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Ett resurseffektivt kretslopp på HKScan Kristianstad. Förutsättningar att minska 
mängden avloppsvatten och utöka återvinningen av slaktavfall.  
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A resource-efficient cycle at HKScan Kristianstad. Conditions to reduce the 
amount of wastewater and increase the recycling of slaughter waste.  
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Examinator 
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Sammanfattning  
Slakterier använder stora vattenmängder för tillverkning av charkprodukter samt 
medför slaktavfall som inte kan användas som livsmedel. Även om visa 
animaliska biprodukter såsom hjärta, lungor, njurar, blod, ben, med mera, används 
som livsmedel sorteras dessa som slaktavfall som används till biogastillverkning. 
Utifrån ett miljöperspektiv ska vattenförbrukningen och avfallhanteingen hanteras 
på så sätt att bidra till naturens kretslopp. HKScan Kristianstad är ett stort slakteri 
som hanterar båda resurserna. Verksamhetens mål är att minska avloppsvatten 
genom att minska vattenförbrukningen samt utöka återvinningen av slaktavfall. 
 
Syftet med examensarbetet är att identifiera de förutsättningarna för att minska 
mängden avloppsvatten och utöka återvinningen av slaktavfall. Genom att 
identifiera bristerna som uppstår i verksamheten identifieras även möjligheter för 
att bidra till naturens kretslopp. Studien bygger på fabriksbesök och intervjuer på 
HKScan Kristianstad samt litteratursökning.  
 
Resultaten visar kartläggning av verksamhetens resurser samt identifierar 
överdriven vattenförbrukning och fel hantering av animaliska biprodukter. 
Resultaten visar även vattenmätningar som utfördes i produktionen, 
kostnadskalkyler för de identifierade bristerna samt förbättringsförslag.  

Ämnesord (5–8 st) 
Vattenförbrukning, animaliska biprodukter, biogas, kretslopp, hållbar utveckling, 
miljömål. 
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1. Inledning  
HKScan Kristianstad är ett ledande slakteri som producerar griskött- och 
charkuterier. Verksamheten har uppsatta mål som bidrar till de globala målen, 
naturens kretslopp samt gynnar miljön och en hållbar samhällsutveckling. 
HKScan Kristianstad är ett miljövete företag och vill utöka sitt bidrag till 
miljömålen genom att bland annat minimera användningen av naturresursen 
vatten och det restavfall som verksamheten för med sig. I produktionen hanterar 
verksamheten två kretslopp; vatten och avfall. Verksamhetens produktionsprocess 
består av ett flöde som kräver stora vattenmängder för tillverkning av produkter 
och rengöring. Rengöringen omfattas av manuell rengöring av utrustning, 
automatiserade maskiner, automatiserade regeringssystem för utrustning, 
avspolning mellan olika arbetsmoment. HKScan Kristianstads flöde för 
avfallshantering består bland annat av animaliska biprodukter, så kallade ABP 
produkter. Avfallet uppstår under produktionsprocessen och medför animaliska 
restprodukter, det vill säga avfall som uppstår vid slakt, styckning och packning. 
De animaliska biprodukterna består av delar av djuren som inte kan säljas eller 
måste destrueras enligt lagstiftningen om hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter (Förordning 1069/2009).  
 
I dagens samhälle finns ett stort fokus på miljö, där fungerande kretslopp är av 
stor vikt. Ett slakteri kräver tillstånd och verksamhetskod för att kunna visa 
miljöpåverkan som slakterierna har på omgivningen (Institutet för jordbruks- och 
miljöteknik, 2007). Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) omfattas de 
stora slakterierna av B-tillstånd och verksamhetskod 15.10 eller 15.20 vilket 
innebär att miljöpåverkan är betydande. Förutom tillstånd och verksamhetskod 
krävs även god tillgång till dricksvatten och en god avfallshantering. Både 
vattenanvändningen och avfallshanteringen omfattas av lagar och förordningar för 
att säkerställa människors hälsa och miljöns välmående mot miljöpåverkan som 
kan uppstå vi drift av slakterier (Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2007).  
 
Sedan 1960 har konsumtionen av griskött ökat i Sverige med 33 procent enligt 
Naturvårdsverket (2022) vilket innebär att även produktionen av kött- och 
charkuteri ökar. En utökad produktion innebär även en utökad vattenförbrukning 
och avfallshantering. Miljöhoten mot vatten ökar kontinuerligt eftersom 
samhällets överutnyttjande rubbar vattenbalansen och ökar föroreningen i vattnet 
(Knutsson, 2019). Miljöhoten uppstår på grund av naturens egen process eller 
uppstår på grund av människan genom föroreningar, dålig skötsel, felaktiga 
konstruktioner och installationer, med mera (Knutsson, 2019). Vid felaktig 
avfallshantering riskerar avfallet att gå till förbränning trots att mer miljövänliga 
alternativ finns. Enligt Institutet för jordbruks- och miljöteknik (2007) av en 
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levande gris på 100 kilogram används 75 procent av slaktsvinets vikt till 
konsumtion, 5,9 procent av slaktkroppen är animaliska produkter som går till 
biogas och 11 procent går till förbränning. Detta innebär att i slakterier uppstår 
avfall som kan återvinnas och avfall som kan deponeras efter förbränning 
(Riksdagen, 2022).  
 

1.1 Problem  
HKScan Kristianstad använder stora mängder vatten och generar mycket avfall. 
Problemet med vattenförbrukningen är att under produktion kan det uppstå 
överdriven vattenförbrukning för rengöring av utrustning och golvavspolning.  
Problematiken med slaktavfallet kan det uppstå vid fel sortering, det vill säga att 
de animaliska biprodukterna som hade kunnat gå till biogas istället går till 
förbränning. HKScan Kristianstad vill identifiera förutsättningar för att minimera 
slaktavfallet och minska vattenförbrukningen.  

1.2 Syfte  
Syftet med projektet är att undersöka HKScan Kristianstad förutsättningar för  
att minska mängden avloppsvatten och utöka återvinningen av slaktavfall.  
Ändamålen är att kunna identifiera vattenbrister och kartlägga 
vattenförbrukningen samt undersöka vilka animaliska biprodukter som i dagsläge 
skickas till destruktion, istället hade kunnat användas till biogastillverkning. 
Målen med studiet är att kunna:  
- kartlägga vattenförbrukningen och identifiera vattenslöseri under produktion.  
- kartlägga hanteringen av animaliska biprodukter och identifiera brister vid 
hantering av animaliska biprodukter under produktion. 
 

1.3 Avgränsningar  
Studien omfattar anläggningen i Kristianstad vilket specificeras tydligt i projektet 
genom att skriva HKScan Kristianstad. Examensarbetet avgränsas att identifiera 
potentiella brister och förbättringar i verksamheten som gäller 
vattenförbrukningen och restavfallbiprodukterna som kan bidra till ett mer 
cirkulär kretslopp.   
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2. Bakgrund  

2.1 Vatten  
Livets uppkomst är helt beroende av vattens förekomst och är en oersättlig resurs 
(Sterner, 2011). Vatten har en rad egenskaper som gör det speciellt lämpligt att 
vara livets lösningsmedel (Sterner, 2011). Knutsson (2019) definierar grundvatten 
som ”det vattnet, vilket fyller porer, sprickor och hålrum i grunden vars portryck 
är högre eller lika med atmosfärtrycket. ” Grundvatten bildas genom infiltration 
av nederbördvatten direkt genom marken eller genom läckage från ett annat 
vattenförande lager eller ett nytt vattendrag (Knutsson, 2019). Grundvatten är den 
underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen och utgör en del av den så 
kallade hydrologiska cykeln. Grundvattenbildningen påverkas av samhällens 
urbanisering och utveckling samt hur stor efterfrågan är. Miljöhoten mot 
grundvatten ökar kontinuerligt eftersom samhällets överutnyttjande rubbar 
vattenbalansen och ökar föroreningen i vattnet (Knutsson, 2019).  
 
Sverige är ett av länderna som har god tillgång till vatten med en medelnedbörd 
på cirka 720 mm per år och en medelavdunstning på cirka 330 mm per år 
(Lindström, 2019). Även om Sverige har bra förutsättningar till vatten har landet 
upplevt torka under våren och sommaren 2016, 2017 och 2018 (RISE, 2020). Av 
Sveriges dricksvatten används 70 procent i industrier medan jordbruket och 
hushållen använder 3 procent (RISE, 2020; Jordbruket, 2021) respektive 1 procent 
(Svensk Vatten, 2021). 
 
