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FÖRORD

uppmärksam-förutsättning,givenförblivitmiljönharAlltför länge en
drabbadeförsurningenNärfaktum.varitdå miljöskadoma ettförstmad

tillmiljömänskligförvandladekärnkrafthaverivåra eller närskogar ett
spökstad.förgiftaden

får betala närFrågan inteärnyttigheter.friafinns inga omDet
betala.tvingasvilka,ochhurFråganföröds. är när,miljön som

måste tydliggörasekologiochekonomimellan genomSambandet
Genom sättastyrmedel.ekonomiska atteffektivaanvändningökad av

fördå miljöskulderkansynliga,kostnadernablirmiljönpris
förebyggas.framtiden

tillunderlagvärdefullti denna etthar gettJemelöv rapport enArne
ställerekologi. Hanekonomi ochsambandetdiskussionfortsatt om

Sanningengör. äringentingmiljöskuldenfrågan utvecklasHur om
Detnågot miljösituationen. ärgöradet redan nuär attsentatt

måste helheten.se

94+
Olof Johansson

MiljövårdsberedningeniordförandeochMiljöminister
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MANFATTNINGSAM

milliarderSveriges miljöskuld uppskattas till ‘260 kronor. 1980
såvarit hälften i fastberäknas motsvarande ha knappt storsumma pen-

ningvärde.
års områdenamiljöskuldi 1990 finns inom jord-De tyngsta posterna

Utifrånavfall försurning. de scenarier kortfattatbruk, och som
redovisas i beräknas Sveriges miljöskuld ytterligareöka medrapporten

år.milliarder försämras om7 Denästan poster mestper som
ingenting gör klimatvariabilitet, jordbruk, avfall försurning.ochär

Nedanstående tabell sammanfattar uppskattningama.

årsSveriges miliöskuld milliarder kronor, 1990 penningvärde

Område Aår1990

Globalt
Stratosfáxiskt ozon - -
Klimat 85 2,5

‘Terrltoriellt
Försurning

Mark 36 0,4
Ytvatten 10 0,1
Grundvatten 0,31

Jordbruksmark
Kadmium 6 0,1
Humus 25 1,3
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Marin eutrofiering
10 1-0Havet

våtmarker 0,2 1-0Kustnära
Klororganiska ämnen

:0PCB 0,1m m
Sälarier 0,2 :0

Avfall
Miljöfarligt 15 1
Hushåll 15 0,1
Industri övrigt 18 0,3+
Radioaktivt 35 0,5

mångfaldBiologisk
Noaks Ark 2,6 :0
Våtmarker ; ;Q

Summa 261 6,6

JÄMFÖRELSERINTERNATIONELLA

Siffran för Sveriges del 300 milliarder kronor kan jämföras med- -
uppskattningar för f.d. milliardergjorts DDR 500 kronor,1som -

Östersjöns avrinningsområdePolen 2 000 milliarder och 0003
milliarder.

Dessa uppskattningar enbart upplag avfall och högkon-avser av
m’.taminerad mark där saneringen beräknats kosta 10 000DM per

Miljöskulden för 3 000 dumping för miljöfarligt avfall i be-USAsites
räknas till 600 milliarder kronor för amerikanska militärens ochoch den
kärnkraftens radioaktiva avfall till milliarder kronor medan1 000

skyddsåtgärder lågliggande kustornrådenerforderliga för i USA vid
havsnivåhöjningklimatförändringsbetingad beräknats till 3 000 milliar-

åtgärdader. EPA’s för super-fimd-sitesberäkning kostnaderna attav
utgår från förorening och Saneringskostnademaoch grad volym.typ av

$500 $10varierar mellan och 000. helt jämförelseItonper en annan
kan konstateras den beräknade miljöskulden i samtliga fallatt trots

8
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landetsklartberéikningsmetoder änstörreoch ärdefinitionerskilda
utlandsskuld.

Än SKYLDIGVEM

förorsakasmiljöskuldenfortgående svenskaökningen dendenAv av
Sverige.utanföraktiviteterungefär hälften av
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INLEDNING

förEtt nyckelbegrepp denna åter-definieratärrapport som
återställ-ställandekostnad för miljöskador tekniskt-ekonomisktärsom

bara storleken åter-det kapital erfordras för betalasamt attav som
reparationsinsatser.kommande

syftar tillRapporten belysa hur denna miljöskuld utvecklas be-att om
åtgärderslutade genomförs inga ytterligare tillkommer. Tidsper-men

spektivet decennier.är 3ca
sådantGivetvis svåraförsök hel seriemöter avgränsnings-ett en

problem. Den första fråganoch kanske den viktigaste vad räknarär
återställbart. färre sakerJu inkluderas dess mindre blir miljö-som som

återställbarskulden. viAvser med dagens teknik eller morgondagens
Är teknikoptimister eller pessimister Det lätt pekaär prak-att
tiska frågorexempel där fundamentaladessa påställs sin Kanspets. en

återställasutdöd Räknar medart kanatt mammutens gener
frånkartläggas bevarade vävnader, kan syntetiseras ochatt generna

föras in i elefantägg istället För de ursprungligaett och elefantäggetatt
med införaskan och utvecklas i elfantmodern för imammutgener att
sinom tid framfödas såmammut Vad kostar i fall dettasom

[föreliggande återställandehar denna betraktatsrapport typ av som
science-fiction och inte räknats miljöskuld.som

fråganDen principiella och avgränsningsproblemet kvarstår. Nya
tekniska landvinningar kan öka de tekniskt-ekonomiska möjligheterna

återställa och därmed öka den redovisade miljöskuldenatt attgenom
miljöskador tidigare dåexkluderats skulden, de klassatssom ur som
ogenomförbara, inkluderas. Detta dock inte principiellt heltär oliktnu

brytnings- och prospekteringsteknikatt nya mineralfyn-gör attny
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digheter plötsligt redovisas och tillgångar i företagstas bokslutupp som
och länders naturresursredovisning. Av trivialttyp ärsamma men mer

teknisk utveckling kan återställande,medföraatt där kostnadenatt ett
ingår i miljöskulden, blir billigare och skulden därigenom sjunker.att

påSatsningar inomFoU miljösaneringsområdet skulle troligen sänka
miljöskulden med FoU-kostnaden.änmer

frågaEn där det formella frånkan skilja sig detsvaret reella Närär:
Ärhar beslut fattats Ärinternationelltett avtalett beslutett ett

riksdagsbeslut övergripande karaktär koldioxidtaket beslutt.ex.av ett
Innebär introduktionen teknik vid anläggning beslutav en ny etten att
införa den överallt bakgrund detmot tekniskt möjligaatt ochav
ekonomiskt rimliga är överordnad policy I denna tillämpasen rapport

pragmatiskt innebärandeett synsätt skiss framtidenatt görsen av
påbaserad författarens bedömning vad händer politikernaav som om

förändrarinte spelreglerna vadän följer redan fattademer som av
beslut och administratörema inte förändrar tillämpningenom av
reglerna Implicit i framtidsskissema såledesligger i de olika fallen en
bedömning vad beslut.ärom som

