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UPPSTRÖMSARBETE
Uppströmsarbete innebär att vi arbetar för att stoppa
miljögifter och skräp redan vid källan så att det aldrig
hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet.

Bäst är om miljögifter och skräp från hushåll och industrier
inte kommer ut i avloppssystemet över huvud taget. Det är
både billigare, miljövänligare och enklare än att rena
vattnet.

NEDSTRÖMSARBETE
På VA SYD använder vi ordet avseende slamhantering efter
centrifug och ut från utlastningsskruv
Slamspridning på åkermark
Jordtillverkning eller annan alternativ
användning
Foto: Agneta Thor Leander, långtidslagring av slam på Klagshamns avloppsreningsverk

KOMMITTÉDIREKTIV GIFTFRI OCH CIRKULÄR
ÅTERFÖRING AV FOSFOR FRÅN AVLOPPSSLAM
12 juli 2018
”Som ett led i arbetet för giftfria och resurseffektiva
kretslopp tillsätter regeringen en utredning för att dels
föreslå ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels införa
krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam. Regeringen
utser Gunnar Holmgren som särskild utredare.”
Dir 2018:67

GIFTFRI OCH CIRKULÄR ÅTERFÖRING AV FOSFOR
FRÅN AVLOPPSSLAM
Uppdrag 1:
Hur kan ett förbud mot att sprida avloppsslam med krav på
att återvinna dess fosforinnehåll utformas - med eventuella
undantag?

Foto: Agneta Thor Leander

GIFTFRI OCH CIRKULÄR ÅTERFÖRING AV FOSFOR
FRÅN AVLOPPSSLAM
Uppdrag 2:
Hur ser den tekniska utvecklingen för fosforåtervinning ut
och krävs det ett investeringsstöd?
Uppdrag 3:
Hur ska fortsatt uppströmsarbete ske?

HÅLLBAR SLAMHANTERING SOU 2020:3
17 januari 2020 – Redovisning i form av rapport på 758 sidor
Utredningen hållbar slamhantering föreslår följande huvuddelar:
Förbud mot all slamanvändning på all mark med vissa undantag
Krav på återföring av fosfor från reningsverk större än 20 000 pe
Följduppdrag till Naturvårdsverket att bland annat ta fram gränsvärden för
slamanvändning på åkermark

HÅLLBAR SLAMHANTERING SOU 2020:3
Utredningen föreslår två olika alternativ på förbud mot användning
av avloppsslam på mark:
(1) ett förbud mot all spridning på all mark av allt avloppsslam
(2) ett förbud med utgångspunkt i att eventuella risker med slamspridning kan
hanteras och åtgärdas.
Det vill säga ett undantag från förbudet för användning av slam som är hygieniserat
och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark.

HÅLLBAR SLAMHANTERING SOU 2020:3
Utredningen hållbar slamhantering konstaterar att:
• ett spridningsförbud för avloppsslam inte kan motiveras enbart genom de
riskbedömningar som är tillgängliga, utan även behöver motiveras på andra
sätt
• Va-kollektivens och de enskilda hushållens samlade kostnader för hantering
av avloppsslam och fosforåtervinning kommer enligt utredningens
bedömningar vida att överstiga de nyttor som återvunnen fosfor
representerar för dem och samhället

HÅLLBAR SLAMHANTERING SOU 2020:3
Utredningen hållbar slamhantering konstaterar att:

• användning av slam på åkermark är den enda metod som garanterar återföring av
mull och näringsämnen
• ingen av de tekniska processer utredningen inventerat uppfyller alla de krav som
kan ställas (Återvinning av fosfor, teknikmognad, förväntat intresse
jordbruk/mineralgödselindustri)
• att avloppsrening i framtida moderna anläggningar för resursutnyttjande i kretslopp
därför kräver ett bredare synsätt på återvinning och återföring i anläggningarna,
som även omfattar andra växtnäringsämnen och kol.
• Målangivelser för växtnäringsämnen skulle t.ex. kunna anges som etappmål inom
miljömålssystemets ram.
Foto: Agneta Thor Leander

HÅLLBAR SLAMHANTERING SOU 2020:3
Utredningen föreslår fosforåtervinning med/från slammet:
Ett krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam införs som omfattar reningsverk
med tillståndsgiven anslutning av avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 20 000 pe.
Minst 60 procent av den fosfor som finns i det producerade avloppsslammet ska i
genomsnitt återvinnas på årsbasis för en VA-huvudman med reningsverk med
tillståndsgiven anslutning större än 20 000 pe.
Även slamanvändning enligt undantag för jordbruksmark räknas som återvinning.