Slakterier kräver god tillgång till vatten. Med god tillgång menas tillräckliga 
mängder av vatten för att bedriva slakt. Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
(2007) anger att det krävs en vattentillgång på cirka två kubikmeter (2m3) per ton 
slaktvikt och 250 – 300 kg slaktvikt per djur.  
Om verksamheten använder kommunalt vatten krävs provtagningsanalys av 
slakteriets ledningar. Om verksamheten använder eget brunnsvatten ska 
provtagningsanalys av slakteriets tappställe, vattenledningsnät och brunnsvatten 
utföras (Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2007). Syftet med provtagningen 
är säkerställa samt garantera vattens kvalitet, det vill saga att vattnet är tjänligt och 
håller dricksvattenkvaliteten.  
I slakterier måste minimeras risken för överföring av bakterier från personal till 
livsmedel genom att iaktta en god hygien. Detta uppnås bland annat genom 
handtvätt och tillgång till varmt eller kallt vatten. Samma krav gäller på rengöring 
av utrustning och lokal för att minimeras risken för överföring av bakterier 
(Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2007).  
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Slakterier ska ha ett bra avloppsystem. Golvbrunnarna måste vara utrustade med 
galler för att underlätta rengöringen samt hindra förekomst av skadedjur. Även 
kondensvattnet från kylaggregat måste avleddas till avlopp i ett slutet system 
(Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2009).  
 

2.1.1 Kretslopp av vatten och näring 
Kraven som gäller för dricksvatten i slakterier gäller även för avloppsvatten som 
ska lämnas tillbaka till naturen vilket innebär att man måste rena bort ämnen som 
kan skada recipienten och miljön (Lindström, 2019).  
 
Avloppsvatten kan skapa ett kretslopp av näring som består av restprodukter från 
avloppsvattenrening så kallad avloppsslam. Avloppsslam innehåller låga halter av 
skadliga föroreningar och är certifierad som gödningsmedel på åkarna. Lindström 
(2019) beskriver att det skapade avloppsvattnets kretslopp av vatten innehåller 
näringsämne som kväve och fosfor samt stora mängder av organiskt material. 
Avloppsvatten från slakterier måste filtreras innan det leds bort till reningsverket. 
Utrustning för filtrering som till exempel avloppsgaller eller vattenlås fångar fasta 
partiklar större än 6 millimeter. Det material som fångas upp kategoriseras och 
transporteras som kategori 1 eller 2 samt klassificeras inte längre som animalisk 
biprodukt (Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2007). Kategori 1 är det mest 
högrisk klassificerade avfall. Kategori 2 har en lägre risk och består av avfall som 
inte kan klassificeras som kategori 1 och består bland annat av kadaver.  
 

2.1.2 Risker och konsekvenser 
Avloppsvatten kan innehålla föroreningar som inte kan brytas ned som till 
exempel tungmetaller och läkemedelsrester. Avloppsvatten från slakterier kan 
innehålla fett, fasta partiklar, höga halter av COD (Chemical Oxygen Demand) 
och BOD7 (Biological Oxygen Demand), (Lindström, 2019). Riskerna med att 
släppa ut orenat avloppsvatten i naturen är att detta kan orsaka syrebrist samt 
miljögifter kan släpps ut. Syrebrist uppstår när stora mängder organiskt avfall 
hamnar i recipienten. Syrebrist leder till övergödning som medför till ökad 
produktion av växtplankton och algblomning. De negativa effekterna påverkar 
vattenkvalitet och minskar den biologiska mångfalden (Hav och 
Vattenmyndigheten, 2022). 
Stora mängder av kväve och fosfor som finns i avloppsvatten kan påverka och 
påskynda tillväxtprocessen av alger. Detta leder till produktion av syre dock är 
syreförbrukningen vid nedbrytningsprocessen större än det tillförda syret vilket 
leder till syrebrist i sjöar och havet (Lindström, 2019).  
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2.1.3 Lagstiftning   
Syftet med framtagandet av lagar och föreskrifter är att främja en hållbar 
vattenförbrukning. Vatten skyddas enligt EU:s Vattendirektiv (Persson et al, 
2019).  
I Sverige är allt yt- och grundvatten inklusive kustvattnet skyddat genom 
Miljöbalken och ramverket av EU:s Vattendirektiv har införts i Livsmedelsverkets 
föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvattenkvalitet (Livsmedelsverket, 2021). 
Ett nytt dricksvattendirektiv trädde i kraft 2021 (dricksvattendirektivet 2020/2184) 
som ställer mer krav på producenter, kontrollmyndigheter och tillhandahållare av 
dricksvatten.  Dricksvattendirektivet 2020/2184 omfattar riskbedömningar om 
försörjningsystemet och nya parametrar för undersökning av dricksvatten 
(Livsmedelsverket, 2021).  
 

2.1.4 Hållbar utveckling 
Vatten är det viktigaste och nödvändigaste livsmedlet för allt liv. Vattnets 
förutsättningar gynnar miljön, människor och samhällets tillväxt (Knutsson, 
2019). Med syfte att återuppbygga balansen mellan vattenkonsumtion och 
klimatförändringarna har lösningar tagits fram för att uppnå hållbar utveckling för 
vattenanvändning (Sydvatten, 2020). Hållbar utveckling omfattas av Agenda 2030 
som togs fram år 2015 av FN:s generalförsamling för att uppnå en social, 
miljömässig och ekonomisk balans i världen. Agenda 2030 består av 17 mål 169 
delmål och skrevs under av 193 medlemsländer i FN som alla har anslutit sig till 
agendan för att uppnå en hållbar värld (Sydvatten, 2020). 
 
Sverige har knutit sig till Agenda 2030 och har tagit fram 16 miljömål för att bidra 
till hållbar utveckling och säkerställa en balans mellan miljö och samhälle 
(Persson et al, 2019). Hallgren och Ljung (2005) beskriver att hållbar utveckling 
mellan miljö och samhället kan uppnås genom ett bättre samspel och 
kommunikation mellan myndigheter och kommuner samt bättre stöd från 
politikerna.  
 

2.2 Animaliska biprodukter  
2.2.1 Vad är animaliska biprodukter (ABP)? 
Animaliska biprodukter definieras som ”hela kroppar eller delar av kroppar från 
djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och 
är inte avsedda som livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma” (Avfall 
Sverige, 2022). Animaliska biprodukter förkortas ABP. Figur 1 visar vilka 
kroppsdelar eller produkter från gris som definieras som animaliska produkter i 
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slakterier. Figur 1 togs fram tillsammans med Åsa Lundin, kvalitetschef på 
HKScan Kristianstad.  
Figuren sammanställer även vikterna på animaliska biprodukter (ABP) samt 
animaliska produkter som kan uppstå vid slakt av gris1. De animaliska 
biprodukterna som förekommer vid slakt kan sedan sorteras enligt Tabell 1 som 
visar hur animaliska biprodukterna (ABP) kategoriseras.  
 

  
Figur 1.  Sammanställning av kroppsdelar som definieras som animaliska 
produkter och biprodukter (ABP) i ett slakteri. Källa: Åsa Lundin, Quality 
Manager, HKScan Kristianstad, 2022-04-11. Framtagen av Viorica Filip. 
 
Animaliska produkter (figur 1) kan säljas som livsmedel på marknaden dock när 
utförsäljningen inte är möjligt eller till exempel produkterna kommer i kontakt 
med golvytan sorteras dessa som restprodukter, det vill säga animaliska 
biprodukter.  
 
Gödseln räknas som ABP och säljs som gödning till växtodling hos olika 
lantbrukare1. Med gödsel menas djurens avföring. Gödsel innehåller viktiga 
mineraler såsom fosfor, kväve, som bidrar till naturens kretslopp.  
 

 
1 Åsa Lundin, Quality Manager, HKScan Kristianstad, 2022-05-19. 
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Rester som uppstår från livsmedelsindustrier som slakterier är biprodukter som 
kan används som foder, tillverkning av biogas, gödningsmedel eller 
jordförbättringsmedel, säljas på marknaden, förbrännas eller i enskilda fall med 
Jordbruksverket tillstånd grävas ner, deponeras eller, om det är möjligt, spridas 
(Jordbruksverket, 2022). Animaliska biprodukter får hanteras endast med tillstånd 
från Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2022). 
Animaliska biprodukter kan användas till tillverkning av biogas. Omvandlingen 
av biprodukter till biogas sker i biogasanläggningar. Avfall Sverige definierar en 
biogasanläggning som ”en anläggning där animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter åtminstone utgör en del av det material som genomgår 
biologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden” (Avfall Sverige, 2022).  
 

2.2.2 Kategorisering av animaliska biprodukter 
Enligt förordningen (EG 1069/2009) delas de animaliska biprodukter i tre 
kategorier beroende på avfallstypen som dessa utgör: kategori 1, kategori 2 och 
kategori 3. Tabell 1 sammanställdes av Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
(2007) och visar hur ABP kategoriseras.  

2.2.2.1 Kategori 1 

Kategori 1 är det mest högrisk klassificerat avfall. De animaliska biprodukterna 
som utgörs av kategori 1 måste destrueras genom förbränning. Kategori 1 material 
omfattas bland annat av specificerat riskmaterial så kallat SRM. I kategori 1 ingår 
hela kroppar det vill säga kadaver som är döda djur som kan innehålla SRM 
(specificerat riskmaterial), se Tabell 1 (Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 
2007).  
 

