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Förord 

Denna rapport är skriven som en del av ett examensarbete i Vattenförsörjnings- och Avlopps-

teknik, vilket är en del i min utbildning till civilingenjör i ekosystemteknik vid Lunds Tek-

niska Högskola. Idén till detta arbete är framtagen i samarbete med Kristianstad kommun, 

speciellt ska Anna-Karin Åkesson på miljö- och hälsoskyddskontoret ha tack för att hon 

hjälpte mig att ta fram basen för både frågeställningen och syftet med rapporten. Detta har 

varit ett väldigt spännande och intressant ämne att arbeta med och det har trots svårigheter på 

vägen aldrig varit tråkigt att skriva denna rapport.  

Speciellt ska min handledare Karin Jönsson ha tack, för hon har kommit med många värde-

fulla tips på vägen och hjälp mig att gå framåt fortare än vad jag trodde var möjligt ibland. 

Stort tack också till C4 Teknik och speciellt Alma Djokovic för att jag fick dels möjlighet att 

sitta på C4 Teknik och arbeta med denna rapport och dels för att Alma svarade på alla frågor 

jag hade.  

I arbetet ingår en liten del där utvalda företag har svarat på frågor som jag har mailat till dem. 

De företag som bidragit med att svara på mina frågor ska ha stort tack. Dessutom ska Anna-

Karin Åkesson och Alma Djokovic ha tack igen för att de tog sig tid ur sina upptagna sche-

man för att ställa upp på att bli intervjuade till detta arbete. Även min examinator Jes la Cour 

Jansen ska ha tack. 

Lund i september 2014 

Anna Olsson 
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Abstract 

The purpose of this report is to analyse and evaluate the present practice of connecting indus-

trial waste water to a municipal waste water treatment plants in Swedish municipalities. This 

is narrowed down to only municipalities with waste water treatment plants that are certified 

according to the REVAQ certification system. The reason behind this is that the sludge that is 

produced during the treatment of waste water has many positive qualities in the form of dif-

ferent nutrients and can be used as a fertilizer. However, this requires that the content of un-

wanted substances in the sludge is not too high. This evaluation of current practice will be 

based on existing policies and guidelines from different municipalities in Sweden. Eight doc-

uments will be included in the performed evaluation. 

The scientific literature that discusses the sewage sludge points out that sludge has many posi-

tive qualities and that efforts must be made in order to reduce the content of unwanted sub-

stances in the sludge. Also, there is a great deal of legislation that affect the management of 

sludge and waste water, both on a national level and in the European Union. In Sweden it is 

mainly the environmental law (miljöbalken), which is the main environmental legislation, and 

the law of general water services (lagen om allmänna vattentjänster). In the European legisla-

tion it is mainly the Water Framework Directive and REACH that affect the management of 

sewage sludge. Also, the Swedish waste legislation is very important, because it starts an ar-

gument of weather the sludge is a waste or a by-product. This argument centres on the mean-

ing and interpretation of “normal industrial practice”.  

The different documents that are included were reviewed and analysed and both similarities 

and differences were discovered. Most of the documents were based on a publication from 

Swedish Water known as P95 or the general regulations for use of the municipal water ser-

vices (ABVA), or both. Also, it was common to include the legislation that was regarded as 

relevant, but the included legislation varied between the municipalities. Although, the envi-

ronmental legislation (miljöbalken) and the legislation concerning use of the general water 

services (lagen om allmänna vattentjänster) was always included. However, VA SYD, who is 

responsible for waste water treatment in several municipalities in Scania, was a big exception, 

because they only had the general regulations concerning use of the municipal water services 

(ABVA).  

The conclusions drawn from this work is that it is important that the municipality points out 

that the sludge has many positive qualities if a document of the same type that was evaluated 

in this report is to be written. This type of document can be based on either ABVA or P95 or 

both. Another common feature in the evaluated documents is that there is a table of the limit 

and guideline values that are used for different parameters. This clarifies and quantifies the 

demands the municipality has on the industrial waste water for it to be connected to the mu-

nicipal waste water treatment plant. 

Finally, it is important for the different divisions of the municipality to cooperate in order to 

utilize all the knowledge that is available, from both an environmental and a technical point of 

view.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att granska och utvärdera den praxis som finns idag i fråga om 

hur kommuner hanterar anslutning av industrier och verksamheter till det kommunala, 

REVAQ-certifierade reningsverket. Anledningen till detta är att det slam som uppstår vid re-

ning av avloppsvatten har ett högt innehåll av närsalter. Detta innebär att slammet kan nyttjas 

som gödningsmedel, förutsatt att det inte innehåller för höga halter av ämnen som är oönskade 

i livsmedelsproduktionen. Granskningen av praxis kommer att baseras på de befintliga policys 

och dokument som är framtagna av olika svenska kommuner. Åtta dokument från olika kom-

muner granskas och utvärderas.  