En nyckelfråga svåramed awägningsproblem inbyggdaannan är
Återställande till vilken situation frånExempel de areella nänngama
skogs- och jordbruk kan illustrera situationen. Dagens skogs- jord-och
bruk leder till mycket artfattigare kulturlandskap det tidigaän nitton-
hundratalets. återställaVill den situationen hade för femtio,
hundra eller årtrehundra sedan eller detär romartidens vidsträckta ek-
skogar hägrar för Gerrnanien och södra Skandinaviensom Svaret som
återigen refererar till den praktiska hanteringen i denna ärrapport att
ingen tidsgräns identifierats återställandebehovethar utan kvantifie-att

utifrån uthålligrats produktionskapacitet sustainable föryield areella
näringar och artdiversitet. Sustainability-begreppet har även gett
kriteriet depåeruppbyggdaatt näringsämnenmiljögifter skallav
oskadliggöras immobilisering eller destruktion.genom

Även ambitionsnivån utslagsgivandeär betydelse för kostnadernaav
återställandeför eller omhändertagande. I Sverige ambitionsnivånär

högre för radioaktivitet för kemikalier. Sålundaän yrkeshygi-t.ex.ser
eniska gångergränsvärden såtio allvarligt på strålningsinducerad cancer

på kemikalieinducerad. dennaIsom redovisas beräknadrapport en

12
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alltmedanår kronortill 50 milliarderkämkraftsavfall 2020kostnad för
95 omhänderta.milliarderkostamiljöfarligt avfall beräknas attövrigt

förhållandei tilllikapå omhändertagandet strängakravenVore
radioaktiva avfallet skulleför detmutagenicitetellertoxicitet som

gånger högre.femminstkostnaden vara
lågambitionsnivån radioaktivt avfall likaförå sidan,andraVore, som

omhändertagande.räcka för dettamilliarderskulle 10kemiskt,för

ÅTERSTÄLLANDETrönBERÄKNA KOSTNADERHUR

del fallprecision. harmycket olika IKostnadsuppskattningama är enav
rimligt välobjektgenomförts och antalet ärsamer-ingar aktuell typav

såväl enhet antaletrestaureringskostnadenfallandrakänt. I är somper
gäller precision be-Ambitionen vaduppskattningar. ärenheter grova

signifikantnollor ochRätt antaloch kan uttryckasgränsad ensom:
siffra.

åtgärderfråga varaktighetbegränsadprincipiell gäller hurEn avmer
från försur-Exempel kan hämtasslutlig sanering.jämföras medska

uppehållande försvar.ningsområdet sjökalkning har karaktärdär av
årskostnadtillämpas här innebärteknik för omräkningDen att ensom

kapitaldetvarefter miljöskuldenuppskattas som genereraranges som
årskostnaden. användsden täcker I räntesatsenränta rapportensom

5%.
uppdelning gjorts iberäkningen Sveriges miljöskuld harI enav

kategorin harterritoriella. den förstaglobala miljöproblem och I
vårSveriges andelskulden rikas skuld ochde motsvaraansetts vara

hänsynbefolkning millioner milliarddel världens rika 8,5 1 utanavav
vårt mindre.till nettobidrag vidaäratt

miljöskuldenterritoriella betraktaskategorin dedenI andra --
står för emissionerland deoberoende vilketSveriges somsomsom av

till skadan.upphovgett

13
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MILJÖPROBLEMGLOBALA

Till de globala miljöproblemen räknas här stratosläriskt och UV-ozon
strålning klimateffekter.växthusgaser och globala mil-Dessasamt
jöproblem i detta sammanhang den rika världensanses vara ansvar.

påMiljöslrulden fördeladberäknas därför milliard människoren av
vilka Sverige.8,5 millioner bor i

STRATOSFÄRISKT OZON

återställateknikIngen finns för ozonskiktet. miljöskuld hIngenatt
således beräknats.

KLIMAT

Oomtvistliga fakta atmosfárens halt såsomvissaär C0,,att av gaser
CH., och värmeutstrålningenN20 och CFC ökar och dessa minskaratt
från jordklotet.

Beräkningar, inte med potentiellt fysikaliskaviktiga ochtarsom
biologiska feed-back-mekanismer positiv och negativ art,av men som
likafullt de bästa kan idag,är indikerar den globalagöras attsom
medeltemperaturen kan komma öka 3-4 utvecklingen fort-°Catt om

under desätter decennierna. Skullenärmaste detta bli fallet beräknas
såpolartemperaturen öka dubbelt mycket 6-8 °C.
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Dagens kunskap alltför bristfällig förär regionala ochgöraatt
nationella de primära ekonomiska effekterna i Sverigeprognoser, men

årsmedeltemperatur-för energibalans, jord- och skogsbrukt.ex. av en
höjning 5 behöver inte°C negativ.av ca vara

Globalt kan klimatförändring påmedföra negativa effektersett en
innerområdenvattenbalansen i kontinentemas dagens Överskotts-——

områden för majsoch och kostnader för omflyttning.vete stora-
Gissningsmässiga uppskattningar antalet miljöflyktingar pekar motav

påverkahalv milliard. Hur detta skulle kunna Sverige kan inteen
bedömas, sannolikt skulle kostnaderna för bliäven mycketmen oss
höga.

Sveriges bidrag till växthusgasemas ökning liten. Vad gällerär den
viktigaste koldioxid fixeras för närvarande inom svensktmer- -
territorium vad emitterar.än Följande bedöms illustrera dagsläget.

Koldzaxzd från Sverige til atmosfären Mton Cär

Förbränning importerat fossilt bränsle 16 15-17,5av
Kalkbränning

,frånFörlust jordbruksmark 1,6 1,0-2,2
frånFörlust skogsmark 0 —4fi

Summa 18,4

Koldioxid från atmosfären till Sverige Mton Cär

Nettoökning skogsbiomassa 9 7-11
Export skogsindustriprodukter 5
Nettoökning 1,2 0,4-2,6torv
Nettosedimentering insjöar 1,5 0,4-2,9

kustområdenSedirnentering 0,9-1,71,3av
kol i avrinningvattenav

Nettosedimentering primärprod. 7 5-10av
på svenskt territorialvatten
Ack. teknosfáren byggnadent.ex. 0,3 0,1-0,5
Ack, sopdeponier

Summa 25,7
Nettoñxering Cåri Sverige 7,3 Mton
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uppgår 6 milliarder somtillCO,-emissionema tonDe antropogena ca
Ökningen milliarder3atmosfärenår. i ton.motsvararC caper

växthuseffek-denungefär hälftenförKoldioxid av antropogenasvarar
ten.

halt 100atmosfárensökningHittillsvarande motsvarar caav
C02 C.sommilliarder ton

därmedluft ochavskilja C02förlösningar finnsTekniska att ur -
naturligaåterställa ochatmosfárens CO2-halt växt-förprincipi att—

gasseparationslösningarnaGenomgående ärde tekniskahusegenskaper.
motsvarandegånger ñxerakostsamma10 100 änmycket attmer

visat avsevärdaberäkningar harOlikabiomassamarkkol.kolmängd i att
kostnadmarkkol tillbindas i biomassa ochkanmängder kol avensom

prisgivetvis högreökar$5-10 bindbara mängdenDen ettton. omper
hundra kronorkostnadräkneexempelföljandeI antasaccepteras. aven

kol:tonper

milliarder000100 SEK 10milliardermiljöskuld: 100Dagens ton x
kronor.
Årlig milliarder kronor.SEK 300ökning milliarder 1003 ton x

då 85miljöskuldSveriges 0,85% nuvarandeandel motsvararav
årliga milliarder.ökningen 2,5milliarder kronor denoch av

17
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MILJÖPROBLEMTERRITORIELLA