2.2.2.2 Kategori 2 

Kategori 2 utgörs av bland annat kadaver som inte innehåller SMR och som inte 
kan kategoriseras som kategori 1 eller 3. Animaliska biprodukter i kategori 2 
hanteras av steriliserande anläggningar och omfattas av gödsel, tarminnehåll och 
urtagen magen, se Tabell 1 (Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2007). 
 

2.2.2.3 Kategori 3 
Kategori 3 avfall är delar från slaktkroppar från besiktigade djur som inte kan 
användas som livsmedel och omfattas av följande delar: färsk mjölk, äggskal, 
biprodukter från kläckerier, kläckägg, blod, hudar, skinn, hovar, fjädrar med mera. 
I kategorien ingår även matavfall med animaliskt innehåll.  
Kategori 3 avfall kan användas som råvara (för framställning av foder eller för att 
utvinna exempelvis kött- och benmjöl, fett och gelatin), omvandlas till produkter 
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som lim, läder, tvål, gödningsmedel, med mera eller för tillverkning av biogas, se 
Tabell 1 (Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2007). 
 
Tabell 1. Kategorier för animaliska biprodukter från olika djur. En 
sammanställning av Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Källa: Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik, (2007).  

Djurdelar 
 

Gris/ 
Häst 

Nöt 
<12 mån/ 
>12 mån 

Nöt 
>24mån 
 

Får/Get 
<12mån/ 
>12mån 

Fjäderfä̈ 
/inkl.  
Struts 

Skinn, hudar, ben, hovar, horn, fjädrar, päls, ull, 
blod  

3 3/3 3 3/3 3 

Skalle 3 3/1 1 3/1 3 
Tonsiller  3 1/1 1 3/1 3 
Ryggrad  3 3/3 1 3/3 3 
Ryggmärg  3 3/1 1 3/1 3 
Mage (tömd)  3 3/3 3 3/3 3 
Tarmpaket (tömt)  3 1/1 1 3/1 3 
      

Mjälte  3 3/3 3 1/1 3 
Luftstrupe, hjärta, lungor, lever, njurar  3 3/3 3 3/3 3 
Kött som inte går till livsmedel  3 3/3 3 3/3 3 
Blod 3 3/3 3 3/3 3 
Övriga animaliska biprodukter       
Urtaget mag-/tarminnehåll, gödsel  2 2 2   
Kadaver (hela djurkroppar)  2 1/1 1   
Ägg, skal, biprodukter från kläckerier      
Mjölk 3 3 3   

 

2.2.3 Lagstiftning 
Animaliska biprodukter regleras av en gemensam lagstiftning för hela EU.  
Europaparlamentets och rådets (EG) Förordning 1069/2009 omfattar 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas 
som livsmedel. Förordningen omfattar hela processen för hantering av animaliska 
biprodukter såsom insamling, transport, lagring, hantering, bearbetning och 
användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter. Med bortskaffande av 
animaliska biprodukter menas till exempel slaktbiprodukter som inte omfattar 
risker för folk- eller djurhälsan (Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2007). 
Lagstiftningen är nödvändig för att minska risker för smittning, sjukdom och 
miljö samt säkerställa och skydda djurens och människans hälsa i tillverkning av 
livsmedels och foderkedjan (Riksdagen, 2022).  
 
Jordbruksverkets och Livsmedelverkets hemsida innehåller all information i form 
av lagar och föreskrifter för ABP. ABP - lagstiftningen inriktar sig bland annat 
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mot slakteri och charkuteri som skickar ABP till förbränning, biogas, deponi och 
kompostering (JTI-rapport, 2007).  EU lagstiftningen kompletteras med 
skyddslagarna om foder och animaliska biprodukter: lag 2006:805, förordningen 
2006:814 och föreskriften SJVFS 2006:84 (Livsmedelsverket, 2021).  
 

2.3 Avfallshantering  
Avfallshantering styrs av direktivet om avfall, Förordning 2008/98/EG 
(Naturvårdsverket, 2022). Direktivet beskriver hur avfallet bör prioriteras av 
industrier och samhället. Hantering och transport av ABP avfall kontrolleras av 
Jordbruksverket. Transportörerna måste vara registrerade och godkända av 
Jordbruksverket samt ska produkterna ha handelsdokument vid transport 
(Jordbruksverket, 2022).   
 
Animaliska biprodukter måste hanteras genom rötning, kompostering eller måste 
förberedas och förbehandlas vid deponering, det vill säga hygieniseras eller 
steriliseras. Avfall kan innehålla smittämnen som måste värmebehandlas för att 
minska förekomsten av mikroorganismer som kan sprida sjukdomar till 
människor och djur (JTI rapport, 2008). Genom att ta hand om avfall skapas ett 
kretslopp som består av olika ämne och material som återvinns och återanvänds. 
Till exempel biogas tillverkas av organiskt avfall om används som drivmedel eller 
värme (Sterner, 2011). Allt avfall som uppstår innan det kontrolleras av 
Livsmedelsverket kategoriseras som kategori 2. Slaktavfall som uppstår efter det 
kontrolleras av Livsmedelsverket skall sorteras i olika behållare under produktion 
som både kategori 1 och kategori 2. Hanteringen av avfall ska ske enligt Tabell 1. 
Blodet ska samlas in i separat behållare och sorteras som kategori 3 avfall (Tabell 
1).  
 

2.3.1 Biogastillverkning 

Biogas definieras som en ”förnyelsebar energikälla framställd genom bakteriell 
nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer till exempel i soptippar 
eller reningsverk” (Sterner, 2011). Materialen som skickas till biogas ska malas 
ned enligt ABP förordningen och allt material ska upphetas i 700C i en timme 
enligt ABP-förordningen för att döda alla bakterier. Huvudkomponenten för 
tillverkning av biogas är metan2. Processen sker även i naturen, i många naturliga 
miljöer, i mossar och på sjöbottnar samt i kornas mage (Sterner, 2011).  Biogas 
används till tillverkning av el, värme eller drivmedel. Slaktavfall utgör ca 15–20% 
av inkommande material i en biogasanläggning. Rökningsresterna från 

 
2 Tore Sigurdsson, AO-Chef Biogas, C4 Energi AB, Kristianstads Biogas AB, 2022-04-29  
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biogastillverkning kallas Biogödsel och certifieras enligt SPCR120.  Biogödsel 
används sedan som gödning på åkermark3. 

2.3.2 Naturgödsel 
Naturgödsel eller biogödsel är gödsel som naturlig förekommer från naturen. 
Biogödsel kan tillverkas till exempel från gödsel, animaliska produkter eller 
matavfall som bryts ner under syrefria omständigheter (Biogödsel, 2022).  
Naturgödsel och mag- och tarminnehåll från slakteriet kan lämnas ut till 
jordbrukare för spridning om godkända handelsdokument medföljer (Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik, 2007). Naturgödsel tillsluter kretsloppet mellan den 
urbana miljön och jordbruket samt minskar importen av mineral eller konstgjord 
gödsel (Biogödsel, 2022).   
 

2.3.3 Förbränning av animaliska biprodukter 

Förbränning av djur eller djurprodukter ska ske i godkända anläggningar som 
förstör förekommande smittor och energi utnyttjas (Jordbruksverket, 2022). 
Restprodukter från förbränning skall minimeras i både mängder och skadlighet 
enligt förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Restprodukterna skall 
återvinnas direkt i förbränningsanläggningen eller externt som deponi 
(Jordbruksverket, 2022). Restprodukterna från förbränning skall minimeras för att 
minska påverkan på miljön genom återvinning direkt i anläggningen, återvinning 
utanför anläggningen eller bortskaffande genom att deponeras. Om 
restprodukterna är torra skall dessa transporteras och mellanlagras i slutna 
behållare utan att det sprids i miljön (Jordbruksverket, 2022).  Vid förbränning av 
material frigörs koldioxid och vatten. Rökgaserna som uppstår vid förbränning 
består till 99,9 procent av ämne som finns naturligt i luften: kväve, koldioxid och 
syre medan 0,01 procent består av väteklorid, kväveoxider, svaveloxider och 
spårämnen (Avfall Sverige, 2022).  
 

2.4 HKScan Kristianstad  
2.4.1 Bakgrund 
HKScan Kristianstad grundades på 1970 talet och är Sveriges största anläggning 
för slakt och styckning av grisar. HKScan Kristianstad slaktar, styckar och 
tillverkar charkprodukter, såsom Scans berömda korva och julskinka (HKScan, 
2022). Verksamheten renoverades 2019 och har idag en produktionsyta på 35 000 
kvadratmeter och cirka 600 anställda. Anläggningen har bra tillgång till vatten och 

 
3  Tore Sigurdsson, AO-Chef Biogas, C4 Energi AB, Kristianstads Biogas AB, 2022-04-29 
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använder stora mängder vatten för både tillverkning av livsmedelsprodukter och 
rengöring av lokaler34. 
 
