Frätande sur vätska (oorganisk)”. 

3.6.1  Transport och lagring  
Svavelsyra med CAS-nr 7664-93-9 omfattas av reglerna för transport av farligt gods på väg 
och i terräng, ADR-S (MSBFS 2020:9), och är tillåtet för transport i förpackningar 
(styckegods) och i tank. Lämpliga material för förvaring är gjutjärn, stål med PTFE-foder, 
kolstål, PTFE, PE, PP, glas, stengods/porslin. Svavelsyra är stabil vid normal 
omgivningstemperatur och under normala användningsförhållanden. 

3.7  Natriumhypoklorit  
Vanligast beredningsform är som lösning (aq.) med UN-nummer 1791 och ämnesbeskrivning 
”Frätande ämne”. Kan också tillverkas i fast form med UN-nummer 3212 och 
ämnesbeskrivning ”Oxiderande fast ämne”, men ämnet i fast form är inte relevant för 
vattenreningsbranschen då det är instabilt. 

3.7.1  Transport och lagring  
Natriumhypoklorit med CAS-nr 7681-52-9 omfattas av reglerna för transport av farligt gods 
på väg och i terräng, ADR-S (MSBFS 2020:9), och är tillåtet för transport i förpackningar 
(styckegods) och i tank. Produkter förvaras på ventilerad plats i ventilförsedd behållare. 
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Natriumhypoklorit sönderdelas över tid, särskilt vid upphettning och vid exponering för ljus, 

och avger klorgas vid kontakt med syra. Rekommenderade material för förvaring är till 

exempel gummi-belagt stål, PE, fiberglasförstärkt polyester. Hållbarheten är 1–6 månader 

beroende på bland annat förvaringstemperatur och koncentration. 

3.8 Leverantörer i Sverige 

Fällningskemikalier produceras i huvudsak i Sverige av ett fåtal stora privata aktörer och 

levereras till kommunala dricksvattenproducenter och avloppsreningsverk samt övriga 

branscher. Även när det gäller råvaran saltsyra och desinfektionsmedlet natriumhypoklorit så 

är det ett fåtal leverantörer som dominerar marknaden. Varken saltsyra eller 

natriumhypoklorit tillverkas i tillräcklig mängd i Sverige, framförallt natriumhypoklorit 

importeras även i betydande mängder. 

3.9 Tillverkning i EU 

För att få uppgifter om produktionen av fällningskemikalier och syror samt utvalda 

desinfektionsmedel inom EU genomfördes en granskning av relevanta Reach-registreringar 

som har genomförts inom EU. Reach-förordningen21 innehåller bland annat krav på att 

tillverkare och importörer av kemiska ämnen över 1 ton per år inom EU/EES ska registrera 

dessa hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Samtliga granskade 

fällningskemikalier produceras i stora volymer på EU-marknaden. I Tabell 4 redovisas enbart 

det antal identifierade tillverkare i kvantiteter > 1000 ton per år. 

Tabell 4. Reach-registreringar av ett urval av vattenreningskemikalier. 

Ämnesnamn CAS-nr Kvantitet EU [ton] 
(aggregerad)1 

Tillverkning EU, 
antal registranter > 
1000 ton2 

Aluminiumsulfat 10043-01-3 > 100 000 59 

Polyaluminiumklorid 1327-41-9 / 
12042-91-0 

≥ 100 000 < 1 000 000 
/ > 10 000 

50 

Järn(II)klorid / järn(III)klorid 7758-94-3 / 
7705-08-0 

≥ 100 000 < 1 000 000 
/ ≥ 100 000 < 
1 000 000 

66 

Järn(II)sulfat / järn(III)sulfat 7720-78-7; 
7782-63-0 / 
10028-22-5 

≥ 1 000 000 < 
10 000 000 / ≥ 100 000 
< 1 000 000 

45 

Saltsyra 7647-01-0 > 1 000 000 118 

Svavelsyra 7664-93-9 > 10 000 000 96 

Natriumhypoklorit3 7681-52-9 ≥ 1 000 000 52 
1 Totalt tonnage från Echa hemsida (mars 2022). Hydratiserade och vattenfria former av samma ämnen betraktas 

som samma ämne med avseende på registrering i Reach. 
2 Inkluderar inte registranter enligt Reach som enbart har rollen som importör eller enda representant. 
3 Användningen som verksamt ämne i biocidprodukt betraktas som registrerad i Reach. Den volym som 

redovisas är övriga användningar förutom som verksamt ämne i biocidprodukter. 

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier. 



 

 

   
 

 
  

 
  

  

  
   

 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
    

 

 
 

  

 
  

 
   

 

3.10  VA-aktörernas möjlighet till lagerhållning av kemikalier  
Livsmedelsverket och Länsstyrelsen konstaterar att det är stor variation hos VA-verksamheter 
i möjligheten att lagerhålla fällningskemikalier22,23. Vidare noterar Länsstyrelsen att flera VA-
verksamheter inte ser en utökad lagring som ett möjligt alternativ för att åtgärda en brist på 
kloridbaserade fällningskemikalier på grund av begränsningar i lagringsmöjligheter. Det 
senare konstateras i den lägesbild som Länsstyrelsen efterfrågade från övriga länsstyrelser 
under våren 202223. En utökad lagring på kort sikt är heller inte en rekommenderad åtgärd för 
VA-aktörer att vidta för att begränsa effekten av en eventuell brist på fällningskemikalier. En 
snabbt utökad lagring av kloridbaserade fällningskemikalier under nuvarande omständigheter 
skulle snarare kunna leda till ökade störningar. 

