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Vattens avfallsanläggning Hovgården
som tar emot cirka 94 000 ton avfall varje
år. Det motsvarar ungefär 179 kilo avfall
i minuten som vägs och registreras på
anläggningen innan det omhändertas för
vidare behandling.
Hovgården tar emot avfall från olika verksamhetsområden.
Här lämnas avfall från exempelvis byggen, fraktioner från
återvinningscentraler, förorenade jordar och avloppsslam.
Beroende på vad det är för avfall kan det återanvändas,
materialåtervinnas eller läggas på deponi. En del skickas
även iväg för energiutvinning (förbränning) efter att ha
sorterats ut och mellanlagrats på anläggningen.
Idag består Hovgården av flertalet hårdgjorda ytor för
avfallshantering. Här finner du också en återvinningscentral,
ett reningsverk för lakvatten, en aktiv deponi för icke farligt
avfall och en sluttäckt deponi. Anläggningen är cirka 57
hektar och omges av skog som sköts av Uppsala Vatten.
Varje dag passerar i genomsnitt 116 lastbilar vågen på
Hovgården (29 232 stycken under 2020). Vissa lastbilar
lämnar avfall för omhändertagande och andra lastbilar
hämtar avfall för transport till slutlig behandling. Beroende
på vilken typ av avfall som kommer in ska det till olika
delar av anläggningen. När lastbilen tas emot eller lämnar
anläggningen vägs avfallet för registrering och avfallet
klassificeras.

Hantering av avfallet

Av materialet som kommer till Hovgården går cirka 44
procent till extern materialåtervinning, till exempel metall
som sorterats ut från industriavfall. Cirka 18 procent av allt
inkommande avfall materialåtervinns som konstruktions
material inom anläggningen, till exempel fyllnadsmassor
i form av betong, sten och jord. Ungefär 26 procent av
inkommande avfall går till energiutvinning, i form av bland
annat madrasser, plaststycken, trä och ris. Drygt 12
procent av allt inkommande avfall deponeras – främst är
det isoleringsmaterial och gips som är svårt att återvinna
idag.

Sorteringsplattan

Det finns möjlighet att lämna blandat avfall till
sorteringsplattan för sortering innan det åker vidare in på
anläggningen. Sorteringen sker med hjälp av grävmaskiner
som delar upp avfallet med stor precision. Idag sorteras
ungefär 15 fraktioner ut på Hovgården, men vi arbetar hela
tiden med att öka antalet fraktioner eftersom målet är att
återvinna så många olika material som möjligt.

Material till energiutvinning

Det trä som kommer till anläggningen mellanlagras på en
stor asfalterad yta i väntan på flisning. Det flisade träet
går sedan till förbränning i värmeverk. Ris samt park- och
trädgårdsavfall mellanlagras också på anläggningen innan
det flisas. Därefter skickas det antingen till förbränning
eller komposteras i en park- och trädgårdskompost för
användning på Hovgården som anläggningsjord.
Brännbart avfall mellanlagras på anläggningen i väntan på
energiutvinning (förbränning). Under sommarhalvåret fylls
mellanlagret upp för att sedan tömmas under årets kallare
månader då stora mängder går till värmeverket för att
omvandlas till fjärrvärme och elektricitet till hushållen.

Rötslam mellanlagras

Rötat avloppsslam från avloppsreningsverken i Uppsala
stad och Storvreta mellanlagras på en yta i anläggningens
norra del. Slammet från Uppsala stad, Kungsängsverket är
Revaq-certifierat. Certifieringen innebär att reningsverket
arbetar systematiskt för att ständigt förbättra kvaliteten på
avloppsslammet. Det görs för att kunna bidra till en hållbar
återföring av viktiga mull- och näringsämnen till åkermark,
så att användningen av konstgödsel kan minskas. Efter
sex månaders mellanlagring på Hovgården sprids det
godkända slammet på åkermark. Det som inte klarar tester
för att spridas skickas till energiutvinning (förbränning).