HKScan Kristianstad har som hållbarshetsmål netto noll klimatavtryck vilket 
innebär bland annat att öka det cirkulära kretsloppet för resursanvändning för både 
vatten och restavfall (HKScan, 2022). HKScan Kristianstad har som miljömål att 
minska vattenförbrukningen med två procent (2%) och utöka animaliska 
biprodukterna för biogastillverkning med två procent (2%). För att leva upp till 
målen är verksamheten miljöcertifierad gentemot miljöstandarden ISO 14001och 
erhåller även certifikat för standarderna ISO 9001 och FSSC 22000. HKScan 
Kristianstad har ett strukturerat miljöledningssystem som beskriver hur 
organisationen tar ansvar för sin miljöpåverkan genom att prioritera, övervaka och 
utvärdera miljöarbete som utförs4.  
 
HKScan Kristianstad processflöde är viktigt för att kunna uppnå hållbarhetsmålen 
och bidra till ett cirkulärt vatten- och restavfallkretslopp. Verksamheten 
processflöde presenteras i Figur 2 som är författarens syn på hela anläggningen. 
Figuren sammanställdes efter några fabriksbesök och noggrann beskrivning av 
verksamhetens av kvalitetskontroller Maria Olsson. Processflöden visar 
vattenanvändningen per avdelning och restavfallen som sorteras för återvinning. 
Restavfallen som omfattas av kategori 2 samlas och skickas till förbränning och 
restavfallen som omfattas av kategori 3 samlas och skickas till  
biogasanläggningen5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Åsa Lundin, Quality Manager, HKScan Kristianstad, 2022-04-11. 
5 Tore Sigurdsson, AO-Chef Biogas, C4 Energi AB, Kristianstads Biogas AB, 2022-04-29 
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2.4.2 Vattenanvändning 
HKScan Kristianstad använder eget brunnsvatten. Vattenkällan är registrerad hos 
kontrollmyndigheten och kontroll av vattenkvaliteten utförs regelbundet enligt 
verksamhetens provtagningsplan. HKScan Kristianstad använder stora mängder 
vatten för framställning av produkter och rengöring. Anläggningen har höga 
hygienkrav, vilket innebär att varje avdelning omfattas av slussar för handtvätt 
och skotvätt. Dessa förebygger och minskar riskerna för kontaminering. Slussarna 
är försedda med både automatiska sensor vaskar och med knäpinne vaskar. 
Genom att använda knäpinne som sätter i gång vatten säkerställs hygienreglerna 
och minskar risker för kontaminering6.  
 
Figur 2 visar hur vattnet används under en hel dag och omfattas av både 
vattenförbrukning under produktion och rengöringsmoment. Mellan olika steg kan 
det förekomma rengöringsmoment som består av avspolning som utförs av 
medarbetarna. Verksamheten har automatiserade maskiner som är i gång fram till 
dagens produktion avlutas och använder varmt vatten vid en hög temperatur av 60 
och respektive 82℃. Även det automatiska rengöringssystemet för utrustning är i 
gång tills dagens produktion är klar. Även de steriliseringskärlen innehåller 
varmvatten med en temperatur på 82℃ varmt för att säkerställa att alla bakterier 
destrueras och minska risker för kontaminering. Kallt vatten används för 
golvrengöring medan varmt vatten är nödvändig för hygienisk rengöringen enligt 
kraven. Den dagliga rengöringen utförs av externt företag och utförs när 
produktionen är avslutad. Rengöringen utförs med både kallt och varmvatten vid 
en hög temperatur av 60℃. Kallt vatten används för avspolning av golv.  
 
Verksamheten har ett bra avloppsystem med golvbrunnar och filter som hindrar 
övrigt avfall att förekomma i avloppsystemet. Visa livsmedelsrester kan 
förekomma i avloppsvatten dock dessa filtreras bort i reningsverket.  
 
HKScan Kristianstad övervakar vattenförbrukningen genom att mäta 
avloppsvatten månadsvis. All vattenförbrukning som används under en dag leds 
vidare till verksamhetens reningsverk och sedan vidare till det kommunala 
reningsverket. Ju mer vatten som förbrukas desto mer avloppsvatten skickas till 
det kommunala reningsverket för rening. Eftersom HKScan Kristianstad använder 
egen brunnsvatten förekommer inga kostnader för inkommande vatten däremot 
förekommer kostnader per kubikmeter renat avloppsvatten samt uppvärmning av 
vatten6.   
 

 
6 Åsa Lundin, Quality Manager, HKScan Kristianstad, 2022-04-21 
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2.4.3 Animaliska biprodukter  

HKScan Kristianstad hanterar stora mängder av animaliska biprodukter dagligen. 
De animaliska biprodukterna som verksamheten hanterar är kategori 2 och 
kategori 3 (Figur 2). De animaliska biprodukterna sorteras i enlighet med Tabell 
1. Sorteringen av animaliska biprodukter sker under olika produktionsmoment och 
läggs i uppmärkta skänkvagnar eller på transportband som sedan töms i 
uppmärkta containrar.  
Blodet sorteras i en separat behållare som sedan sorteras som kategori 3 avfall.  
Allt slaktavfall som förekommer innan slaktkropparna kontrolleras av 
Livsmedelsverket sorteras som kategori 2 avfall, medan allt avfall som samlas 
efter att slaktkropparna kontrollerats av Livsmedelverket sorteras i behållare som 
är uppmärkta med synliga etiketter kategori 2 och kategori 3. Verksamheten har 
en medarbetare som är ansvarig för hantering och rätt sortering av slaktavfall. 
Kategori 2 avfallet hämtas av externt företag för förbränning medan kategori 3 
förbereds genom att biprodukterna mals i en kvarn innan avhämtning av externt 
företag till biogastillverkning.  
 
HKScan Kristianstad betalar hanteringen av avfall som sorteras till kategori 2 och 
skickas till förbränning medan de får betalt att hantera kategori 3 avfall som 
skickas till biogas. Verksamheten köper sedan tillbaka biogasen och använder den 
som energikälla.  
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3. Material och metoder 
Den primära datainsamlingen utfördes genom intervjuer och veckovis 
fabriksbesök på anläggningen HKScan Kristianstad. Även en litteratursökning 
utfördes för att läsa om förordningar och lagstiftning kring animaliska 
biprodukter. Websidor som Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Avfall Sverige, 
Agenda 2030, Sveriges Miljömål och Regeringen besöktes för att samla in de 
informationen som behövdes för att framställa rapporten. Sökorden som användes 
är animaliska biprodukter, dricksvattenkvalitet, avfallshantering, miljömål och 
kretslopp.  
 

3.1 Fabriksbesök 
HKScan Kristianstad besöktes en gång i vecka under cirka 3–4 timmar. Under 
vistelsen har anläggningen besökt tillsammans med Kvalitetschef Åsa Lundin och 
Kvalitetscontroller Maria Olsson. Vid besök granskades varje avdelning för att 
kunna kartlägga processflöden och identifiera hur HKScan Kristianstad hanterar 
flödet för varje kretslopp. Tester för att mäta kranvattnet som rann i slussarna efter 
handtvätt utfördes tillsammans med Maria Olsson genom att fylla en behållare av 
930ml under tiden som vattnet rann. Alla beräkningar utfördes tillsammans med 
Maria Olsson och Åsa Lundin.  
 

3.2 Intervjuer 
Alla frågorna ställdes till Åsa Lundin och Maria Olsson. De frågorna som inte 
kunde besvaras ställdes vidare av Åsa Lundin till ansvariga i ämnet. Alla frågorna 
besvarades av respektive ansvariga. Intervju utfördes även i fabriken med 
medarbetare kring sortering av animaliska biprodukter och vattenförbrukning. De 
frågorna som inte kunde besvaras av medarbetare ställdes till kvalitetschefen.  
 
För att kunna samla in mer fakta om biogastillverkning och animaliska 
biprodukter utfördes intervju via epost med Tore Sigurdsson, AO-Chef Biogas på 
C4 Energi AB, Kristianstads Biogas AB.  
 
Resultaten presenteras i form av tabeller, beräkningar och figurer med 
identifiering av brister och förbättringar.  
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4. Resultat 

4.1 Vattenförbrukning  
HKScan Kristianstad rengör och leder bort ca 600 000 kubikmeter avloppsvatten 
till det kommunala reningsverket. Genom att anläggningen övervakar och 
kontinuerligt identifierar vattenbrister i fabriken kan mängderna avloppsvatten 
minskas. Om verksamheten minskar mängden avloppsvatten minskar även 
halterna av ämne som förekommer i spillvatten. På så sätt bidrar fabriken till både 
reningsverkets hållbarhet och recipientens kretslopp. HKScan Kristianstads 
vattenförbrukning omfattas av tillverkning av produkter och rengöring. 
Anläggningen rengörs dagligen vilket lever upp till kraven enligt 
Livsmedelsverket för att säkerställa en säker och hygienisk miljö (JTI rapport, 
2009). Genom att verksamheten minskar sin vattenförbrukning minskar även 
avloppsvattnet som skickas till det kommunala reningsverket.  
 