Ökad lagring kan emellertid vara en möjlig åtgärd på lång sikt för att kunna upprätthålla 
verksamheten vid eventuella störningar. I en studie som genomfördes av Livsmedelsverket 
ombads ett 20-tal dricksvattenproducenter att uppskatta kostnaden av att upprätta en utökad 
lagerkapacitet för kemikalier för att kunna upprätthålla produktionen under 3 månader. 
Lagerhållningen avser samtliga kemikalier, inte enbart fällningskemikalier, som är 
nödvändiga för att upprätthålla produktionen. Sammanställningen visade att den relativa 
kostnaden minskade med storleken på lagret och att den ekonomiska belastningen relativt 
taxan mest kommer att påverka producenter med runt 100 000 anslutna, särskilt för vattenverk 
med ytvatten som råvatten. Investeringskostnaden beräknad per ansluten skulle variera mellan 
0–1500 kr22 . 

En försvårande omständighet när det gäller lagerhållning uppkommer för natriumhypoklorit 
för desinfektion av dricksvatten då aktiviteten minskar över tid. VA-aktörerna behöver 
förhålla sig till en förhållandevis kort hållbarhet (1–6 månader) om natriumhypoklorit köps in 
från externa leverantörer. För alternativet med egen (in situ) tillverkning av natriumhypoklorit 
med en klorinator har investeringskostnaden uppskattats till mellan 60 000 och 2 500 000 kr 
per anläggning22 . 

Generellt kan man konstatera att det kan krävas tillstånd från miljömyndigheter för utökad 
förvaring av kemikalier hos VA-verksamheter men det berörs inte närmare i denna rapport. 

22 Livsmedelsverket 2021. Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen. Nuläge och 
förslag på åtgärder. Dnr 2021/03355. 
23 Länsstyrelsen Västernorrland. Delredovisning av regeringsuppdrag om kemikalier för dricksvattenproduktion 
och avloppsrening. Dnr 2021-12478-2021. 
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4  Möjliga åtgärder för en effektiv o ch hållbar  
tillgång till kemikalier för vattenrening  

Kemikalieinspektionen har avgränsat detta avsnitt till att fokusera på prioriterade 
fällningskemikalier och kemikalier för desinfektion. Inom ramen för detta uppdrag har det 
inte varit möjligt att utföra fullständiga konsekvensanalyser av förslagen. De uppgifter som vi 
har tagit fram i beskrivningarna av förslagen som gäller kostnader för genomförande är endast 
översiktliga. Förslagen till möjliga åtgärder är i de flesta fall på en relativt generell nivå och 
därmed kan vidare analys vara nödvändig innan eventuella åtgärder genomförs. 

Förslagen har olika tidsperspektiv. I det första avsnittet utgår vi från ett scenario där en brist 
på kemikalier av någon anledning uppstår och föreslår därmed kortsiktiga åtgärder för att ha 
beredskap att snabbt hantera en sådan situation. I det andra avsnittet föreslår vi möjliga 
åtgärder för att förebygga att det uppstår en brist från början. 

Kemikalieinspektionen har även haft andra åtgärder uppe för diskussion men har antingen 
kunnat avfärda dem eller inte haft möjlighet inom ramen för detta uppdrag att undersöka 
dessa vidare. 

Förslag på kort sikt – om brist uppstår: 
 • 
 • 

Omfördelning av fällningskemikalier (4.1.1)  
 Ökad tillgång genom omfördelning av fällningskemikalier inom internationella koncerner 

(4.1.2)  
 • Använd andra råvaror för tillverkning av saltsyra (4.1.3)  

  Förslag på lång sikt – förebyggande åtgärder: 
 •  Skyldighet för vattenverk och avloppsreningsverk att ha beredskap att upprätthålla 

verksamheten vid bristsituationer (4.2.1)  
 • Nationella beredskapslager (4.2.2)  
 •   Diversifiering av leverantörskedjorna (4.2.3) 
 •    Statligt stöd till inhemska investeringar samt forskning som bidrar till att öka robustheten i 

 den svenska vattenreningen (4.2.4)  
 •  Leveransgaranti mellan Sverige och andra nordiska länder (4.2.5)  
 •     Tillverka klor (natriumhypoklorit) på plats på vattenverket med hjälp av saltklorinator (4.2.6)  

4.1  Åtgärder  på kort sikt  –  om brist  uppstår  

4.1.1  Omfördelning av fällningskemikalier  

Förslag: 
Omfördela fällningskemikalier från avloppsvattenrening till dricksvattenproduktion. 