Materialåtervinning av bygg- och
rivningsmassor

Bygg- och rivningsmassor kan bestå av betong, sten, jord
och tegel. Dessa massor med bra bärighet är lämpliga att
använda som fyllnadsmassor på anläggningen. Materialet
används vid konstruktion av hårdgjorda ytor, vägar eller
som uppbyggnad av den aktiva deponins vallar och
stabilisering av deponiytan.

Förorenad jord renas

På Hovgården omhändertas och behandlas förorenade
massor, främst oljeskadade schaktmassor. Genom
inblandning av gödsel eller annan näringsrikt avfall
sker en biologisk nedbrytning av föroreningarna. Den
genomsnittliga behandlingstiden är ungefär ett och ett
halvt år. Massorna används därefter till utjämning, täckning
eller annan konstruktion på Hovgården.

Matavfall mellanlagras vid behov

Hovgården fungerar som backup-anläggning för Uppsala
Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård. Vid
driftproblem på biogasanläggningen kan matavfall gå till
Hovgården för kort mellanlagring innan det går tillbaka till
biogasanläggningen för att bli till biogas och biogödsel.

Asbest och tryckimpregnerat trä

Asbestavfall deponeras på uppmärkt plats. Avfallet ska
antingen komma inplastat till Hovgården eller täckas över
direkt vid deponeringen för att minska risken för att farliga
ämnen sprids om materialet dammar. Slipers och tryck
impregnerat trä mellanlagras innan det transporteras vidare
till förbränningsanläggning med särskilt utvecklad rökgas
rening som har tillstånd att krossa och förbränna slipers.

Allt avfall vägs och klassificeras, innan det
behandlas, sorteras, deponeras, mellanlagras
eller används inne på anläggningen.
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Avvattning av rens från gatubrunnar

Det är idag förbjudet att deponera flytande avfall. Avfall
med hög andel vatten avvattnas därför i en särskild
avvattningsanläggning innan deponering. Det gäller främst
gatubrunnsrens där innehållet till största del består av
grus och vatten. På Hovgården läggs gruset i deponin och
vattnet renas i Hovgårdens eget reningsverk.

Deponi som slutförvar

Det avfall som inte kan återvinnas läggs i en form av
slutförvar som kallas deponi. På deponi hamnar bland
annat förorenade jordmassor som inte är lämpliga att
behandla samt isoleringsmaterial och gips som är svåra att
återvinna idag.
Genom deponeringsförbud för vissa typer av avfall, skatt på
det som deponeras samt den ökade miljömedvetenheten i
samhället har material- och energiåtervinning ökat. Det har
resulterat i att mängden avfall som deponeras i Sverige har
minskat med cirka 68 procent sedan 1994. På Hovgården
deponeras idag omkring 12 procent av allt inkommande
material. En deponi kontrolleras noga med regelbunden
provtagning av vatten i omliggande områden för att säkra
att oönskade ämnen inte läcker ut.
På Hovgården finns två stora deponiområden, kallad etapp
1 och 2. På etapp 1 har avfall som klassificerats som
farligt avfall deponerats. Sedan 2016 har det dock inte
deponerats något nytt avfall på etapp 1 och sluttäckningen
av denna deponi blev klar under 2019. Etapp 2 är
fortfarande aktiv men här deponeras material som inte
klassas som farligt avfall.

Sluttäckning av deponi

Att etapp 1 är sluttäckt innebär att avfallet som deponerats
har inneslutits. Deponins yta jämnas till för att få en
lagom lutning innan tätskiktdukar, dräneringsmatta samt
skydds- och vegetationsskikt läggs på deponin innan gräs
sås. För att tätskikten inte ska skadas av t.ex. rötter från
större vegetation måste ytan underhållas regelbundet med

exempelvis gräsklippning eller röjning. Majoriteten av det
material som använts vid sluttäckningen är återvunnet från
anläggningens inkommande avfall. Höjden på deponin vid
sluttäckning styrs av anläggningens tillstånd. På Hovgården
får deponierna inte överskrida en höjd på 80 meter.

Återvinningscentralen på Hovgården

På Hovgårdens anläggning finns en återvinningscentral,
här kan man utöver vanligt grovavfall från hushållen även
lämna asbest, eternit och tryckimpregnerat trä. Se Uppsala
Vattens hemsida för öppettider.