Verksamhetens vattenprocessflöde (Figur 2) är ett kretslopp som består av en 
kedja av automatiserade maskiner som rullar kontinuerligt. Processen omfattas 
även automatiserad rengöring av utrustning som till exempel krokar, baljor och 
lådor.  För att säkerställa kraven på säkert mat är både maskinerna och systemet 
för automatiserad rengöring av utrustning försedda med varmt vatten upp till 82 
grader. Förutom maskinkedjan finns även en kedja av medarbetare som utvidgar 
kretsloppet genom att styra processflöden. Även medarbetarna använder vattnet 
för rengöring av knivar, redskap, utrustning och rengöring av golv. För rengöring 
av knivar används också sterilkärl med 82℃ varmt vatten. Kedjan av medarbetare 
styrs av produktionsledare som säkerställer förutsättningarna för 
livsmedelssäkerhet och god hygien. Under fabriksbesöken identifierades brister 
och förbättringar för vattenförbrukning som sammanställdes i tabell 2. Bristerna 
består av vattenläckage, rinnande kranar, vattenslangar och överkokande 
sterilkärl.  
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Tabell 2. Brister och förbättringar för vattenförbrukning. Framtagen av Viorica 
Filip. 

Avdelning Brist  Förslag till förbättringar 
Stall   - Kontrollera regeringsmetoden för eventuell 

minskning av vattenanvändning eller leta efter 
alternativa metoder för rengöring till exempel 
regnvatten eller renat avloppsvatten.  

Sticken -  Onödig tvätt av stövlar och golvytor Spola av golvet och stövlar endast vid behov. 
Kontrollera vattentrycket.  

- Rinnande kranar efter manuell rengöring av 
knivar och utrustning 

- Kontrollera inställning på knäpinne för att 
minska tiden för rinnande kranar efter tvätt av 
knivar avslutas 

Maskinhall - Rinnande vattenslangar för avspolning av golv 
och utrustning  

- Utbildning av personal för att stänga av 
vattnet när det inte används vid rengöring  

- Rinnande kranar efter manuell rengöring av 
knivar och utrustning 

- Kontrollera inställning på knäpinne för att 
minska tiden för rinnande kranar efter tvätt av 
knivar avslutas 

- Kontinuerlig vattenförbrukning av maskiner   - Kontrollera möjligheten att stänga av 
maskiner under raster. 

Finslakt  - Överkokande sterilkärl - Utbilda personal att rapportera in läckage 
eller fel  
- Kontroll av vattenläckage under GMP (Good 
Manifacture Practice )ronder  

- Rinnande kranar efter manuell rengöring av 
knivar och utrustning  

- Kontrollera inställning på knäpinne för att 
minska tiden för rinnande kranar efter tvätt av 
knivar avslutas 

- Fast bundna knäpinnar vilket innebär slöseri 
av vatten  

- Utbildning av personal för att stänga av 
vattnet när det inte används 

- Kontinuerlig vattenförbrukning av maskiner   - Kontrollera möjligheten att stänga av 
maskiner under raster. 

Grovstyckning - Rinnande kranar efter manuell rengöring av 
knivar och utrustning 

Kontrollera inställning på knäpinne för att 
minska tiden för rinnande vattnet efter 
handtvätt avslutas  

- Fast bundna knäpinnar vilket innebär slöseri 
av vatten  

- Utbildning av personal för att stänga av 
vattnet när det inte används 

- Kontinuerlig vattenförbrukning av maskiner   - Kontrollera möjligheten att stänga av 
maskiner under raster. 

Skinstyckning - Rinnande kranar efter manuell rengöring av 
knivar och utrustning 

Kontrollera inställning på knäpinne för att 
minska tiden för rinnande vattnet efter 
handtvätt avslutas  

- Fast bundna knäpinnar vilket innebär slöseri 
av vatten  

- Utbildning av personal för att stänga av 
vattnet när det inte används 

- Kontinuerlig vattenförbrukning av maskiner   - Kontrollera möjligheten att stänga av 
maskiner under raster. 

Chark - Rinnande kranar efter manuell rengöring av 
knivar och utrustning 

Kontrollera inställning på knäpinne för att 
minska tiden för rinnande vattnet efter 
handtvätt avslutas  

- Fast bundna knäpinnar vilket innebär slöseri 
av vatten  

- Utbildning av personal för att stänga av 
vattnet när det inte används 

- Kontinuerlig vattenförbrukning av maskiner   - Kontrollera möjligheten att stänga av 
maskiner under raster. 
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Bristerna som identifierades vid vattenförbrukning upprepas i hela fabriken 
(Tabell 2). Förbättringarna som föreslås medför stor potential för effektivisering 
av avloppsvattnens kretslopp.  För att kunna fastställa förbättringsmöjligheten för 
rinnande kranar efter utförd handtvätt valdes slumpmässigt 42 stycken handfat 
och vaskar från hela fabriken (bilaga 1). Resultaten visar att vissa handfat rann 
mer än vad de behövde efter utförd handtvätt. Högsta förlusten var 3 liter 
varmvatten efter utförd handtvätt. Tabell 3 visar vattenmängden som slösas bort 
under en produktionsdag efter avslutad handtvätt och manuell rengöring av 
knivar.  
 
Tabell 3. Vattenmängden som slösas bort under en produktionsdag efter utförd 
handtvätt och manuell rengöring av knivar. Framtagen av Viorica Filip och Maria 
Olsson, Kvalitetscontroller HKScan Kristianstad. 

Plats 
Sekunder efter 
handtvätt 

Liter efter 
handtvätt 

Antal som tvättar 
händer 

Liter 
totalt 

Skinkstyckning 1 6 0,45 120 54 
Skinkstyckning 2 11 0,9 120 108 
Skinkstyckning 3 6 0,35 120 42 
Skinkstyckning 4 5 0,35 120 42 
Skinkstyckning 5 14 1,1 120 132 
Skinkstyckning 6 8 0,65 50 32,5 
Chark sensor  Ok       
Stora styckningen 1 8 1,5 100 150 
Stora styckningen 2 Ok       
Stora styckningen 3 9 1,4 100 140 
Stora styckningen 4 Ok       
Stora styckningen 5 Ok       
Stora styckningen 6 Ok       
Stora styckningen 7 Ok       
Stora styckningen 8 Ok       
Stora styckningen 9 Ok       
Stora styckningen 10 7 0,58 20 11,6 
Stora styckningen 11 Ok       
Stora styckningen 12 Ok       
Stora styckningen 13 15 2,5 20 50 
Stora styckningen 14 10 1,4 100 140 
Stora styckningen 15 Ok       
Stora styckningen 16 6 0,72 100 72 
Slaktgång 10 0,62 70 43,4 
Grovstyckning 1 7 0,61 70 42,7 
Grovstyckning 2 6 0,6 70 42 
Grovstyckning 3 12 1,1 70 77 
Grovstyckning 4 Ok       
Maskinhall Ok       
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Plats 
Sekunder efter 
handtvätt 

Liter efter 
handtvätt 

Antal som tvättar 
händer 

Liter 
totalt 

Vetbrygga 7 0,58     
Uppskärning ett handfat rinner 
hela tiden 60 10 1 540 
Uppskärning ett handfat rinner 
hela tiden 60 10 1 540 
Rensbana 1 17 2 400 800 
Rensbana 2 7 0,3 400 120 
Rensbana 3 17 2,2 400 880 
Rensbana 4 20 2 400 800 
Ingång finslakt 1 16 2,4 140 336 
Ingång finslakt 2 10 1,8 140 252 
Ingång finslakt 3 11 2 140 280 
Finslakt mitt emot 
grovstyckning 1 10 1,3 10 13 
Finslakt mitt emot 
grovstyckning 2 13 1,8 10 18 
Finslakt mitt emot 
grovstyckning 3 12 1,8 10 18 
Summa per dag    5776 

 
Under en arbetsdag slösas 5776 liter varmt vatten, det vill säga cirka 5,8 
kubikmeter endast från rinnande kranar efter handtvätt samt manuell rengöring av 
knivar. Beräknad på ett år, det vill säga 253 arbetsdagar slösas det bort 1467 
kubikmeter varm vatten. Priset per kubikmetervatten beror på vattentemperatur, 
alltså kallt vatten (cirka 12 grader), varmt vatten 40, 60 eller 82 grader. Om det 
antas ett scenario med samma vattenförlust för varje temperatur kan kostnaderna 
beräknas för avloppsvatten vid de olika vattentemperaturerna. Tabell 4 visar en 
kostnadsberäkning för avloppsvatten i olika scenarier.  
 