För att säkra tillgången till fällningskemikalier vid en bristsituation är omfördelning av dessa 
kemikalier en möjlig åtgärd. Kloridbaserade fällningskemikalier används i betydligt större 
mängder i avloppsvattenreningen jämfört med dricksvattenproduktion (Figur 4) och därmed 
bör det finnas god potential för omfördelning för att säkra dricksvattenproduktionen. För de 
sulfatbaserade fällningskemikalierna är situationen inte lika gynnsam då det sammantaget är 
ungefär lika stora volymer som går till dricksvattenproduktion respektive avloppsvattenrening 
(Figur 6). Vad gäller aluminiumsulfat som lämpar sig bäst för dricksvattenproduktion går 
betydligt större volymer till dricksvattenproduktion än till avloppsvattenrening. Därmed finns 
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det begränsad potential för att omfördela sulfatbaserade fällningskemikalier jämfört med 
kloridbaserade. 

Livsmedelsverkets slutsats i rapporten Försörjning av kemikalier inom den svenska 
dricksvattenproduktionen – Nuläge och förslag på åtgärder24 är emellertid att det inte finns 
någon möjlighet att med tvång omfördela och prioritera kemikalier om inte 
fullmaktslagstiftningen är tillämpbar. I rapporten lyfter även Livsmedelsverket frågan ifall 
Kemikalieinspektionen får föreskriva att kemikalier som kan användas för vattenrening ska 
säljas i en viss prioriteringsordning. Kemikalieinspektionens bedömning är att vi inte får 
föreskriva att kemikalier som kan användas till vattenrening ska säljas i viss 
prioriteringsordning. Myndighetens föreskriftsrätt gäller endast vid andra skyddshänsyn 
(kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval för mindre farliga alternativ, enligt 25 § i 
förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer). Att föreskriva 
om prioriteringsordning vid försäljning av kemikalier ligger utanför Kemikalieinspektionens 
uppdrag och bemyndigande. Sannolikt ryms det snarare inom en eller flera andra 
myndigheters kompetensområden, även om det i dagsläget inte är någon myndighet som 
verkar ha rätt att föreskriva om detta. 

Livsmedelsverket har tillsammans med Svenskt Vatten och kemikalieleverantörer tagit fram 
en frivillig avsiktsförklaring i syfte att, så långt det är möjligt och inom konkurrensreglerna, 
förse kommunala dricksvattenproducenter med nödvändiga vattenreningskemikalier. 
Tillsammans med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten har 
Livsmedelsverket också tagit fram en vägledning för prioritering av fällningskemikalier. I 
prioriteringen anger de att kemikalieleverantörerna av fällningskemikalier ska prioritera 
dricksvattenproducenter framför avloppsreningsverk, där avloppsreningsverk med 
råvattenrecipient är högre prioriterad än avloppsreningsverk med utsläpp i särskilt känsliga 
recipienter följt av övriga avloppsreningsverk. 

Ett ytterligare kunskapsunderlag från Länsstyrelsen över vilka tillstånds- och 
anmälningspliktiga avloppsreningsverk som tillhör vilken kategori, ger bättre förutsättningar 
för kemikalieleverantörerna att följa vägledningen vid en eventuell brist25 . Både 
avsiktsförklaringen och vägledningen är frivilliga för kemikalieleverantörerna är följa. Den 
nuvarande vägledningen omfattar inte industrier. 

I de fall det skulle ske en omfördelning genom att en VA-verksamhet tar från sitt lager och 
levererar till en annan är det generellt att betrakta som ett utsläppande på marknaden enligt 
EU:s kemikalielagstiftningar, bland annat Reach26 och CLP27 . Därmed är den VA-verksamhet 
som överlåter produkten närmast att betrakta som distributör enligt ovan nämnda 
lagstiftningar och ska därför uppfylla tillämpliga krav. Distributören ska bland annat 
säkerställa att de produkter som säljs är korrekt märkta och förpackade och lämna 
säkerhetsdatablad eller annan information till mottagaren28. I normalfallet kommer dock VA-

24 Livsmedelsverket 2021. Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen. Nuläge och 
förslag på åtgärder. Dnr 2021/03355. 
25 Länsstyrelsen Västernorrland. Delredovisning av regeringsuppdrag om kemikalier för dricksvattenproduktion 
och avloppsrening. Dnr 2021-12478-2021. 
26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet. 
27 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar. 
28 Detta är inte en uttömmande lista. Även andra lagstiftningar kan vara tillämpliga beroende på vilka ämnen 
som ingår i produkterna. För mer info se kemi.se. 
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verksamheten redan har fått del av all dokumentation från tillverkare/leverantör när de köpte 
in produkten och därför bör detta inte vara en särskilt betungande uppgift. 

 
  

    

Förslag: 
Omfördela fällningskemikalier från andra branscher med stor användning av dessa kemikalier inom 
Sverige samt från delar av de kvantiteter som går till export. 

Flera av fällningskemikalierna används i relativt stora mängder i andra branscher eller går på 
export. En möjlig åtgärd vid en bristsituation är att omfördela delar av dessa kvantiteter till i 
första hand dricksvattenproduktionen. 

Utifrån data i Kemikalieinspektionens produktregister finns det gynnsamma förutsättningar 
för omfördelning av sulfatbaserade fällningskemikalier (Figur 6 och 7). Vad gäller 
aluminiumsulfat går nära 80 procent av volymerna till pappersbranschen eller export. 