FÖRSURNING OCH GRUNDVATTENMARK, YT-
——-

1990Dagssituation

SverigesDrygt 10 000 80 sjöar idag kraftigt försurade000 tillärav ca
följd nederbörd och ytterligare ungefär förlorarantalav sur samma

buffringsfönnågafortlöpande och hotar tillöde mötes.samma
finns férsurningsskadorDessutom klara i 100 000 km rinnandeca

vatten.
pågående uppehållandesjökalkningsprogrammetDet försvarutgör ett

tillåter försumingskänsliga överleva i sjöar och vattendragarter attsom
från vilka de skulle försvtmnit. Hittills har drygt 5 500 sjöarannars

årligakalkats. Den uppgårkostnaden för statskassan till millioner100
kronor arbete och andra frivilliga insatser räknas mark-tillmen om
nadsvärde uppgåtorde den totala kostnaden till drygt det dubbla. Den
nuvarande omfattningen kalkningsprogrammet för sjöar och vatten-av
drag bedöms knappt halva behovet motverkaför försur-motsvara att
ningen d.v.s. kalkning i full iskala beräknas dagslägetytvattenav-
kosta år.millioner500 kronor Miljöskulden här i form detper av-
kapital påskulle behöva för 5% skulle täckaavsättas räntaattsom en

årligaden kostnaden blir följaktligen 10 milliarder kronor.-
Grundvattnet försuratär ännu bara i begränsade synnerligen känsliga

områden, buüringsförmågasjunkande i jordar och marklager med-men
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för omfattningen kan beräknas snabbt motåtgärderöka inteatt sättson
m.

kalkningsåtgärder förDirekta motverka gnndvattenförsumingatt är
svåra fråntekniskt in. Vatten enskild brunnar kan givetvissättaatt

kalkas kalkstensinfodring områdenoch kring enskillaäven brunnar i
ifråga.med försurat kan kommagrundvatten Fömärvarande uppskattas

behovet grundvattenkalkning till tioriedel behovetav en av av
årytvattenkalkning, till millionerdvs 50 motvarande miljöskuldper en

milliard kronor.1av
Skogsmarkens pH-värde har sjunkit alarmennde i delarstora av

mellersta,t.exsödra Dalsland-VämilandSverige och vissa delar av
Nuvarande beräkningar tyder 650 haskogsmark000 i behoväratt

kalkningvitalitetsgödsling pnduktionsförmågaför skogens skaattav
bibehållaskunna och fortsatt markförsuming mcverkas. Kostnaden for

sådant tillberäknas mellan 4nilliarder kronor3 och medett program
år.varaktighet tio till femtonen av

Skogskallmingvitalitetsgödsling enligt modell förserdenna skogs-
marken påmed buffrande lager vilketmotverkar ytterligareett ytan
markförsuming åteitällertill följd nedfall. inte,dockDensurt annatav

långmöjligen ocljonbalans. åt-än mycket sikt, markens pH Direkta
åstadkommagärder för sarleksordningsmässigtdetta skulle kostaatt

gångertio det föreslagna markytkalknigsprogrammet,än dvs.mer
kanske milliarder kronor30 det alls utfooart.ärom

frånmiljöskulden utgångspuktnuvarande kostnadenDen med för
återställa kameräknas uppgåpH och jonbalans i skogsmark till 30att

försvarmilliarder uppehållanekronor. Kostnaden beräknasför tillett
år årlig3-4 milliarder dvsmed varaktighet tio till imton enen av

kostnad 300 millioner. det kapitalMiljöskulden i fon avav ca som
rilliarderskulle behöva för klara detta ochavsättas blir 6att summan

således 36 milliarder kronor.

Trender

kraftigaTrots reduktioner svavelutsläppet i lrerige och betydelse-av
frånfulla minskningar övriga Västeuropa har indfallet södra Sverige

Östeuropa1989 endast minskat marginellt. Utvecklinent.o.m. frami

20
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till de onvälvningama några årpolitiska för sedan motverkadestora de
positiva bidragen från äst

tålBeräkningar vad vid handen nedfalletiaturen för-attav ger av
surande ninskaborde medämnen 80% i de delarnamest utsatta av
landet för försumirgsprocessen ska upphöra. Gällande intematio-att
nella miljöområdetöverenskommelse på långakommer vägar att

detta resultat. Försuningen såledeskommer fortsätta och medattge
gradvis uttömning markens buffertkapacitet kan minskandeävenen a

nedfall utfalli formstörre pH-sänkning i markvatten.ge av
En nyckelroll för der fortsatta försumingen i Sverige har utveckling-

Östeuropa Östersjöländemai framför allt vad gäller emis-en .— -
sioner SO, och FOX. Preliminära uppskattningar påbaseradeav
industriproduktionens ltveckling påtyder svavelemissionema 1990att
och 1991 såhar minskat ned mycket 40%. Detta har emellertidsom
ingenting miljöåtagandengöraatt effektär denutanmer atten av
starkt nedsmutsande brmkolsberoende industrin i Tyskland,östratunga
Polen och Tjeckoslovakien tvingas till nedläggning och produktions-
inskränkning dennär internationellnöter marknadskonkurrens.

Vad händer några års och decenniers sikt intillärsom näst
ogörligt bedöma. En gissningatt är svavelemissionema från denatt
industri kommer efterträda den behållasnuvarande påkanatsom en
nivå 50% års1989 svavelemissionsnivå, medan utsläppenavav av

frånkväveoxid framxäxande privatbilism och högtemperaturförbrän-en
ning högvärdiga bränslen ökar.av mer

dettaI scenario Ökar antalet sjöar kraftigtär försurade eller i be-som
hov upprepad skydcskalkning från dagens drygt 10 000 till kanskeav

på trettio års15 000 skt. Kostnaden för årsytvattenkalkning i 1990
penningsvärde skulle di uppgåkunna till 700 år.millioner kronor per
Motsvarande kostnad ör buffra försuratatt grundvatten skulle öka
mycket snabbare. fö-siktig uppskattningEn gångers fråntio ökningger
dagens nivå årligen.till milloner500 Miljöslculden försuratför ytvatten
har därmed vuxit milliardertill 14 och den för försurat grundvatten till
10. Arealen skogsmark försuradär ocheller kväveövermättad kansom
ha ökat till knappt million årligaha och den kostnaden för deten
uppehållande försvareti form ytkalkning skogsmarken till 400av av
millioner kronor. Kaptalet betalar detta uppehållandeförsvarsom
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alltsåbehöver milliarder.8 återställaMiljöskulden för markensvara att
pH och jonbalans beräknas den större aktuella arealen ha ökatgenom
till 40 milliarder i dagens penningvärde. Summa uppehållan-kapital för
deförsvar återställandeoch markens pH-värde och jonbalans skulleav
således bli 48 milliarder kronor.