Den aktuella teorin och forskningen på området framhåller att det finns många positiva egen-

skaper hos slammet och att man måste arbeta med att få ner halterna av oönskade ämnen i det. 

Dessutom så finns det både svensk lagstiftning och EU lagstiftning som berör slamfrågan. 

Denna lagstiftning inkluderar bland annat miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster 

(LAV) på nationell nivå, samt vattendirektivet och REACH på EU-nivå. När det kommer till 

den nationella lagstiftningen finns det en väsentlig skillnad mellan miljöbalken och LAV för 

den förstnämnda riktar sig till verksamhetsutövare medan den sistnämnda reglerar förhållan-

det mellan huvudmannen och fastighetsägaren. När det gäller den aktuella lagstiftningen kan 

man baserat på avfallsförordningen föra en argumentation om huruvida slammet ska betraktas 

som ett avfall eller en biprodukt. Kärnan i denna argumentation blir vad som kan betraktas 

som ”normal industriell praxis”.  

När de olika dokumenten från olika kommuner som inkluderats i denna rapport granskats och 

utvärderats framkom många likheter mellan dem, men också vissa skillnader. De granskade 

dokumenten var baserade på antingen P95 från Svenskt Vatten eller agerade som ett förtydli-

gande av de allmänna bestämmelser för nyttjande av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 

som finns. I granskningen finns dokument som både baseras på P95 och förtydligar de ABVA 

som finns i den aktuella kommunen. Dessutom var det vanligt att man inkluderade en be-

skrivning av de processer som finns på reningsverket samt kortfattade beskrivningar av den 

lagstiftning som man fann vara relevant. Vilken lagstiftning som inkluderades kunde variera 

lite, men lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken var återkommande inslag i alla 

dokument som granskats i denna rapport. VA SYD var ett stort undantag i granskningen, för 

man använder sig enbart av ABVA för att vägleda industrier och verksamheter, utan något 

kompletterande dokument.  

De slutsatser som drogs efter arbetet med denna rapport är att det är viktigt att man poängterar 

att slammet har många positiva egenskaper om man ska skriva ett dokument av samma typ 

som granskats i denna rapport. Som bas för ett sådant dokument kan man med fördel använda 

P95 från Svenskt Vatten och ABVA. Vad som också är genomgående i de dokument som 

granskats är en tabell med de gräns- och riktvärden man har. Detta gör det tydligt för verk-

samhetsutövare att se vilka krav som ställs på deras utgående vatten. Avslutningsvis är det 

viktigt med ett samarbete över förvaltningsgränserna inom en kommun för att ta tillvara på all 

den kompetens som finns, både ur ett miljömässigt och ett tekniskt perspektiv.  
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1. Bakgrund 

När avloppsvatten renas i ett reningsverk uppkommer ett slam där mycket av näringsämnena 

som fanns i det inkommande vattnet är fångat. Det har länge diskuterats om detta slam ska få 

användas på åkermark för livsmedelsproduktion. Nu finns det en certifiering som heter 

REVAQ för att slam ska godkännas av alla inblandade aktörer för användning på åkermark. 

REVAQ står för ren växtnäring från avlopp och denna certifiering innebär att slammet ska 

uppfylla vissa kriterier, vilka behandlas senare, för att få spridas på åkermark.  

Bakgrunden till detta projekt är att i Kristianstad kommun diskuterar C4 Teknik och miljö- 

och hälsoskyddskontoret hur man ska hantera anslutning av industrier till det kommunala av-

loppsreningsverket, CRV. Detta reningsverk är certifierat enligt REVAQ (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2014) och detta innebär att det ställs vissa krav på slammets in-

nehåll, bland annat i fråga om olika tungmetaller och oönskade organiska ämnen. Som un-

derlag för denna diskussion behövs också en sammanställning av den lagstiftning som är rele-

vant på området, då detta är ett område som berör flera olika aspekter av den lagstiftning som 

finns idag på både nationell och EU-nivå. För att ta fram denna typ av policy eller dokument 

behöver man ta med alla aspekter, både de tekniska och de miljömässiga. Denna rapport syf-

tar till att börja sammanfoga de miljömässiga och tekniska aspekterna av att hantera anslut-

ningar av industrier till det kommunala reningsverket.  