Frågan om omfördelning av fällningskemikalier till dricksvattenproduktionen och 
avloppsvattenrening kan mot bakgrund av ovanstående i dagsläget bara hanteras genom 
dialog med tillverkare av fällningskemikalier samt med andra branscher med stor användning, 
inte minst pappersbranschen. Som nämns ovan omfattas inte industrier eller export av 
vägledningen för prioritering av fällningskemikalier. Kemikalieleverantörerna har därför inget 
stöd i hur industrin ska prioriteras och det bör därför övervägas att även inkludera industrier i 
vägledningen för prioritering av fällningskemikalier. Industrier kan emellertid ha olika behov 
av fällningskemikalier och vattnets karaktär från industrier kan också skilja sig från VA-
verksamheter. Konsekvenserna för industrier och eventuell påverkan på miljön bör därför 
utredas ytterligare. 

Majoriteten av exporten går till VA-verksamheter i andra länder och man bör vara varsam
med hur omfördelning av dessa volymer sker. Även om det kan tyckas rimligt, vid en 
bristsituation, att delar av exporten omfördelas till svenska VA-verksamheter bör 
konsekvenserna för de mottagande länderna beaktas. 

4.1.2  Ökad tillgång genom  omfördelning av fällningskemikalier  inom  
internationella  koncerner  

 
 

  

Förslag: 
Föra en dialog med de ledande leverantörerna av fällningskemikalier om möjligheter att omfördela 
vissa volymer inom koncernerna för att öka tillgången på den svenska marknaden vid en brist. 

Några av de stora leverantörerna av fällningskemikalier i Sverige är dotterbolag inom större 
koncerner. Den europeiska marknaden utgör lite drygt 20 procent av världsmarknaden vilket 
motsvarar en produktion om drygt 4 miljoner ton fällningskemikalier per år. Nästan hela 
volymen som används i Europa produceras också i Europa29 . Därmed utgör Sverige en 
relativt liten del av totalen och möjligheterna till mindre omfördelningar inom koncernerna 
för att tillgodose behovet i Sverige borde vara goda, men det kan inte uteslutas att det då 
skulle kunna uppstå en brist på någon annan marknad på grund av att marginalerna är små 
inom branschen. Det kan också vara svårt att föra en öppen dialog med företagen om dessa 
frågor eftersom det rör ekonomiska frågor såsom marknadsandelar, kostnader och affärsidéer. 
En viss omfördelning sker redan idag vid bristsituationer men omfördelningar innebär alltid 
merkostnader för frakt och lagring, med mera. 

29 https://www.incopa.org/. 
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4.1.3  Använd andra råvaror för tillverkning av saltsyra  

 
      

 

Förslag: 
Använda natriumklorid i stället för pottaska (kaliumklorid) som råvara i Mannheimprocessen för 
tillverkning av saltsyra. 

Idag används i många fall pottaska (kaliumklorid) i Mannheimprocessen för framställning av 
kaliumsulfat. Detta säljs i sin tur vidare som råvara för framställning av mineralgödsel. 
Saltsyra bildas som biprodukt och används bland annat för att tillverka kloridbaserade 
vattenreningskemikalier. Rent processtekniskt är det möjligt att använda natriumklorid som 
råvara i stället för kaliumklorid för att tillverka saltsyra med Mannheimprocessen (se avsnitt 
2.1.2.1.3). 

Om natriumklorid ersätter kaliumklorid i Mannheimprocessen skulle förutom saltsyra även 
natriumsulfat bildas vid tillverkningen. Massa- och pappersindustrin är användare av 
natriumsulfat som behövs till den så kallade sulfatprocessen för att utvinna träfibrer i 
massakokningen och avskilja ligninet (se avsnitt 2.4.2). Det är dock troligen varken 
avtalsmässigt eller affärsmässigt intressant för en tillverkare att ställa om produktionen från 
att tillverka kaliumsulfat till att tillverka natriumsulfat. 

Kemikalieinspektionen anser att det ändå kan vara relevant att överväga alternativet att gå 
över till natriumklorid i händelse av en omfattande brist på pottaska. 

4.2  Förslag  på lång sikt  –  förebyggande åtgärder  

4.2.1  Skyldighet för vattenverk och  avloppsreningsverk  att ha beredskap  att  
upprätthålla verksamheten vid bristsituationer  

 
 

   
  

Förslag: 
Införa krav på att vattenverk ska kunna upprätthålla verksamheten i minst tre månader utan 
leveranser av de processkemikalier som används för dricksvattenproduktion. Det bör övervägas om 
även avloppsreningsverk bör omfattas av ett sådant krav. 

I Livsmedelsverkets analys framgår att det är stor skillnad i förmågan till 
dricksvattenproduktion vid en brist på kemikalier30 . Vissa dricksvattenproducenter har både 
förmåga att ställa om processen och att lagerhålla kemikalier medan andra inte har någon 
beredskap för en bristsituation. Enligt Länsstyrelsernas delredovisning av sitt 
regeringsuppdrag om kemikalier för dricksvattenproduktion och avloppsrening kommer vissa 
avloppsreningsverk att påverkas av en brist mer eller mindre omedelbart, medan det kan dröja 
flera månader innan andra påverkas31 . För en majoritet av avloppsreningsverken anges en till 
tre månader eller tre till sex månaders uthållighet. Stora avloppsreningsverk har i regel kortast 
uthållighet där många anger att det uppstår störningar inom två veckor eller inom en månad. 