Tabell 4. Kostnad scenario för vattenförlust i olika temperaturer. Framtagen av 
Viorica Filip och Maria Olsson, Kvalitetscontroller HKScan Kristianstad. 

Total liter per dag 
Kronor/m3 
kallt vatten  

Kronor/m3 

varmvatten  
40 grader 

Kronor/m3 
varmvatten 60 
grader 

Kronor/m3 

varmvatten 82 
grader 

5776 0,018 0,046 0,0642 0,1018 
Summa kronor dag 104 266 371 588 
Summa kronor per år 26 312 67 222 93 812 148 764 

 
Vid sammanställning av alla summorna i tabell 4 blir en kostnad på 336 110 
kronor per år. Summan anser endast de handfaten i Tabell 3 vilket är en lite del av 
verksamhetens vattenanvändning. Resultaten i Tabell 3 omfattar endast hälften av 
alla handfat och vaskar som finns i verksamhetens produktion. För att ta reda på 
den totala vattenmängden som överförbrukas i produktionen dubbleras mängden 
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vatten från Tabell 3. Detta innebär det kan slösas bort cirka 11 kubikmeter att per 
dag och 2833 kubikmeter per år endast från rinnande kranar efter handtvätt samt 
manuell rengöring av knivar. Utifrån det dubbleras även kostnaderna som 
redovisas i Tabell 4.  
 
 I charken finns handfat med sensor och vatten stängs så fort handtvätten avslutas 
(Tabell 3). De andra vaskarna som var ok (Tabell 3) har samma knäpinne som 
resterande som hade vattenförlust. Genom att kontrollera inställningen på 
knäpinne system eller byta handfaten med samma sensorsystem som finns på 
vissa ställen kan problemet åtgärdas. En av förbättringarna anser utbildning av 
personal vid manuell rengöring av knivar (Tabell 2). Detta eftersom det 
upptäcktes av personal fäster fast vaskens knäpinne vid rengöring för att 
underlätta sitt arbetsmoment. Problemet är att vatten rinner konstant med olika 
tryck och vattenförlusten är svår att mäta per dag. I detta fall kan problemet 
åtgärdas genom utbildning. Det rekommenderas att utbildningen ska utföras fler 
än 2 gånger om året med uppföljning. Uppföljningsresultatet bör kommuniceras 
till medarbetare för uppmuntring och beröm.  
 
HKScan Kristianstad bör ha flera vattenmätare per avdelning för att ha bättre 
övervakning av vattenförbrukningen. Eftersom hygien och rengöring är en stor del 
av verksamhetens vattenförbrukning bör även detta övervakas med vattenmätare. 
Genom att ha exakta siffror på vattenkonsumtionen kan åtgärderna utföras och 
följas upp.  HKScan Kristianstad kan uppnå sitt miljömål med att minska 
vattenförbrukningen och resurseffektivisera vattens kretslopp genom att ta fram 
åtgärdsplan för vattenförbrukning och regelbunden uppföljning.   
 

4.2 ABP – animaliska biprodukter  
HKScan hanterar endast kategori 2 och kategori 3 restprodukter. Bilaga 3 visar 
verksamhetens flöde för ABP som togs fram tillsammans med kvalitetskontroller 
Maria Olsson, Roger som ansvarar för hantering av ABP innan avhämtning samt 
Livsmedelsverkets föreskrifter om hur ett flöde bör se ut i slakterier 
(Livsmedelsverket, 2022). HKScan Kristianstad samarbetar med lokala aktörer för 
avhämtning av animaliska biprodukter som till exempel Konvex och C4 Energi 
Kristianstad. Verksamhetens samarbete med aktörerna bidrar till återföring av de 
organiska materialen till det cirkulära kretsloppet genom att omvandla animaliska 
restprodukter till biogödsel, biofoder och biogas. Konvex bearbetar animaliska 
biprodukter och vegetabiliska biprodukter från slakterier genom sterilisering och 
utveckling av en ny processmetod så kallad Biomal (Konvex, 2022). C4 Energi 
Kristianstad tillverkar biogas genom rötning, en metod som härmar den naturliga 
processen som sker i naturen. Rötningsresterna kallas för biogödsel och certifieras 
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enligt SPCR1207. Biogödsel används som gödning på åkermark. Mängden gödsel 
som används styr av lantbrukare beroende på åkermark och gröda7.  
 
Visa animaliska delar som anses animaliska biprodukter (ABP), som till exempel 
grisfötter, sälj av verksamheten på den svenska och den globala marknaden som 
livsmedel samt som råvara till olika produkter (råvara till benmjöl)8.  
 
Vid varje fabriksbesök undersöktes hur personalen hanterar sorteringen av 
animaliska biprodukter samt intervju med anställda utfördes under besöket. 
Undersökningen visar brister och förbättringsmöjligheter som sammanställts i 
tabell 5. Brist på utbildning utgör en stor del av verksamheten brist när det gäller 
sortering av animaliska biprodukter.  
 
Tabell 5. Brister och åtgärder för hantering av restprodukter. Framtagen av Viorica 
Filip. 

Brist Kommentar  Åtgärder 
Golvspill utan ben Sorteras som kategori 2  Intern utbildning 

Utbildning via tv 
Felmärkta skänkvagnar 
hämtades för sortering 

Kategori 3 avfall sorteras i skänkvagnar 
märkta med kategori 2 avfall  

Intern utbildning 
Kontroll av skänkvagnar innan 
sorteringen påbörjas 
Övervakning av sänkvagnar under 
produktion  

Endast kategori 2 skänkvagnar 
i avdelningarna för golvspill 

De flesta avdelningarna hade endast 
kategori 2 behållare för avfallsortering 
vid golvspill 

Ta fram behållare för både kategori 2 
och 3 avfall för sortering under 
produktion.   

Blandning av kategori 2 och 3 
avfall 

Kategori 3 sorteras som kategori 2  Intern utbildning 
Uppmärkning av avsedda platser för 
både kategori 2 och 3 avfall 

Brist på kunskaper om 
sortering av restprodukter 

 Intern utbildning 
Utbildning via tv 

Golvspill vid rengöring går till 
kat 2 

Städpersonalen samlar allt golvspill till 
kategori 2  

Utbildning av rengöringspersonal 
angående ABP 
Städning kan utföras av utbildade 
medarbete innan rengöring 

Avloppsslam Skickas till förbränning  Undersök fettavskiljareslam eftersom 
det kan skickas till biogas beroende av 
flöden.  

Föråldrad kvarn Kvarnen klarar inte att mala ben Investera i en bättre kvarn 
Ben  Hitta en lösning av använda ben till 

benmjöl eller andra alternativ.  
Ansvarig för hantering av ABP 
innan avhämtning 

Endast en ansvarig med kunskaper om 
hantering av slaktavfall 

Utöka med en medarbetare till samt 
kontinuerlig utbildning vid ändringar av 
regler och lagstiftningar. 

 

 
7 Tore Sigurdsson, AO-Chef Biogas, C4 Energi AB, Kristianstads Biogas AB, 2022-04-29 
8 Åsa Lundin, Quality Manager, HKScan Kristianstad, 2022-05-19. 
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Under tiden som fabriken besöktes kontrollerades skänkvagnar som användes för 
sortering av animaliska biprodukter. Under ett besök tillfälle märktes att fel 
skänkvagnar användes för sortering av ABP. Det vill säga skänkvagnar märkta 
med ”kategori 2” användes för sortering av kategori 3 biprodukter. En beräkning 
utfördes för att ta fram mängden avfall som hanterades fel och vilka kostnader det 
innebär för dagens produktion i grovstyckningen, se figur 2 (se tabell 6).   
 
Tabell 6. Beräkning av kostnader vid fel sortering av biprodukter. Framtagen av 
Viorica Filip och Maria Olsson, Kvalitetscontroller HKScan Kristianstad. 

Fel sorterade 
skänkvagnar/dag 

Vikt 
skänkvagn kg 

Kat 2 
kg/dag 

Kat 3 
kg/dag Pris att betala  Pris att få  

3 50 150 150 2kr/kg 90kr/ton 
      
Total kronor/dag    300 kr 13,50 kr 
Total kronor/år     75 900kr 3416 kr 

 
Skillnaden mellan kategorierna är att verksamheten betalar per kilogram för att bli 
av med kategori 2 restprodukter och får betalt per ton för kategori 3 restprodukter 
samt får tillbaka biogasen för uppvärmning av lokal (Tabell 6).  
 