HÅLLBAR SLAMHANTERING SOU 2020:3
Utredningen föreslår fosforåtervinning med/från slammet
Ikraftträdande sker med avseende på anläggningsstorlek:
Större anläggningar för mer än 50 000 pe tillståndsgiven anslutning ska tillämpa
det nya regelverket senast 12 år efter dess ikraftträdande.
Anläggningar under 50 000 pe och ned till 20 000 pe ska tillämpa regelverket
senast 15 år efter ikraftträdandet.

HÅLLBAR SLAMHANTERING SOU 2020:3
Naturvårdsverket föreslås få, efter att ha gett Kemikalieinspektionen, Havs- och
vattenmyndigheten, Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt,
Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Jordbruksverket tillfälle att yttra sig,
meddela föreskrifter om bl a gränsvärden för jordbruksanvändning:
1. hygieniserande behandling och andra kvalitetskrav,
2. hantering i form av användningsbegränsningar, innehållsdeklaration, provtagning
och analys, samt
3. information, anteckningar och rapportering

HÅLLBAR SLAMHANTERING SOU 2020:3
Naturvårdsverket föreslås få i uppdrag:

- att koordinera det nationella uppströmsarbetet och säkra en central
kompetens- och stödfunktion för avloppsfrågor och resurser i kretslopp.
Naturvårdsverket föreslås vidare ansvara för regelbundet återkommande
kontrollstationer i samverkan med andra myndigheter för att säkra kvaliteten på
det avloppsslam som övergångsvis eller mer långsiktigt får spridas

HÅLLBAR SLAMHANTERING SOU 2020:3
Tidtabell snabb:
- Remiss av Hållbar slamhantering SoU 2020:3 (våren 2020, remissvar senast 25/5)
- Lagrådsremiss miljöbalksändringar (9 kap. 5 § och 29 kap. 9 § lydelse,15 kap, 39 a) (hösten
2020)
- Proposition miljöbalksändringar (våren 2021)
- Beslut i riksdagen miljöbalksändringar (våren 2021)

- Förordning remissad och beslutad av regeringen (hösten 2021)
- Beslut av regeringen att ge Naturvårdsverket uppdrag att ta fram föreskrift med
gränsvärden m m (hösten 2021)
- Föreskrift remissad och beslutad av Naturvårdsverket (vår/höst 2022)

REVAQ – ÖVERGRIPANDE BUDSKAP
• Revaq handlar om att minska flödet av farliga ämnen till reningsverken och
samtidigt skapa en hållbar återföring av växtnäring och vatten och hantera
riskerna på vägen dit.

• Genom Revaqs förebyggande miljöarbete skapar vi förutsättningar för ett
hållbart samhälle där renare avloppsvatten är en nödvändighet.

• Vårt arbete syftar till att bidra till långsiktiga lösningar.

FÖRBYGGANDE KEMIKALIEARBETE MED
REVAQ
• Lokalt – reningsverket arbetar tillsammans med miljöförvaltningen, lokal media,
industrier, sjukhus, verksamheter, service och den lokala handeln

• Nationell nivå – Svenskt Vatten arbetar med branschföreningar, handeln,
intressenter, myndigheter, media och regeringskansliet

• EU-nivå – Svenskt Vatten lyfter tillsammnans med EurEau frågor hos EUkommissionen och EU-parlamentet

FÖREBYGGANDE KEMIKALIEARBETE I
REVAQ
Fokus i ligger på:
•

Förebyggande kemikaliearbete
– Minskning av kadmium

– Övriga 60 metaller och spårelement – kartläggning och förbättringsarbete av prioriterade spårelement
(Utmaning: Silver, Kadmium, Tenn, Kvicksilver)
– Organiska ämnen (PRIO-guide utfasningsämnen + SIN-List, 2600 ämnen), kartläggning och minskning
genom samarbete med anslutna verksamheter och med handeln
•

Alla levererade slampartier salmonellafria

•

Alla slampartier ska vara spårbara, rapporteras via ”Dataväxt”.

•

Tredjepartsrevision

•

Större regeländringar 2021 – Remiss just varit ute

SLUTSATSER
Utredarna menar att det saknas vetenskapligt stöd för ett totalförbud för
användning av slam på åkermark. Med dagens kunskap vet vi att det inte finns
några skäl som stödjer ett förslag om totalförbud.
Utredningen har bland annat föreslagit ett förbud mot spridning av
avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalitet på
jordbruksmark. Det visar att alla vi som engagerar oss i Revaq arbetar helt
rätt med vårt uppströmsarbete och återanvändning av resurser. Vi ska
bevara det positiva och bekämpa det negativa.
Foto: Agneta Thor Leander
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