Livsmedelsverket föreslår som ett åtgärdsförslag en författningsreglerad skyldighet för 
dricksvattenproducenter att kunna producera dricksvatten under tre månader utan leverans 
från leverantörer av kemikalier för vattenrening. Det föreslagna lagkravet skulle rimligen 
minska sårbarheterna för svensk vattenrening samtidigt som det blir en ökad tydlighet och 
jämnare förutsättningar för de olika VA-aktörerna. Tidshorisonten på tre månader ligger i 

30 Livsmedelsverket 2021. Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen. Nuläge och 
förslag på åtgärder. Dnr 2021/03355. 
31 Länsstyrelsen Västernorrland. Delredovisning av regeringsuppdrag om kemikalier för dricksvattenproduktion 
och avloppsrening. Dnr 2021-12478-2021. 
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linje med totalförsvarspropositionen som anger att en livsmedelsberedskap behöver byggas 
upp för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre 
månader där logistikflödena med omvärlden är begränsade32 . 

Kemikalieinspektionen stödjer förslaget från Livsmedelsverket. Det bör övervägas om sådana 
skyldigheter även ska omfatta avloppsvattenrening. Här kan en möjlighet vara att till exempel 
innefatta prioriterade reningsverk baserat på de kategorier som finns i den tidigare nämnda 
vägledningen för prioritering av fällningskemikalier som ett antal myndigheter och Svenskt 
Vatten tagit fram. 

Förslaget undviker en alltför detaljerad styrning eftersom förutsättningarna är olika för olika 
VA-aktörer. Det ger också utrymme för de olika aktörerna att själva välja strategier för att 
minska sårbarheten som passar deras förhållanden bäst. Till exempel kan kommunala VA-
aktörer lagerhålla tillräcklig mängd av specifika kemikalier för att kunna upprätthålla 
produktionen under tre månader, eller säkerställa leveranser av kemikalier från andra lokala 
verksamheter. Omställning till andra alternativa fällningskemikalier än vad som normalt 
utnyttjas kan vara en del av en strategi, exempelvis att använda tillgängliga sulfatbaserade 
fällningskemikalier i stället för kloridbaserade. Investering i en saltklorinator kan göra 
vattenverken självförsörjande på klor för desinfektion av dricksvatten. 

4.2.2  Nationella beredskapslager  

 
 

Förslag: 
Inför nationella beredskapslager för vissa vattenreningskemikalier och råvaror. 

Under början av 1990-talet infördes nationell beredskapslagring av vissa processkemikalier 
för dricksvattenproduktion. Dessa avvecklades i slutet av 1990-talet i samband med 
avvecklingen av de nationella livsmedelslagren33 . 

En möjlig åtgärd för att öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och 
avloppsvattenrening är att återinföra beredskapslager av utvalda kemikalier. 

Fällningskemikalier 

Aluminiumsulfat är en vanlig fällningskemikalie i den svenska dricksvattenproduktionen. 
Aluminiumsulfat, som normalt sätt levereras i fast form, har lång hållbarhet samt är lätt att 
transportera och lagra vilket bör innebära att logistiken kring ett sådant lager är hanterbar. 
Därmed bör aluminiumsulfat lämpa sig väl för beredskapslagring på nationell nivå. 

En VA-verksamhet som använder aluminiumsulfat behöver silos för lagring samt ett 
blandningssteg för beredning av färdig fällningsprodukt. Dock använder ett antal vattenverk 
och avloppsreningsverk idag kloridbaserade fällningskemikalier i flytande form och är inte 
anpassade för att hantera produkt i fast form. Dessa anläggningar har inte behov av ett 
blandningssteg då de är anpassade för att ta emot, lagra och dosera flytande produkt. En 
möjlighet skulle därför kunna vara att komplettera ett nationellt beredskapslager av 
aluminiumsulfat i fast form med en anläggning för beredning av aluminiumsulfat i flytande 
form som sedan kan levereras till de vattenverk som är bättre anpassade för det. Det finns 
exempel på leverantörer som idag säljer aluminiumsulfat i flytande form även om den fasta 
formen dominerar på marknaden. 

32 Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025 
33 Mat för miljoner – statlig beredskapslagring inom livsmedelsområdet, Jordbruksverket 2002. 
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Vi har även övervägt beredskapslagring av kloridbaserade fällningskemikalier men ser 
betydande utmaningar med dessa. De har sämre förutsättningar vad gäller hållbarhet, lagring 
och transport, och i praktiken skulle det även innebära att man lagrar stora mängder vatten 
eftersom dessa produkter normalt förekommer i utspädd (flytande) form. På grund av dessa 
faktorer skulle det troligtvis innebära stora logistiska utmaningar att ha större, nationella 
beredskapslager av dessa kemikalier. 

En invändning mot nationell lagring av aluminiumsulfat kan vara att VA-verksamheter som 
idag är optimerade för kloridbaserade fällningskemikalier riskerar mindre effektiv fällning 
med aluminiumsulfat. Kemikalieinspektionen har inom ramen för detta uppdrag inte haft 
möjlighet att göra en fördjupad analys av i vilken utsträckning processerna skulle påverkas 
vid byte av fällningskemikalier. Utifrån den information vi har fått i dialogen med branschen 
är vår bild att de olika fällningskemikalierna till stor grad kan ersätta varandra. Detta 
förutsätter dock att man gör vissa anpassningar av processen. 