JORDBRUKSMARKENS KADMIUM- OCH HUMUSHALT

Kadmium

Halten kadmium i jordbruksmark ökar fortlöpande till följdav av
kadmiumkontaminerad fosfat i konstgödning och till följd kadmium-av
kontaminerat Ävenfrånslam kommunala reningsverk. luftnedfall bi-

Ökningstaktendrar. beräknas till år.0,5% per
Kadmiums rörlighet i mark i högär grad beroende markens pH-

värde. Skulle kalkning jordbruksmark bli otillräcklig förav upprätt-att
hålla höga mark pH-värden i framtiden skulle kadmium-växternas

kunna öka drastisktupptag och därmed konsumenternas Dåintag.
normalexponeringen för delar Sveriges befolkningstora idag liggerav
inom faktor 2 eller 3 effektnivåer Ökningen kadmium-av vore en av
innehållet i baslivsmedel hot folkhälsan.ett påUtvecklingenmot
skogssidan klara vamingssignaler. På många håll i landet där för-ger
surning skogsmark långt gången,är Smålandav t.ex. och Vännland, är
älgens kadmiumhalter i njurar sådanaoch lever bör ätas.att organen

kanDet inte heller uteslutas de tid observerade,att för-senare
vånande höga kadmiumutsläppen från skogsindustrin resultatetär av
högre kadmiumanrikning Någoni veden. teknik för minska jordar-att

kadmiumhalt finns för närvarande inte.nas
Bibehållande högt ipH jordbruksmarkenett blir därför förut-av en

sättning för acceptabla kadmiumhalter i livsmedel.
Kalkanvändningen i jord- trädgårdsbrukoch har frånminskat 350

år i börjantusen ton 1980-talet till 184per 1990. Entusen tonav
återgång till kalkgivor 30O år påtordetusen sikttonav per vara
nödvändigt bl.a.för bibehålla låga kadmiumhalteratt i grödoma.
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uppehållandeårKostnaden 500 millioner kan ettca per somses
försvar miljöskuld milliarder kronor. Nuvarandeoch 10motsvarar en av
årskostnad respektive miljöskuld beräknas till millioner respektive300

milliarder kronor.6

Humus

åkerjordSedan slutet 1940-talet ihar humushalten svensk sjunkitav
fortlöpande resultat den jordbruksteknologiettsom av som numera an-

i Sverigevänds och Västerlandet i övrigt. humushalter iLägre mark
förmågamedför binda och näringsämnen och medförsämre att vatten

Långsik-känsligheten hos förgrödorna bl.a. vådervariationer ökar.att
återställastigt skulle jordbruksmarkens humushalt kunna genom

övergång återgångtill jordbruksteknologi t.ex. till traditio-en annan
nell. Att det inom för direkt restaureringsprogramgöra ärettramen
tekniskt möjligt kostsamt. Följande räkneexempel illustrerarmen
omfattningen.

frånBeräknad total förlust organiska jordbruksmark sedanämnenav
1950: 20 Mton som kol i

jordbruksmark:Mängd 2,8 millioner ha

Humusförlust kol:som ha 7 tonper
m3 0,7 kgper

Återstållande humushalt skulle kunna ske tillförsel t.ex.av genom av
vilket i räkneexempel skulle kosta i storleksordningtorv, 90ett

milliarder kronor.
såEn omfattande torvbrytning skulle dock i sig upphov till miljö-ge

skador och miljöskuld.en ny
utgår frånEtt alternativt räkneexempel den producerade grödanatt

används till öka jordamas humushalt, nedplöjning elleratt t.ex. genom
insitukompostering.



Mlllöskulden SOU 1992:58

Ett ha jordbruksmark producerar i genomsnitt grödor motsvarande
1-3 kol i humifierad form.ton

Således årsskulle 3-4 produktion återförasbehöva direkt till
jordarna för kompensera årensde fyrtioatt uppskattadesenaste
humusförluster.

jordbruketsAv produktionsvärde knappt trettio milliarder antagesom
hälften härröra direkt eller frånindirekt grödan. Resten antas vara
animalieproduktion från infört foder. Miljöskulden då uppgåskulle till

50 milliarder kronor.ca
Vore det uttryckliga syftet med återställaproduktionen haltenatt

markkol borde dock kostnaden nåför måldetta specifika kunnaatt
sänkas En halveringavsevärt. förefaller fullt möjlig. Beräknad miljö-

såledesskuld blir 25 milliarder.
Genom nuvarande jordbruksteknologiatt har flera pådecennier

nacken huvuddelen den odlade nåttantas marken haav typen av
jämvikt påmed avseende halten organiskt kol. Betydelsefulla undantag

de områdenutgör odlade erhållits våtmarksdränering.som genom
Kolförlustema här uppskattas till millioner år,1,6 beräknaston per men

under de kommandeavta decennierna.
Om den årsförlustengenomsnittliga fram till 2020 1antas vara

million årkol återställandekostnadenskulleton enligt ökaper ovan
med år.1,3 milliarder per

MARIN EUTROFIERING

Dagssituation 1990

marinI miljö kväveär i form nitrat eller ammonium främstadenav
produktionsbegränsande faktorn och därmed viktigasteden orsaken till
eutrofiering. Följande tabeller visar de myndigheterna i respektiveav

Östersjönland uppgivna kväveutsläppet till respektive Västerhavet
beräkningar nedfallsamt och kvävefixering ochöver i respektiveav

havsområde. Siffran för Tyskland är gamla DDR och BRD.summan av
ÖstersjönsDe angivna frånmängdema östra strandstater sannoliktär
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låga. oberoendeuppskattningar totalsiffran 30-60%för Andra sätter
högre.

ÖstersjönpåKvävebelastning

NårLand tusen tan

Sverige 100
Finland 70
Polen 110
USSR 130
Tyskland 20
Danmark 50

deposition 370Atm.
N-fixering 130

Summa 980

påKvävebelastning Västerhavet

NårLand tusen ton

Sverige 40
Danmark 20
Norge 45

depositionAtm. 60

Summa 165

Till detta tillförselkommer med havsströmmar, Jutska strömmen,t.ex.
Östersjön.från Nordsjön och

gångerTillförseln såkväve fem hög den fot-industriellaärav ca som
gånger.och fosfortillförseln 10 Primärproduktionennästan har ökat

kraftigt. Den fytoplarxktonmängdenstörre upphov till ökadger
grumlighet och sänkt siktdjup och bas för populationstörreger en en

j5
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zooplankton och bottenlevande organismer. Betydligt mängderstörreav
organiskt material, till del i form döda alger, fallerstor av genom
språngskiktet och ined det bottenvattnet. Syretäringen harstagnanta
ökat uppståroch syrebrist bottenområdenöver istoranumera
Östersjön, årredan 2,5——3 efter saltvattensinbrott.ett

Minskat ljus till följd fytoplanktongrumling och ökad konkurrensav
från fastsittande grönalger har medfört utbredningen i djupledatt av

Östersjönskaraktärsväxten för blåstångstrandzon minskathar- -
och med den tångräkor,organismer fastsittandemedan grönalgersom
och spigg ökat.

Även det totala fisket frånhar ökat kraftigt hundraett tusenpar
årston till millionen.ca

Från användarsynpunkt tvåfrämst pådetär aspekter marin
eutrofiering intressanta: Frånär rekreation och fiske. rekreations-som
synpunkt givetvisär hav med klart levande bottnarett och medvatten,

tångklippor med istället för slemmiga grönalger föredraga merochatt
Frånvärt. fiskesynpunkt det bästa god tillgångoch regelbundenvore

till värdefull fisk idealet. I och med eutroñeringen ñsketillgångenökar
fångst,variationen i speciellt årtorsk, dåligamellan goda ochmen av

ocksåÖkar Som följdeffekt näringstillgångenden större blir laxarnasav
gråvittkött istället för och marknadsvärdet sjunker. Oftast innebärrosa

artförändringen i eutrofieringens följd mindre uppskattad och därföratt
billigare konsumtionsñsk fångsten.andelutgör större den Ökadeen av

Trender

Kvävetillförseln sker huvudsakligen två atmosfärensätt via och—
frånvia avrinning jord- och skogs-bruk.