I charkavdelningen hanteras charkprodukter utan ben och beroende på säsong 
även charkprodukter med ben. Cirka 80 procent av animaliska biprodukterna som 
hanteras i charkavdelningen kan sorteras till kategori 3 och skickas till 
förbränning. Enligt flödesschema (figur 2) går alla animaliska produkter från 
charkavdelningen till kategori 2, det vill säga förbränning. Alla skänkvagnar i 
avdelningen är uppmärkta med ”kassat” vilket innebär att ingen sortering av 
animaliska produkter sker utan allt skickas till förbränning. Skänkvagnarna i sin 
tur töms i en container märkt med ”kategori 2” som töms en till två gånger per 
dag. Vid en enkel beräkning enligt tabell 6 visar sig att om en container med en 
vikt på 1500 kg töms dagligen är den dagliga kostanden för förbränning 
3000kr/dag och 759 000kr per år. Om samma container med samma vikt skickas 
till biogas istället får verksamheten 135 kr per dag och 34 515kr per år. 
Beräkningarna visar att HKScan Kristianstad kan utöka biogastillverkningen och 
kan bidra till ett mer cirkulärt och resurseffektivt kretslopp.  
 
Golvspill utan ben sorteras som kategori 2 avfall (Tabell 3) dock enligt förordning 
(EG) nr 1069/2009 kan golvspill utan ben klassificeras som kategori 3 avfall 
(Jordbruksverket, 2015). Vid blandning av kategori 2 och 3 sorteras biprodukterna 
som kategori 2 (Jordbruksverket, 2015). Vid intervju med medarbetare angående 
sortering av restprodukter var svaret samma: ”allt går till kategori 2 eller kastas i 
ett avsett hål för kategori 2 avfall”9. Genom rätt hantering av restprodukter uppnås 

 
9 Medarbetare HKScan Kristianstad, 2022-04- 11. 
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två mål både kostnadsbesparingar samt effektivisering av avfalls kretsloppet. 
Kategori 2 avfall kan bortskaffas genom kompostering eller omvandlas till biogas 
”efter bearbetning genom trycksterilisering och beständig märkning av det 
uppkomna materialet” (Förordning (EG) nr 1069/2009, 2009, kap13). Detta 
innebär att HKScan Kristianstad kan utöka sitt cirkulära kretslopp genom att 
skicka mer av kategori 2 avfallet till biogasanläggningen.  
 
HKScan Kristianstad har endast en ansvarig för sortering och hantering av 
animaliska biprodukter innan avhämtning av restprodukter av externa aktörer. 
Risken är att när den ansvarige inte är på plats kan slaktavfallet sorteras fel, vilket 
innebär att mängden animaliska produkterna som skickas till förbränning kan öka.  
 
Förbättringarna som föreslås för att utöka avfalls kretsloppen åtgärdas genom att 
utbilda medarbetarna, övervaka sortering av animaliska biprodukter, investera i en 
modernare kvarn som klarar av små ben samt hitta bättre alternativ för 
benanvändning i stället för förbränning (Tabell 5). Även här rekommenderas 
framtagningen av en åtgärdsplan för att uppnå målet för förbättringar och 
effektivisering av avfalls kretsloppet.  
 

4.3 Åtgärder  
HKScan Kristianstad har två cirkulära kretslopp: vatten och avlopp, som värnar 
om miljöns välmående. För att åstadkomma ett utlovat resultat har HKScan 
Kristianstad etablerat två mätbara miljömål som bidrar verksamhetens cirkulära 
ekonomi samt till agenda 2030 och Sveriges miljömål. Syftet är att beskydda och 
säkerställa naturens framtida resurser för kommande generationer.  

4.3.1 Vattenförbrukning 
HKScan Kristianstad kan utöka vattenkretsloppet och minska mängden 
avloppsvatten genom att undersöka vattenförbrukningen. HKScan har som mål att 
minska vattenförbrukningen med 2% (två procent). Utifrån kalkylerna som 
utfördes i Tabell 3 kan verksamheten minska vattenförbrukningen med 0,5%. 
Kalkylerna visar endast överflödet av vatten som uppstår i vaskar och handfat 
efter personalen tvättar sina händer och rengör sina knivar under produktion.  
För att uppnå uppsatta målen att minska vattenförbrukningen med 2 procent ska 
verksamheten ta fram en ny åtgärdsplan med mätbara lösningar. Med mätbara 
lösningar menas installering av flera vattenmätare för att kunna mätta 
vattenförbrukningen under produktion, raster och rengöringsprocessen som sker 
på kvällen. På så sätt har verksamheten bättre kontroll över vattenförbrukningen 
och implementera nya åtgärder. Även om verksamheten har bra tillgång till vatten 
är HKScan Kristianstad ett miljömedvetet företag och tar hänsyn till 
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miljöpåverkan som kan uppstå från avloppsvatten. HKScan Kristianstads 
vattenkretslopp beskrivs i figur 3.  

 
Figur 3. HKScan Kristianstads vattenkretslopp 
 
HKScan Kristianstads vattenkretslopp härmar det naturliga kretsloppet. 
Verksamheten bidrar även till samhällets hållbara och cirkulär avloppsystem. 
Genom att medverka till samhällets avloppsystem kan det renade vattnet användas 
till bevattning av åkermark eller lantbruk. Till följd av det återförs vattnet i 
marken som infiltreras till grundvatten. HKScan Kristianstads cirkulära 
vattenkretslopp säkerställer vattenanvändning och minskar både miljöpåverkan 
och sårbarheten som verksamhetens kan utstå på grund av vattenbrist.  
 

4.3.2 Animaliska biprodukter  
HKScan Kristianstad har som mål att öka återvinningen av slaktavfall med 2% 
(två procent). Utifrån kalkylerna som redovisas i Tabell 6 samt bristerna som 
identifierades i Tabell 5 kan verksamheten uppnå målen. I dagsläge skickar 
verksamheten cirka 91 procent av de totala restprodukterna till biogas medan 
resterande 9 procent går till förbränning10. Restprodukterna från biogas blir 
biogödsel och används till jordbruket. HKScan Kristianstads hantering av 
animaliska biprodukter bidrar till samhällets hållbara utveckling. Verksamheten 
återvinner sitt slaktavfall till biogas som köper sedan tillbaka biogasen. Biogasen 
används som energikälla. HKScan Kristianstads avloppskretslopp beskrivs i figur 
4.  

 
10 Åsa Lundin, Quality Manager, HKScan Kristianstad, 2022-04-11 
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Figur 4. HKScan Kristianstads avloppskretslopp 
 
Genom att HKScan Kristianstads effektiviserar resursanvändningen användningen 
av animaliska biprodukter ökar tillverkningen av både biogas och biogödsel. Ju 
mer biologiska restprodukter som skickas till biogastillverkning desto mer biogas 
får verksamheten tillbaka för uppvärmning. Verksamhetens cirkulära kretslopp 
omfattar även jordbruket eftersom den naturliga biogödseln ökar samt importen av 
konst- eller mineralgödsel minskar. 
 
HKScan Kristianstads kan uppnå målet att effektivisera sitt cirkulära 
avfallskretslopp genom utbildning och övervakning av hantering av restprodukter.  
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5. Diskussion 
Testerna och beräkningarna visar att HKScan Kristianstad kan uppnå sina mål att 
resurseffektivisera sina cirkulära vatten- och avfallskretslopp. Verksamhetens 
brister på kunskap, bland medarbetarna bromsar den hållbara utvecklingen och 
effektiveringen av båda kretsloppen. Enligt Miljöbalken 2§ kap 2 ska alla som 
bedriver en verksamhet ”skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet”. Ett rekommenderat förslag är att utöka 
sina årliga utbildningar till 2–3 gånger per år. Utbildningarna ska omfatta 
vattenförbrukning och animaliska biprodukter samt nackdelar och fördelar som 
uppstår i samband med fel hantering eller slöseri av vatten.  
 
HKScan Kristianstad har som mål att minska och förebygga miljöpåverkan som 
uppstår från verksamhetens sysselsättning. Företagets cirkulära vatten- och avfalls 
kretslopp bidrar till miljömålen och Agenda 2030. De globala målen som 
verksamheten engagerar sig i är: mål 9 Hållbar industri, innovationer och 
infrastrukturer, mål 11 Hållbara städer och samhälle, 12 Hållbar konsumtion och 
produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna och 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald (Regeringen, 2022). Verksamhetens målsättning lever upp till 
Miljöbalkens krav 5§ kap 2 som lyder ”Alla som bedriver en verksamhet eller 
vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna 
att minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, minska de negativa effekterna av avfall, och återvinna avfall”. Agenda 
2030 och Sveriges miljömål borde vara till kännedom bland verksamhetens 
medarbetare. Detta eftersom medarbetarna kan få mer förståelse över hur 
överdrivenförbrukning av vatten samt fel hantering av animaliska biprodukter 
påverkar både miljön och verksamheten.  
 