Det bör övervägas om ett beredskapslager av aluminiumsulfat även ska omfatta 
avloppsvattenrening. Här kan en möjlighet vara att omfatta prioriterade reningsverk baserat på 
de kategorier som anges i den tidigare nämnda vägledningen för prioritering av 
fällningskemikalier. 

Livsmedelsverket har gjort en närmare analys av olika alternativ gällande logistiska och 
juridiska aspekter för nationella beredskapslager34 . 

Övriga vattenreningskemikalier 

Nationell beredskapslagring av kemikalier för vattenrening kan också omfatta andra 
kemikalier än fällningskemikalier samt råvaror till fällningskemikalier. Av särskild relevans 
är sådana kemikalier och råvaror där en sårbarhet har identifierats, antingen på grund av 
globala händelser och där problem med leveranser har uppkommit, eller på grund av att få 
leverantörer finns att tillgå. 

Beredskapslagring av saltsyra skulle ge förutsättningar att producera kloridbaserade 
fällningskemikalier, men det förutsätter att ett överskott av saltsyra kan produceras under en 
viss tid för lageruppbyggnad. Saltsyra har korrosiva egenskaper vilket leder till utmaningar ur 
ett lagrings- och transportperspektiv. Ett annat alternativ för att ge förutsättningar att 
producera kloridbaserade fällningskemikalier är att lagra kaliumklorid för tillverkning av 
saltsyra. Kaliumklorid är ett fast material som är enkelt att lagra under en längre tid. På grund 
av nuvarande osäkerheter i leveranser av kaliumklorid, samt en inlåsning mot en specifik 
tillverkningsprocess för saltsyra, är lagerhållning av kaliumklorid troligtvis en mindre lämplig 
åtgärd. Fokus på åtgärder för att säkra tillgången till kloridbaserade fällningskemikalier bör 
istället inriktas mot alternativa lösningar snarare än beredskapslagring. 

Nationell beredskapslagring av natriumhypoklorit för desinfektion av dricksvatten är inte 
möjligt på grund av kort hållbarhet. Förutom natriumhypoklorit har även kalciumhypoklorit 
använts historiskt för desinfektion av vatten. Till skillnad mot natriumhypoklorit är 
kalciumhypoklorit ett fast ämne som lämpar sig väl för lagring under en längre tid och är 
dessutom godkänt som verksamt ämne för desinfektion av dricksvatten enligt 
biocidförordningen. Enligt information till Kemikalieinspektionen används dock inte 
kalciumhypoklorit för desinfektion av dricksvatten idag i Sverige. Vi bedömer att det i stället 
finns fördelar med in situ-framställning av natriumhypoklorit med en saltklorinator, under 
förutsättning att denna användning blir godkänd (se avsnitt 2.1.3). I de fall att fler 

34 Livsmedelsverket 2021. Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen. Nuläge och 
förslag på åtgärder. Dnr 2021/03355. 
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dricksvattenproducenter installerar klorinatorer skulle nationell lagerhållning av 
natriumklorid, den råvara som utnyttjas i en klorinator och som är enkel att lagerhålla och 
transportera, ge förutsättningar för vattenverk att upprätthålla dricksvattenproduktionen. 
Natriumklorid kan även utnyttjas som råvara i olika processer för nationell tillverkning av 
saltsyra (se avsnitt 2.1.2.1.3). 

4.2.3  Diversifiering av leverantörskedjorna  

Förslag:  
 VA-verksamheter och kemikalieleverantörer bör se över möjligheterna att sprida riskerna i sina  

 leverantörskedjor. 

I dagsläget är tillgången till flera viktiga kemikalier och råvaror beroende av ett fåtal 
leverantörer. En bristsituation kan därmed uppstå om leverantörerna av någon anledning inte 
har möjlighet att tillgodose behovet. Detta skulle kunna uppstå exempelvis vid störningar i 
produktionen på grund av problem med leveranser av råvaror eller produktionsstopp av 
tekniska skäl. Det skulle också kunna ske av rent affärsmässiga skäl, företag kan till exempel 
välja att lägga ned sin produktion av en viss kemikalie. Kemikalieinspektionen har visat att 
det finns ett antal leverantörer på den europeiska marknaden som producerar betydande 
volymer av vattenreningskemikalier och råvaror (Tabell 4). Diversifiering genom att öka 
antalet leverantörer bör därmed vara möjlig i relevanta fall. 

En annan möjlighet till diversifiering är i de fall en kemikalie eller dess råvara kan köpas in 
från olika geografiska områden. Råvaran pottaska (kaliumklorid), till Mannheimprocessen 
som genererar saltsyra, är ett aktuellt exempel på att en försörjningssituation snabbt kan 
förändras om man förlitar sig på inköp från endast ett geografiskt område. Belarus och 
Ryssland utgör tillsammans en stor del av den globala exporten och en geografisk spridning 
skulle minska riskerna (andra betydande exportörer är bland annat Kanada, Tyskland och 
Israel). 