Det atmosfáriska frånkvävet förbränning frånNOx trafikemanerar
och energiomvandling stallgödselhantering ammoniak.samt

Östersjön,Trenden hittills områden påverkari de Skagerack ochsom
Kattegatt avrinning frånär land nivåhögatt medanstagnerat en
atmosfártillförseln fortlöpande ökat.

Beslut begränsad användning katalytisk på.avgasreningom av
bensindrivna bilar i Västeuropa kommer leda till minskningatt av
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ÖkadN02-emissioner med bilparken förnyas.trafikens i takt att
Östeuropa tillprivatbilism i leder där ökade trañkemissioner. Myn-

teknisk förväntasdighetsbeslut och utveckling medföra low-N02att
införs och medelstora förbränningsparmor i helabrännare större

Europa.
stallgödselhanterin i länder ochBättre Danmark Nederländernag som

frånmedföra ammoniakemissioner jordbruket ikan lägre Västeuropa,
avgångmedan modern intensiv kreatursdrift till ökad jord-kan leda av

Östtyskland.bruksammoniak i Polen ocht.ex.
framskrivning hittillsvarandeEn bedömningtrender och denav av

teknisk-ekonomiska utvecklingen vid visshanden fortsatt Ök-attger en
ning kvävetillförseln huvudscenariot.ärav

Effekten detta fortsattblir eutroñering, snabbare syrebrist iav
efterbottenvattnet saltvattensinbrott och genomsnittligän större

utbredning syrefriade bottnama, alggrumling och regelmässigav mer
blåstångensalgblomning, försvinnande strandzonens växtsamhällesom

och sporadiskt torskfiske.gott
Ökad frånkväveavrinning försurad och kvävemättad skogsmark

bidrar.
Fosfortillförseln beräknas fortsätta sakta minska, dettaatt men

bedöms mindre betydelse för den marina eutrofieringen.vara av
Östersjöns långa åromsättningstid 30 bidrar till~ göraatt systemet

trögt.
havsnivåökningMöjligen kan till följd klimatförändring bidraen av

Östersjöntill frekventa saltvattensinbrott i och därmed tillmer
förbättrade syreförhållanden i bottenvattnet. dåskulleDetta medföra

återcirkulationminskad intemgödsling med fosfor.
Förändringarna vid den svenska Västkusten torde bli mindre om-

Östersjön.fattande åtgärderi Effektenän frånmed kväveemissionav
främst trafik och jordbruk i Sverige, Danmark och Tyskland medför
minskad kvävebelastning medan kvävemättnad i svensk och norsk
skogsmark leder till ökad avrinning via skogsvattendrag.

ÖstersjönRestaurering har aldrig direkt diskuterats och tordeav vara
såtvivelaktigt värde länge pågår.de eutrofierande utsläppen I ettav

tänkt läge där utsläppen långa uppehålls-reducerats och deavsevärt
tiderna internaoch självgödslingsprocesser fördröjer tillfriskningen
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småfrågan Från finns erfarenhetbli aktuell. insjöarkanske i sekler kan
inärsaltsfállning princip skullebottenmuddring, syresättning och somav

Östersjön.kunna bli aktuella tekniker föräven
avfallsrubriken uppskattade kostnader förUnder redovisas att restau-
500 eutroñerade insjöar och vattendrag omfattande enrera ca

genomsnittligasammanlagd knappt 10 000 ha. kostnadenDenyta av
då påblir 200 000 kronorha med spännvidd beroende am-men en

bitionsnivå frånrestaureringsmetodik till millionoch 5 000 1 kronor per
Östersjöns skulle i räkneexempel millioner ha kunnaha. För del 3ett

restaureringsåtgärder på eutrofiering.betjänta grundantas vara av av
ytenhet billigaste komma iOm endast de metoderna kunnaantasper

fråga åsättsgenomsnittskostnad skulleoch 10 000 kronor haen av per
milliarder andeltotalkostnaden bli 30 kronor Sveriges mycketvarav

räknat 10 milliarder.grovt
våt-rationaliseringsamband med jordbrukets mekanisering och harI
våt-dikats och biotoper hög diversitet förstörts.marker med Dessaut

ochmarker speciellt de kustnära utgjorde effektiva kvävefállor och
såvälskydd för den marina miljön eutrofiering föroreningmot som av

många ocksåvåtmarkemapersistenta metaller. fallIämnen som var
fågellokaler. återställandebetydelsefulla miljöskälStarka talar för av en

del dessa kanske till kostnadtillsammans 20 000 haav en av- -
10 000 kronor d.v.s. totalt millioner.ha, 200per

i deklarationAtt detta sammanhang har Sverigesär attnotera
tillsammans med andra länder kväveoxidutsläppet med11 minskaatt
30% inte betraktats beslut. heller har deklarationemaInteettsom av
Sverige och Nordsjökonferensenandra länder inom för s.k.denramen

50% minskning bl.a. kväve betraktats beslut.om av som
utgångspunkt frånFramtidsscenariot skissatshar andramed

framgårbelastningsantaganden, vilket texten.av
Osäkerheten så vidarei kostnadsuppskattningen den tillsär stor att

får gälla för ården tänkta situationenäven 2020.
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ÄMNENKLORORGANISKA

hittillsvarande1990 och trenderDagsxsimation

ingårklororganiska klassiska miljögifter DDTI ämnen somgruppen
nya substanser effekteroch PCB, CFC samt storen varssom grupp

dåligt inte individuellt identifierade. fettkända eller Iämnen ärär som
från akvatiska organismer ofta 90% den organiskt bundnautgörs av

oidentifierade substanser. Vissa indikationer pekar detkloren attav
fettet självt klorerat organismerna själva ikan är attsomvara -

lågmolekylärafettsyntesen bygger in klorerade föreningar.
det svenska perspektivet de klassiska miljögiftema främst intres-I är

Östersjösammanhang.i Halterna och dess metaboliterDDTsanta ett av
sjöfågelhar minskat till 10% de halter fanns fiski och ica av som

början 1970-talet. Islutet 1980-talet avstannade minskningen ochav av
långdistanstransporthalterna visade tendens till ökning. Orsaken ären

söderifrån, frånbLa.tro1igen Egyptens bomullsodlingar.
samband DDT-ellerI med DDE-haltema minskadeatt snarare

åter fågelökade äggskalstjocklek hos fiskätande reproduktions-och
störningarna upphörde. En viss inte överhängande risk finns attmen

Östersjöorganismeråterhalterna dess metaboliteroch stiger iDDTav
nivåer återtill fågelpopulatio-äggskalsförtunningdär blir hotett mot

Givetvis denna risk mycket vid självaär än användnings-störrenema.
området.

någorlundaPCB-haltema väl korreleradeär med störningar i immun-
Östersjösäl. Östersjöor-och reproduktionförsvar hos iHalterna PCBav

tvåganismer minskat med 50%har de decennierna. Delvissenasteca
detta kopplat till produktionstoppad och minskadeär användning och

utsläpp ocksåbidragande orsak till haltminskningen kanmen en vara
eutroñering biomassa. påoch ökad viss mängdEn PCB fördelas en

mängd organismer och tillstörre upphov lägre halt biomassan.iger
frånSälamas situation har, till skillnad fåglarnas,de fiskätande inte

förbättrats resultat den minskade PCB-halten andrai fisk ochsom av
Östersjöorganismer. två årenDe finns positivdock indika-senaste en
tion i Riksmuseets nedgångenoch med undersökningar visat iatt att

Östersjöngråsälstammenden svenska i och Bottenhavet avstannat.