HKScan Kristianstad certifieringar gentemot ISO14001 och 9001 säkerställer 
miljöledningssystem och respektive kvalitetsledningssystem. Verksamheten bör 
ha en SWOT analys som identifierar verksamhetens styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Syftet med SWOT analysen är att identifiera vilka faktorer 
kan påverka verksamheten positiv och negativ ur olika perspektiv som till 
exempel utbildning, mål, förbättring, med mera. En av styrkorna borde omfattas 
av cirkulär kretslopp som i sin tur leder till cirkulär ekonomi (figur 5).  
 
RISE (2020) beskriver att 70 procent av vattenförbrukningen i Sverige går till 
industrier främst massa och pappersindustri men även till livsmedelsindustrier. I 
samband med stora vattenförbrukningen anger RISE (2020) att även invånarnas 
beteenden gällande vattenförbrukning är utnyttjande. Samhällets beteende kring 
vattenförbrukningen stämmer bra. Under Miljöstrategprogrammet har författaren 
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genomför en rapport om dricksvattenslöseri i vardagen där en enkät delades ut till 
olika invånare. Enkätresultaten visade att mindre än hälften av deltagarna (47,6 
procent) sparade på vatten i hushållen fast de var medvetna om vattenbrist (Filip, 
2022). Verksamhetens överdrivna vattenförbrukning kan kopplas till en 
utnyttjande beteende eftersom medarbetarna har inget ansvar i att spara på vatten 
utan deras ansvar och fokus ligger på bra rengöring, bra hygien och säkert 
produkt.  
 
I Sverige styr avfallet av regler och lagstiftningar som Miljöbalken, 
Avfallsdirektivet (2008/98/EG) och Avfallsförordningen (2020:614), 
(Naturvårdsverket, 2022). I Avfallsdirektivet (2008/98/EG) presenteras 
avfallshierarkin som består av fem trappor: minimera, återanvända, återvinna, 
utvinna energi och deponera. HKScan Kristianstad lever upp till tre av fem 
trapporna, det vill säga verksamheten minimerar, återanvänder och återvinner. 
Även om verksamheten inte utvinner själv energi bidar till denna trappa genom att 
skicka produkter till biogastillverkning samt sedan köpa tillbaka biogasen. 
Förbränningen är också en metod för utvinning av energi dock askan som uppstår 
efter förbränning kan deponeras. Enligt avfallshierarkin är deponi sista utvägen 
för avfallshantering därmed bör HKScan Kristianstad ha förbrännings alternativen 
som en sista utvägen. Kostnaderna för förbränning av avfall är högre än 
kostnaderna för hantering av avfall för biogas. Resultaten enligt tabell 6 visar att 
HKScan Kristianstad kostnader för förbränning är 22 gånger högre än att skicka 
biprodukterna till biogas.  
 
Verksamheten ska kunna undersöka vilka andra alternativ finns på marknaden när 
det gäller kategori 2 avfall. stället för att skicka ABP till förbränning kan 
biprodukterna som fett samt kött-och benmjöl skickas till förädling och rötning 
för tillverkning av gödselmedel. Så sätt minskas deponering av aska samt utökas 
bidraget till kretslopp genom att återskapa det naturliga kretslopp som eftertraktas.  
 
Det finns många krav för dricksvattenhantering och hantering av animaliska 
biprodukter som slakterierna måste leva upp till. HKScan Kristianstad lever upp 
till kraven och bidrar till det cirkulära kretsloppet genom att ha uppsatta miljömål 
och delmål samt policy kring att minimera verksamhetens miljöpåverkan.  
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6.  Slutsatser 
Åtgärderna för överdriven vattenförbrukning kan åtgärdas genom underhåll, byte 
av system för vaskar från knäpinne system till automatiserade sensorer och intern 
utbildning av medarbetare. HKScan bör installera flera vattenmätare för att kunna 
bättre övervaka vattenförbrukningen under produktion och rengöringsprocessen 
samt ta de åtgärderna som krävs för att uppnå det uppsatta målet. Verksamheten 
ska även starta ett projekt för rengöringsprogram för att minska 
vattenförbrukningen under rengöring.  
 
Avfallshanteringen kan förbättras genom intern utbildning av medarbetare och 
uppmärkning av skänkvagnar samt platser för skänkvagnar.  HKScan Kristianstad 
ska ta hänsyn till att utbilda minst en medarbetare till för att sortera och hantera 
slaktavfallet innan extern avhämtning. Hänsyn ska tas även till extra utbildning 
vid ändringar av regler och lagstiftningar. Verksamhetens kvarn är föråldrad och 
oftast är i behov av underhåll. Vidare kan HKScan Kristianstad ha ett projekt för 
den föråldrade kvarnen samt att hitta alternativ för återvinning av kategori 2 
avfall. Kvarn projektet kan omfattas om kvarnen ska bytas eller om extra delar ska 
köpas för att förbättra den. När det gäller kategori 2 avfallet ska verksamheten 
undersöka vilka andra metoder finns på marknaden för att kunna utöka sitt bidrag 
till kretsloppet. Genom att skicka slaktavfallet till förädling samt rötning för 
tillverkning av gödsel vilket medför till ett bättre kretslopp. De viktiga ämnen som 
fosfor och kväve som idag är bristfälliga i naturen återföras i naturen genom 
användning av naturgödsel.  
 
Studien visar att de identifierade brister kan åtgärdas mestadels intern. Genom att 
åtgärda de identifierade bristerna kan verksamhet uppnå sina mål att minska både 
vattenförbrukningen och avfallshanteringen med 2 procent. HKScan Kristianstad 
har bra förutsättningar att minska mängden avloppsvatten och utöka återvinningen 
av slaktavfall som leder till att resurseffektivisering av det cirkulära vatten- och 
avfallskretsloppet.  
 
Utifrån ett hållbart och cirkulärt kretslopp är det önskvärd att använda resurserna 
på ett effektivt sätt samt prioritera att förebygga slaktavfall och använda 
restprodukterna som foder, råvara till biogas och gödsel (Livsmedelsverket, 
2022). Genom att utöka återvinningen minimeras det negativa påverkan på miljön.   
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8. Bilagor 
 

 Bilaga 1 Karta över de rinnande kranarna efter 
utförd handtvätt i olika avdelningar i fabriken.  
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Bilaga 2. Intervju med Tore Sigurdsson, AO-Chef 
Biogas. C4 Energi AB, Kristianstads Biogas AB 
 
1. Vad händer med rökningsresterna från biogastillverkning och hur 
används det (på vilka området, landsbruk, hur många hektar)? 
Rötningsresten kallar vi Biogödsel och den är certifierad enligt SPCR120. 
Används som gödning på åkermark. Lantbrukare styr giva enligt åkermark och 
gröda. 
 
2. Om man använder biprodukter som är kontaminerade på mikrobiologisk 
nivå kan rökningsresterna som använd till tex gödsel vara kontaminerad? 
Vilka risker finns? 
Vi tar inte in material som är smittat. Som förebyggande åtgärd behandlas allt 
material i 70C i en timme enligt ABP-förordningen. 
 
3. Hur stor andel av biogas kommer från slakterier? 
Slaktavfall utgör ca 15–20% av vårt inkommande material. 
 
4. Vilka krav har ni på kategori 3 restprodukterna (tex. kan de innehålla 
kvarn malande ben)? 
Det finns många krav på inkommande material, vi utvärderar alla material. Malda 
ben som råvara tar vi inte in, men viss andel av ben kan förekomma i 
inkommande material tex matavfall från hushåll. 
 
5. Om kategori 2 restprodukter skulle malas ned till en finare konsistens kan 
de användas till biogas? 
ABP-förordningen styr vilka kat 2 material som är godkända för en 
biogasanläggning med hygienisering 70´C. Skulle man ta in alla kat 2 så krävs 
sterilisering. 
 
6. En del av animaliska biprodukterna samlas och stoppas i avloppsrännan. 
Kan dessa användas till tillverkning av biogas om dessa malas? Om nej 
varför, vilka risker finns? 
Vi får lova att ta in fettavskiljareslam från separerade flöden, vi får inte ta in 
avloppsmaterial. 
 
7. Kategori 2 restprodukter förbrännas. Vad händer med askan? Kan den 
användas för att bidra till kretsloppen?  
Kan inte svara för förbränning. Konvex är bättre på att svara. 
 
8. Vilka förväntningar och krav har ni av era leverantörer av animaliska 
biprodukter? 
Finns många krav på våra leverantörer. Detta styrs av SPCR120 och ABP-
förordningen. 
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9. Kan blod användas till biogas? 
Ja 
 
10. Vilka delar av kategori 2 tycker Ni att det kan utökas för 
biogastillverkning?  
SJVs godkännande av biogasanläggning styr vilka material ur kat 2 som vi får 
använda. Skulle vi vilja ta in andra måste vi sterilisera och bli godkända för den 
behandlingen. 
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Bilaga 3. HKScan Kristianstads ABP flöde.  

 