Ytterligare en möjlighet till diversifiering är i de fall tillverkningen kan ske från olika råvaror. 
Återigen får saltsyra stå som exempel där vi beskrivit olika sätt att tillverka saltsyra, bland 
annat där natriumklorid (koksalt) används i stället för kaliumklorid (se avsnitt 2.1.2.1.3). Här 
finns alltså en möjlighet till diversifiering genom att köpa in saltsyra från tillverkare som 
använder processer med olika råvaror. 

4.2.4  Statligt stöd till inhemska  investeringar samt forskning som bidrar till  en 
mer  robust  dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening  

Förslag:  
Undersök möjligheten att utlysa statliga ekonomiska stöd till inhemska investeringar samt forskning 

 som bidrar till en mer robust dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.  

Förslaget innebär att utforma investeringsstöd för nyetableringar eller utökning av befintliga 
fabriker för produktion av viktiga kemikalier eller råvaror för vattenrening. Ett sådant stöd bör 
även kunna innefatta forskning och ny teknik med potential att göra den svenska 
vattenreningen mera robust. 

Investeringar i produktion eller ny teknik är i många fall kostsamt och ett statligt ekonomiskt 
stöd kan sänka tröskeln för sådana investeringar. 
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4.2.5 Leveransgaranti mellan Sverige och andra nordiska länder 

Förslag:  
 Undersök möjligheten till att nå en politisk överenskommelse mellan regeringarna i de nordiska 

  länderna som garanterar leverans av vissa vattenreningskemikalier eller råvaror mellan dessa 
 länder i händelse av kris eller höjd beredskap.  

Som tidigare nämnts i denna rapport präglas marknaden av relativt få leverantörer och det 
finns i vissa fall ett beroende av import av vissa kemikalier och råvaror. Därför kan en möjlig 
åtgärd vara att säkra tillgången av vissa kemikalier från företag i våra nordiska grannländer 
genom avtal som garanterar leverans till Sverige. 

Det är inte ovanligt att företag sluter avtal med varandra som garanterar en framtida leverans 
av en viss kvantitet för ett visst pris. Vanliga sådana avtal bruka dock innehålla så kallade 
”force majeure” klausuler, vilket betyder att avtalet kan upphävas under exceptionella 
omständigheter. På grund av deras samhällsviktiga funktion behöver det svenska samhället 
garanterad tillgång till vattenreningskemikalier, inklusive under exceptionella omständigheter, 
något som troligen inte kan förhandlas av enskilda kemikalieföretag. Dessutom har den 
svenska staten ett stort intresse av att nordiska leverantörer kan fortsätta med sin verksamhet 
och inte till exempel går i konkurs. 

En möjlig åtgärd är därför att undersöka möjligheterna att nå en politisk överenskommelse 
mellan den svenska regeringen och dess motsvarighet i andra nordiska länder som garanterar 
leverans av vattenreningskemikalier mellan Sverige och det berörda landet i händelse av kris 
eller höjd beredskap. 

Den exakta formen av en överenskommelse mellan länderna behöver utredas vidare. 
Detsamma gäller även för hur den legala statusen av en sådan överenskommelse skulle se ut 
och om det vore förenligt med EU:s regler för statsstöd samt världshandelsorganisationens 
(WTO) regler. 

4.2.6  Tillverka  klor (natriumhypoklorit) på plats på vattenverket med  hjälp av 
saltklorinator  

Förslag:  
  Att vattenverken själva tillverkar natriumhypoklorit för att tillgodose sitt behov av klor för desinfektion 

  av dricksvatten med hjälp av saltklorinator.  

I dagsläget importeras betydande mängder av natriumhypoklorit. Färdig 
natriumhypokloritlösning lämpar sig inte särskilt bra för lagring under längre perioder då 
produkten inte är stabil utan sönderfaller över tid och mängden aktivt klor minskar. 
Uppskattad hållbarhet för natriumhypoklorit i lösning är maximalt 1–6 månader och ju längre 
den är lagrad desto mer av produkten måste tillsättas för att uppnå önskad klorhalt och 
därmed tillräcklig desinfektion. 

Genom att investera i en saltklorinator kan ett vattenverk bli självförsörjande på klor. De 
råvaror som krävs i processen är natriumklorid (koksalt) som är lätt att transportera och lagra, 
samt vatten. Användning av klorinator för in situ-tillverkning av klor för desinfektion av 
dricksvatten omfattas av EU:s biocidförordning och ett produktgodkännande för användande 
av klorinator för framställning av egen natriumhypoklorit krävs enligt denna förordning (se 
avsnitt 2.1.3). Att lämna in en ansökan om produktgodkännande är en relativt komplicerad 
och krävande process och ett tänkbart alternativ är att tillverkaren av den tekniska 
utrustningen, för sina kunder och användares räkning, söker produktgodkännande för den 
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biocidprodukt som genereras. Detta skulle innebära att alla användare av en klorinator kan 
nyttja produktgodkännandet. Ett annat alternativ är att Svenskt Vatten i egenskap av 
branschorganisation ansöker om ett produktgodkännande för sina anslutna vattenverk. 