7.0
,,
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Finska undersökningar fertilitet hos vikarehonor i Bottenviken pekarav
på viss förbättring påsedan mitten 1970-talet. Om detta vänd-ären en
punkt eller blott återstårhack i katastrofkurvan Tvåett faktoreratt se.
bidrar till PCB-frågomas aktualitet kan kommaatt öka.att

Dioxin fåttmiljögifterär mycket uppmärk-en grupp storsom
samhet under 1980-talet. Dioxinemas samlade effekt bedöms

omräkning till s.k. TCDD-ekvivalenter. Det har föreslagitsgenom
sälamas problem skulleatt orsakas dioxiner och inte PCB.av av

Mot detta talar sälama vid svenska västkustenatt och Spetsber-
Östersjösälenhar ungefär lika höga dioxinhaltergen utansom

drabbas effekter.att motsvarandeav
Nyligen genomförda beräkningar visar dock vissa PCBatt --

de s.k. plana till följd de mycket högre koncentrationemaav——
bidrar med fler TCDD-ekvivalenter dioxinernaän gör.

I samband med den sovjetiska nedrustningen kommer mycketett
antal stridsvagnar ochstort andra militära bandfordon skrotasatt

flera 10 innehåller000. Dessa relativt mängd hydraulol-storen
j för inte riskera antändning vid beskjutningatt och läckagea som

innehållerofta eller PCB. oförsiktigutgörs En hanteringav av
hydrauloljan skulle kunna medföra PCB-katastrof för bl.a.en
Östersjön.

Analyser samlingsparametrar AOX eller EOCl, vilkaav som summerar
mängden organiskt bunden pågåttklor, så långhar inte någratid att
trender kan fastställas.

främstUtsläppen klororganiska föreningar sker i formav av
biprodukter från massablekning med frånavloppsvatten cellulosajn-
dustrin och emissioner organiska lösningsmedel till luft.av

Den svenska cellulosaindustrins utsläpp klororganisk substansav som
AOX uppgick 1988 till 13 000 vilket beräknas ha utgjortton, 40%ca

Östersjön.den mängd belastadeav som
De svenska emissionema klororganiska lösningsmedel uppgickav

år till 20 000 och OECD-Europas beräknas tilltonsamma 600 000 ton.
ÖsteuropasOsäkra skattningar utifrånanvändning industristrukturav



MlllöskuldenSOU 1992:58

lösningsmedel härförbrukning 200 000 kloreradeindikerar äventonav
klor.mätt som

Östersjönfrån nedfall via svenska floder tillförs 5 000Huvudsakligen
år. Gissningsvisorganiska klorföreningar mätt AOXton som per upp-
via floder 20indirekt nedfallstillförsel 000skattning total avger en

år.direkt nedfall 10 000och ett tonton om per
Östersjön,nå således endastbedöms 30 000nedfallDet ärton,som

avdunstan-i emitteras till atmosfären i form4% det Europasom avav
lösningsmedel.de

trendmässigt minskat ochCellulosaindustrins utsläpp har den utveck-
klorerade lösnings-lingen bedöms fortsätta. De svenska utsläppen av

minska till följd utbytesprogrammen.medel väntas av
fullt minskningkanske inte lika snabb kanEn motsvarande men

Östeuropa modemiseringenOECD-Europa. tordei Iväntas av
initiellt användningekonomin medföra ökad klorerade lös-en av

Östersjön utifrånförväntas minskaningsmedel. Belastningen demen
ÖstEuropasfattats 10-20%. Förändringenbeslut endast med isom

industristruktur betydligt förändringar.kan lätt störrege
Restaureringsåtgärder föreningarmed avseende klorerade är

fåtal dåmöjliga endast i fall höga halter klororganiska ämnenett av
PCB i sjöars och vattendrags bottensedirnent kan förhindrast.ex.

åtgärdersådanaförspridas. Kostnaden identifierade i Sverige kan
beräknas till 100 millioner kronor.

uppehållande sälarier rimligtförsvar därEn typ ett stortav vore
Östersjösälamaantal kanske individer50—100 de hotade räddadesav

Östersjön återställts. Sådanatills livsvillkoren i sälarier skulle kunna
årskostnad någradrivas till millioner kronor10 platser längsen av

den svenska ostkusten. Beräknat förräntningskapital för täckaatt
driftskostnaderna: millioner200 kronor.

Nuvarande utveckling viss positiv för sälstammenmed tendensen
år.medför trettioförhoppningsvis sälarierna obehövligaäratt om
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Avfall

Med avfall här produkter eller biprodukter inte hartermen avses som
något positivt förvärde ochägaren denna därför angelägenär attsom
bli med till lägsta möjliga kostnad. Den totala mängden avfallav som

årligen uppgåri Sverige med denna definition till knappt 60genereras
ingårmillioner siffranI uppskattning denton. mängd jord, sedi-en av
kontaminering miljögifterment etc. över eller undersom genom av

den oftast opreciserade där det officiellt blirgräns miljöfarligt avfall
själv blir avfall.

dennaI delas avfallet in i fyra huvudgrupper: miljöfarligtrapport
hushållsavfall,avfall, industriavfall och kärnkraftsavfall.

Miljöfarligt utfall

beräknadeDen sammansättningen det avfall klassas miljö-av som som
framgårfarligt nedanstående tabell:av

avfallTyp Genererad t0nårmängdav

Oljeavfall 180 000
Metallavfall 120 000
Surt och alkaliskt avfall 70 000
Övrigt 130 000
Summa 500 000

Enligt tillgänglig statistik ökar mängden miljöfarligt avfall det ärmen
inte troligt mängden såproduceras ökar. Snarareatt det flerär attsom

fleroch delströmmar och avfall redovisas miljöfarligt ochtyper av som
kommer med i statistiken.

Dagens behandlingsskapacitet klart otillräckligär föroch vissa
svårbehandladespeciellt avfall saknas helt inhemska behandlingsresur-

Följande tabell sammanfattning dagssituationen.ser. ger en av
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Åriig mängd tonOmhändertagare

000150självIndustrin
40 000SAKAB

00060Export
150 000mellandeponiLagring och

000400Summa
100 000På villovägar

leda tillinnovationer beräknasförbättringar ochProcesstekniska en
avfall,miljöfarligtgenererade mängdenminskning dengradvis menav

svår villkor be-uppskatta dagenstrendi dennahastigheten är att om
redu-lång faktiska minskningenstår. dentid torde dessutomUnder av

för-miljöfarligt avfall kompenserasäncerad mängd producerat avmer
därigenom minskadredovisning ochbättrad restpost.en

i behand-förändringar och ändringar kravstatistiskaBetydande
definitioner ochaktuella till följdblilingsresurser kan även av nya

från skullekommunala reningsverkslamgränsdragningar. Om t.ex.
årligenföreslagits, skulle demiljöfarligt avfall, vilket harklassas som

millioner till 2Öka med 1,5 totaltgenererade mängdema i slag tonett
millioner ton.