Lakvattenbehandling och recipient

Regnvatten och annat vatten som varit i kontakt med avfall
kallas lakvatten och kan innehålla föroreningar från avfallet.
Det är därför viktigt att vattnet samlas upp och renas.
Lakvatten som bildas från anläggningens ytor samlas upp
i dräneringsledningar och leds vidare till anläggningens
egna reningsverk för lakvattenbehandling. Hovgårdens
reningsverk var en av de första i Sverige att byggas för
att specifikt ta hand om lakvatten. Idag är det fortfarande
många avfallsanläggningar som saknar en motsvarighet.
Reningsverket för lakvatten består av ett mekaniskt
reningssteg, ett biologiskt steg och ett poleringssteg.
I det mekaniska reningssteget luftas lakvattnet för att
oxidera järn och mangan, som klumpar ihop sig och
sedimenterar på botten. Det biologiska steget består av
två parallella linjer bestående av två luftade bassänger med
bärarmaterial där föroreningar av ammonium omvandlas
till nitrat. Efter det biologiska steget leds lakvattnet via en
serie av dammar för sedimentering och luftning, innan det
lämnar Hovgården via Hovgårdsbäcken vidare till Lissån,
Tomtaån och Funbosjön.

Tillsynsmyndighet och egenkontroller

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för
Hovgårdens avfallsanläggning. Som tidigare nämnts utför
även Uppsala Vatten egen provtagning kring Hovgården
för att kontrollera hur miljö och vatten påverkas. Du kan
läsa mer om lakvattenkontroller i Hovgårdens miljörapport
på Uppsala Vattens hemsida.

Fakta
Hovgården tar emot avfall från företag. Avfallet klassificeras och kostnaden för att
lämna avfallet är beroende på vilket avfall det är. Blandat avfall kräver sortering på
plats och är därav mer kostsamt än att lämna avfall som redan är sorterat.

Produktionsuppgifter 2020

Inkommande mängd:
Utgående mängd:
Mängd till deponi under året:
Mängd till energiåtervinning under året:
Mängd till materialåtervinning utanför
anläggningen under året:
Mängd till materialåtervinning inom
anläggningen (konstruktionsmaterial):

93 870 ton
66 623 ton
11 894 ton
24 967 ton

Materialanvändning
Materialåtervinning
– inom anläggningen

Deponi
17,5 %

12,6 %

41 111 ton
26,4 %

16 593 ton

OBS: Allt inkommande material används ej under samma år,
därav högre siffror använt material än inkommande material.
Mängden använt material under 2020 är totalt 94 579.

Historiska milstolpar

1971	
Hovgården öppnar för att deponera aska från
förbränningsanläggning.
1971

Deponi öppnar.

1971

Reningsverket för lakvatten invigs.

1980-tal 	Invigning av krossen, där material sorterades efter
att ha krossats.

Energiåtervinning

43,5 %
Materialåtervinning
– extern

Avfallstrappan

Avfallstrappan är en EU-modell för hantering av
avfall. Ju högre i trappan du kommer, desto bättre
är det för miljön. I toppen finner du minimera/
förebygga, som innebär att arbeta för att avfall
inte uppstår över huvudtaget. Läs mer på
uppsalavatten.se/avfallstrappan

1990-tal 	Krossen slutar användas i förmån för utökad
användning av sorteringsplattan.
1990-tal Askan börjar sorteras för att utvinna järn.
2007

Nytt reningsverk tas i bruk.

2009

Sluttäckning av etapp 1 påbörjas.

2012

Dagens tillstånd börjar gälla.

2015

Asksortering drivs med el istället för diesel.

Förebygga
Förebygga

Återanvända
Återanvända

2016 	Reningsprocess av lakvatten ändras från kemisk
oxidation till mekanisk luftning.
2016

Slutar ta emot farligt avfall.

2016

Etapp 1 stängs.

2017

Alla maskiner körs nu på HVO diesel.

2019

Sluttäckning av etapp 1 klar.

2020

Nytt ställverk invigs.

www.uppsalavatten.se

Materialåtervinna
Materialåtervinna
Energiåtervinna
Energiåtervinna
Deponera

Deponera