För de vattenverk som använder in situ-genererad monokloramin från natriumhypoklorit och 
en ammoniumkälla (exempelvis ammoniumsulfat) för desinfektion av dricksvatten gäller 
enligt biocidförordningen att det ska finnas ett ämnesgodkännande för det in situ-genererade 
verksamma ämnet samt ett produktgodkännande. Monokloramin är för närvarande under 
utvärdering i biocidförordningen och nationella bestämmelser gäller till dess att prövningen är 
klar. Kemikalieinspektionens tolkning är att in situ-genererad natriumhypoklorit som används 
för att producera monokloramin inte bör omfattas av krav på produktgodkännande. Detta 
eftersom natriumhypoklorit i detta fall är att betrakta som en prekursor till biociden 
monokloramin. 

Livsmedelsverket uppskattar investeringskostnaden för en klorinator till mellan 60 000 och 
2 500 000 kr per anläggning. Baserat på denna information samt i samtal med aktörer i VA-
branschen framstår in situ-produktion av natriumhypoklorit som fördelaktigt även ur ett 
kostnadsperspektiv. Produktionskostnader för egen tillverkning av natriumhypoklorit är 
troligtvis inte dyrare än att köpa in färdig lösning. Den mängd elektricitet som en klorinator 
förbrukar är relativt liten, uppskattningsvis mindre än en procent av ett vattenverks totala 
elförbrukning. 

Enligt Kemikalieinspektionens bedömning är egen tillverkning av natriumhypoklorit med 
klorinator ett bra alternativ för att säkerställa tillgång på kemikalier för desinfektion. En 
förutsättning är dock att kraven i biocidförordningen uppfylls. 

37 



 

  
  

 
    

 
  

 
  

  
 

  
 

 

 

  
    

 

  
  

   
    

    
   

  
    

  
 

    
  

   
     

   
 

   
 

   
  

  
    

  

4.3  Summering av åtgärdsförslagen  
Produktion av vattenreningskemikalier sker inom den privata sektorn under marknadsmässiga 
förhållanden. Denna produktion präglas som de flesta andra branscher av komplexa (globala) 
flöden av kemikalier och råvaror, begränsad lagerhållning samt av lönsamhetskrav. Dessutom 
är vissa viktiga råvaror biprodukter från produktionen av kemikalier till andra branscher och 
tillgången kan därför variera med efterfrågan på dessa. Med andra ord finns det en inbyggd 
sårbarhet i systemet och tillgången till vattenreningskemikalier kan, precis som tillverkning av 
andra råvaror och produkter, därmed även framgent påverkas av olika typer av störningar. 
Givet att rening av vatten är av central betydelse för ett fungerande samhälle kan det vara av 
intresse för samhället att ha en viss beredskap och att inte helt förlita sig på marknadens 
funktion. 

Kemikalieinspektionen har i detta uppdrag analyserat situationen gällande fällningskemikalier 
och i viss utsträckning klor för desinfektion och vi har föreslagit åtgärder utifrån olika 
tidsperspektiv. 

I det allra kortaste tidsperspektivet har vi utgått från ett scenario där det snabbt uppstår en 
brist på fällningskemikalier och föreslagit ett antal möjliga åtgärder som framför allt bygger 
på olika typer av omfördelning. Vi har visat att förutsättningarna för omfördelning skiljer sig 
mellan kloridbaserade och sulfatbaserade fällningskemikalier och även lyft frågan om 
huruvida internationella företag skulle ha möjlighet att omfördela inom koncernen om de får 
en lokal störning i sin produktion. 

I det längre tidsperspektivet föreslår vi möjliga åtgärder för att förebygga att en brist uppstår. 
Förslagen om lokal beredskap och återinförandet av nationella beredskapslager av prioriterade 
kemikalier bedöms ha en hög effektivitet i den bemärkelsen att de betydligt minskar 
sårbarheten genom att skapa en buffert i systemet som köper tid åt de olika aktörerna att lösa
situationen. Är målet att uppnå en längre uthållighet än tre månader bör dessa två åtgärder 
kunna kombineras, vilket dock givetvis även innebär en högre kostnad. 

Dessa åtgärder skyddar dock inte vid en längre tids avbrott i försörjningen och förändrar 
heller inte situationen på en mer strukturell nivå. Därför presenterar Kemikalieinspektionen 
ett antal möjliga åtgärder där olika aktörer skulle kunna agera för att i ett längre tidsperspektiv 
stärka robustheten. 

Vad gäller möjligheter för staten att agera föreslår vi att man undersöker möjligheten att 
utlysa statliga ekonomiska stöd till inhemska investeringar samt forskning som bidrar till en 
mer robust vattenrening. I vissa fall kan det vara motiverat att överväga politiska 
överenskommelser med våra grannländer om leverans av vissa viktiga kemikalier. 

Vår bild är även att det finns möjligheter för VA-verksamheter och kemikalieleverantörer att 
diversifiera sina leverantörskedjor för viktiga kemikalier och råvaror utifrån olika aspekter 
såsom exempelvis antal leverantörer, geografisk spridning samt att använda olika råvaror där 
så är möjligt. 

Slutligen framstår förslaget att vattenverk investerar i saltklorinatorer för att tillverka eget klor 
som en intressant åtgärd som i princip skulle innebära att vattenverken blir självförsörjande på 
natriumhypoklorit jämfört med dagens situation där man är beroende av import. Detta 
förutsätter emellertid att de legala aspekterna kan hanteras vad gäller så kallad in situ-
generering av aktivt klor. 
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