lagrati form obehandlat, ellermiljöskuldenDen nuvarande av
uppgå milliarderberäknas till femtonmellandeponerat avfall kan

förkostnad3 millioner ochkronor motsvarande volym tonav enen
behandling slutförvaring 5 000miljöriktig kronoroch ton.perav

avfallmiljöfarligtavgift för behandlingSAKABs genomsnittliga av
uppgår dethögstapris förför till 500 kronor med3närvarande tonper

frånutgårsvårast behandlade 75 000 kronor. Piisbedömningen attav
svårbehandlatmiljöfarligt avfall litedet obehandlade berget ärav mer

idag Mängdbe-genomsnittet det omhändertas SAKAB.än som avav
utgår från tjugodömningen den ackumulerade mängden motsvararatt

nivå.år mängd miljö-lagring mellandeponering dagens Denochav
statistiken i tabellenavfall försvinner ochfarligt ovanur somsom

medräknad.rubriken villovägar inte Denredovisades under är ut-
tordeför närvarande 20% totalen och tidigare Totaltstörre.gör varav

uppgå också.till minst 3 millioner denden mängden ton
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miljöskuldenEtt belysa i form miljöfarligt avfallsätt ärannat att av
utgå från Naturvårdsverkantalet tippar Statens klassatatt som som

åtgärdskostnadrisktippar. Antalet 500. En 15 milliarderär skulleca av
genomsnittskostnad millioner30 risktipp förmotsvara en av per upp-

grävning och omhändertagande avfallet och kontaminerad jord,av
vilket inte verkar i överkant.vara

årligaMiljöskuldens ökning uppskattas till 150 000 lagrat ochton
mellandeponerat påavfall 100 000 miljöfarligt avfall villovägarsamt ton
med genomsnittskostnad 5 000 kronor sammanlagtton,en av per en

året.dryg milliard om

Hushållsavfall

hushållsavfall uppgårDen genererade mängden årligeniSverige till 2,5
millioner Volymema ökar trendmässigt påoch brist deponerings-ton.
platser och behandlingskapacitet leder till kvittblivningsproblemetatt
ökar. innehållProduktemas blir alltäven komplicerat se nedanmer
under kemikaliesamhället vilket medför de tekniska miljö-ochatt
mässiga problemen vid behandling i form förbränning eller kompos-av
tering ökar. leder tillDetta ökade kostnader behandlad volym-per
mängd.

Källsortering och fråntillverkarnas tillatt ansvar vaggan graven
framstår nödvändiga ingredienser i framtida avfallshanteringsom en
och främst försöksverksamhetrörpantsystem och har ingen effekt
totalvolymerna. Den omständighet allmänheten upptäcktatt att sorte-

återrade förs och verksamheten främst syftade tillattsopor samman
hushållensstudera benägenhetatt detatt acceptera göratt sortera att

svårtkan bli snabbt förtroende för fullskaleverksamhet.att en
Följande tabell redovisar hushållsavfallomhändertagandetypen av av

åren:under de tjugosenaste
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hushållsavfall%omhändertagandeförForm av
19871970 1980

355876Deponering
108Kompostering 1
5523 34Förbränning

århushållsavfall 3%ökat medmängdenOm antager att perman
år därefter finner den1980 med 2%ochmellan 1970 attsamt manper

uppgårtjugoårsperioden till millioner20mängden underdeponerade ca
ton.

många igenlagda,Några i inklusivesoptippar landet,runttusen om
Avgångenkontaminerar och grundvatten.lakvatten ochläcker yt- av

växthuseffekten.bidrar tillomfattande ochrelativtärmetangas
mångai fallåtgärdande soptippar, vilketalla gamlaFullständigt av

andra fall bentonitvallar ochuppgrävning och flyttning, iskulle erfordra
styrning metanjäsning ochlakvattenpumpning,de allra flestai av
milliarder kronor.gasuppsamling kosta 15beräknas grovt

åtgärdskostnadermillioner igenomsnitt fem kronoriDetta motsvarar
hushållssopor.deponeradeeller 750 kronortipp tonperper

gårdagensdeponeringsteknik otvivelaktigt bättreDagens änär men
långt ifrån Således beräknas fort-genomsnittligt perfekt. denäven

hushållssopor bidra miljöskuldendeponeringen till medlöpande enav
deponeras, för närvarande200 kronor d.v.s.kostnad ton somperav

år.200 millionerknappt per

Industriavfall och Övrigt avfall

årligentotala mängden industriavfall i SverigeDen producerassom
uppgår till millioner gruvavfall 28-50 De största ärton. posternaca

millionermillioner skogsindustriella avfall bygg- och riv-8ton, ton,
ningsavfall 5 millioner kontaminerad jord sediment millio-och 6ton,

stålindustrilivsmedelsindustri millioner järn- och3 samtton, tonner
milliondrygt 1 ton.
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industriavfall producerats sedanDen ackumulerade mängden som
millioner1950 uppskattas gissningsmässigt till 0001 ton.

påaldrigGamla upplag industriavfall fyller moderna kravnästanav
olämpligtmiljöriktig deponering. volymen deponcrat avfallDen totala

till storleksordningen 100 millionerdetta slag kan uppskattas i ton.av
volymer med dagens deponeratsdessaAtt synsättstorasanera som

olämpligt, vilket innebära övertäckning, skyddsvallar för grund-kan
förlakvattenpumpning och ivissa fall uppgrävning. Miljöskuldenvatten,

åtgärda deponier milliarder ellerdessa beräknas till 8 kronoratt
genomsnittligt 80 kronor ton.per

Även deponering industriavfall övrigt avfall delvisdagens och skerav
på platser inteoch miljömässigt acceptabla slutför-sätt ärsom som

varing. Miljöskulden för omhänderta denna avfall växeratt typ av
således uppskattningsvis med 300 millioner kronor motsva-per-—-
rande drygt 6 kronor avfall.tonper

Vid sidan direkta deponier finns oavsiktligadessa antal depo-ettav
pånier eller utsläpp starkt kontaminerade, lokaltsättannat genom
områdenavgränsade saneringsinsatserdär miljömässigt motiveradeär

och tekniskt genomförbara. historiska miljöproblemEn del dessaav
har uppmärksamhet. vidtagnaGenom utsläppsbegrânsningarrönt stor
förvärras långsamt,de läcker inteinte, de eller befintligaytterst men

består.skador
Nedanstående sådana frågorlista sju med ungefärligt antalupptar

objekt och restaureringskostnaduppskattad angivna.

kvicksilver-Fiberbankar med 50 000 Mkr1stca

sågverkPentaklorkontaminerad vidmark -
områden100 Mkr300ca

Kreosotkontaminerade vattendrag vid 300 Mkrträ-
impregneringsanläggningar 15 st-ca
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Mkr100timmermagasin vidtidigareBarkbemängda
100flottning stca-

Mkrindustri 1 000gasverk, kemiskförTidigare etc.tomter
30 st-ca

300 Mkravfallsupplag, varphögargruvindustriellaGamla etc.6.
30 st-ca

2 000 Mkrinsjöar och vattendragEutrofieradeigenväxta
500 st-ca

5 MkrDelsumma 000

kvarvarandemindre del motsvarandeexemplenlistadeDe upptar aven
uppmärksammade och utredda ochlikväl demiljöproblem, mestmen

åtgärdbara. för restaurerings-Delsummande dyraste dekanske av
uppgåråtgärder för Totalsummantill milliarder kronor dessa.5 -

uppgå tillför denna problem 10miljöskuldend.v.s. typ antasav -
långsamSjålvlälmingen genomsnittligt 1%milliarder kronor. är -

år. inflationen.därför öka medMiljöskulden antasper
påmiljöskulden i form saneringsbehovbelysaEtt sätt attannat av av-

från Naturvårdsverksfallsområdet utgå uppskattningStatensär att av
avfallsupplagmed kontaminerad industrimark ochantalet platser som

gjordaåtgärdas. antalet till 5 000. härSNV beräknar platser Denborde
på industri-milliarder förkostnadsuppskattningen slutar 18 gruppen

och övrigt avfall motsvarande i medeltal 3,6 millioner kronoravfall per
site.

Radioaktivt avfall

föremålfrånradioaktiva avfallet kärnkraftverk har varit förDet ett
åren.intresse de 12-15mycket omfattande under senaste

omhändertagandet i sambandberäkningarna pekarDe attsenaste
aweclding i kostamed kärnkraftens planerade Sverige 50kommer att

rådande ambitionsnivå.milliarder medkronor
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Då detta inkluderar kontaminerade delar själva anläggningarnaav
m.fl. avfall Ökar linjärt med drifttid eller effektuttagtyper av som
uppskattas dagens skuld till 70%, d.v.s. 35 milliarder kronor.

MÅNGFALDBIOLOGISK

MiljövårdsberedningenI för systematiserarrapport Jemelöv ochen
Kågeson återställandemotivbevarande och mångfaldför biologisk i
Sverige, redovisar kostnadsberäkningar och åtgärder.rekommenderar
De: hotenstörsta i frånSverige kommermot arter ändrad markan-
vändning och teknik inom jord- och skogsbruk.ny

Vissa delar insatser för återställabevara och mång-biologiskattav
fald relevanta förär miljöskuldsberäkning.

förKostnaden bevara hotade i Noaks Ark-formatt djurparker,arter
trädgårdarbotaniska kan uppehållande försvar. En beräk-ettses som

årskostnadnad millioner130 miljöskuld milliar-2,6motsvararav en av
der.

våtmarkerUtdikning sannolikt detär allvarligaste ingreppet i denav
Återställandesvenska miljön med påavseende biokemiska cykler. av

våtmarker200 000 ha till kostnad 10 000 kronorha motsvararen av en
miljöskuld 2 milliarder kronor.av

Effekterna den tidens jord- och skogsbrukspolitiska kost-senasteav
mångfaldför biologisknad och miljöskuld oklaraär Miljöskulden vad

mångfaldbiologisk beståberäknas därför på nivå.nuvarandeavser
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SLUTREFLEKTIONER

lanseraDet är attkan sägas tre.med denna rapport enaSyftena vara
och ingreppföroreningunderstrykaförmiljöskuld attatt avbegreppet

produk-för högförutsättningarframtidaförsämradetillledermiljöni
miljöskuldenliknaravseendedettalevnadsstandard. Imateriellochtion

i fram-betalasochskall förräntasskuldfinansiell avmycket somen
tiden.

beräk-miljöskulden kanhurillustrerasyfteandra är attRapportens
från referens-källorandratagitssiffermaterialetmånga fall harInas.

författarensfall detandrafrån ärerhållas författaren. Ikan egnalista
deredovisavaritharavsiktenräkneövningar där attochuppskattningar

så tillväga-önskar kansådan läsaredetalj deniosäkra att sesommest
därpå baseradeutgångsantaganden ochgångssättet och göra egna

siffror-redovisademånga deochfalliOsäkerheten är storberäkningar.
Även får jag erkän-delförprovocerande.sigfalli flerakan te egenna

delbeloppabsolutaochförvånad relativadelblivitjag över avatt enna
beräkningsansat-och andradebatteventuellmiljöskulden. En personers

och bättresiffenmderlagleda till säkrareotvivelaktigen kunnaskulleser
aktivi-olikadagensekonomiska effektenförståelse framtidadenför av

miljöområdet.påteter
Hållerutveckling.miljöskuldensdiskuteratredje syftet ärDet att
entydigtfråganPålånar vi den etteller rapportenbetalaatt gerav

generatio-efterkommandelånar fortfarandei Sverigeäven avsvar:
åtgärder tillhittills vidtagna trots.ner,

moralis-bärandejust detgenerationerefterkommande ärtillHänsyn
återkommer i Brundt-sådant detmiljövård ochförka argumentet som

landkommissionens:rapport generationersframtidautan äventyraatt
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möjligheter tillfredsställa sina behov och i de visdomsordatt lärsom
frånhärröra gammal sioux-hövding någotnaturen inte viär ärvten av

våra förfäder något lånat våra bam.utan av
Om något lånat från våra barnnaturen det naturligtärser som

tänka sig också återlämnar lånatatt detatt i ursprungligt skick
eller tillsammans återställamed lånadedet i urspungligtattresurser
skick. Detta kan sägas den filosofiska grundtanken bakom begrep-vara

miljöskuld.pet
vissaInom begränsade vårdelar ekonomi tillämparav sortsen

miljöskuldsbegrepp. I kärnkraftens kostnader inräknar avfalls-
hantering och rivningskostnader för kärnkraftverken. Vid sandtäkt och
viss åläggergruwerksamhet exploatören någorlunda visuelltatt
återställa området, vilket medför kostnaden inkluderas iatt pris.varans

överlåtelserVid industrifastigheter och företag i fråganUSA idag ärav
eventuell miljöskuld betydelse för priset.stor Fleraom en svenskaav

råkatföretag har dåilla missatde värderaut rätt denna miljöskuld.att
Återställandekostnader har diskuterats föräven utbyggdt.ex. vatten-

kraft. Valfrid Paulsson har försagt att det kostarsamma summa som
anlägga kilometeratt borde återställamotorväg kunnaen man en

utbyggd älv i nära ursprungligt skick. Kraftindustrin har sedan tagit
fasta detta och föreslagit lånaskulleatt älv för ut-man en
byggnad under viss tid för återställasedan den.att

påBaserat denna kostnadsuppskattning skulle miljöskulden i form av
återställandekostnad för svensk vattenkraft kunna beräknas och jäm-
föras med awecklingskostnad och miljöskuld för andra energislag.

Många med vilka jag diskuterat konceptet miljöskuld harpersoner
velat räkna eftersattin underhållspontant och därmed framtida stora

reparationer och nyinvesteringar i kommunala Dåledningsnät. detta
återställande del teknosfáren ingår detavser emellertid iinteav en av

begreppet sådantmiljöskuld det här definierats.
Det är med viss tvekan jag ifrånlämnar mig denna Fleranu rapport.

omarbetningar och omberäkningar ligger bakom denna version och
säkert finns det ytterligare mycket kan och bör göras för bättreattsom
precisera miljöskulden. Förhoppningen dockär skaatt rapporten
inspirera fler delta i detta arbete.att
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Miljövårdsberednin regeringens råd i miljöfrågor.ärgen
miljöfrågor tillföraBeredningen ska söka ochav nyanya

arbetsformer till miljöarbetet. Beredningen också bidraska
till stimulera miljödebatten.att

Miljövårdsberedningen kommitté inom Miljö- ochär en
inrättades 1968. Beredningennaturresursdepartementet och

har 21 förutom ordföranden, miljöminister Olofledamöter
Johansson, och vice ordförande, mark- planministeroch
Görel Thurdin.
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