Denna typ av policy behövs för att man inom kommunen ska kunna visa upp en enad front i 

fråga om de krav man ställer på industrier som vill ansluta sig till det kommunala spillvatten-

nätet. Det är upp till huvudmannen om huruvida en verksamhet får ansluta sig till det kom-

munala avloppsnätet eller inte. Dock hanteras en del frågor som är viktiga vid arbetet med 

REVAQ vid miljötillsynen på verksamheten, ett exempel på detta är bland annat hantering av 

kemikalier. Tillsynen är ett viktigt verktyg när man arbetar med REVAQ, för det är vid tillsy-

nen man får tillgång till de kemikalielistor som är viktiga när man ska bedriva uppströmsar-

bete inom REVAQ. Detta uppströmsarbete bedrivs kontinuerligt som en del av certifieringen.  

Vid framtagandet av en ny policy eller riktlinjer behöver undersökningar göras för att ta fram 

ett underlag för hur dokumentet ska utformas. Detta examensarbete kan komma att fungera 

som en del av detta underlag och projektet har tagits fram genom ett samarbete mellan förfat-

taren och Kristianstad kommun.  Det finns ett intresse av att utreda hur andra kommuner med 

REVAQ-certifierade avloppsreningsverk går tillväga för att avgöra om man ska ansluta indu-

strier till det kommunala spillvattennätet.  

Arbetet kommer att utgå från de redan befintliga policys och riktlinjer som finns i andra 

kommuner för att granska den eventuella praxis som finns på området och vad dessa befint-

liga dokument grundar sig på. De industrier som kommer att inkluderas i detta arbete är de 

som är anslutna till spillvattennätet, eller de som är aktuella att ansluta till spillvattennätet i 

Kristianstad kommun. De policys som inkluderas i rapporten granskas kritiskt och analyseras 

utifrån den litteratur som inkluderas i rapporten. Denna granskning är huvuddelen av rappor-

ten, då en översikt över befintlig praxis kan ge nya insikter i om, och i så fall i hur stor grad, 

den praxis som finns överensstämmer med den teori som finns på området. 

Detta arbete syftar alltså till att ta fram en helhetsbild av den problematik som finns när man 

ska ansluta en industri till ett REVAQ-certifierat reningsverk. Detta innebär att alla aspekter 

av problematiken inkluderas, med utgångspunkt i granskningen av befintliga dokument. 
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Denna rapport kommer förhoppningsvis att ge en ökad förståelse för de olika aspekterna av 

denna fråga, eller ge upphov till nya relevanta frågeställningar som kan driva arbetet med frå-

gan framåt 
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2. Syfte 

Syftet med denna rapport är att analysera och utvärdera den praxis som finns när kommuner 

avgör om industrier får koppla sitt processavloppsvatten till det kommunala spillvattennätet. 

Relevant lagstiftning samt intervjuer med aktörer som påverkas av processen inkluderas i rap-

porten för att ge en helhetsbild av den problematik som finns. I denna problematik tas även 

det samarbete som krävs mellan de olika delarna av kommunen upp, för detta kan potentiellt 

bli ett problem när man ska ge klara besked ut mot industrin.  

Avsikten med denna rapport är att ta reda på om det finns några befintliga policys och doku-

ment för hantering av industriellt avloppsvatten i kommuner med REVAQ-certifierade re-

ningsverk. Om det finns dokument av denna typ ska dessa utvärderas, analyseras och jämföras 

för att ge en bild av den praxis som finns på området och ge en ökad förståelse för den pro-

blematik som kan uppstå när en industri vill ansluta sitt avlopp till ett REVAQ-certifierat re-

ningsverk.  
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3. Lagstiftning som berör slamfrågan 

När det gäller lagstiftning finns det flera olika lagar som berör slamfrågan, både svensk och 

EU-lagstiftning. I detta avsnitt kommer de delarna av svensk lag och de EU-direktiv som be-

rör slamfrågan att beskrivas. På nationell nivå är det främst miljöbalken och de förordningar 

som är knutna till balken samt lagen om allmänna vattentjänster som berör slamfrågan. På 

EU-nivå är det främst vattendirektivet och slamdirektivet som berör slamfrågan.   

3.1 Miljöbalk (1998:808) 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Den är det centrala miljörättsliga regelverket i 

svensk lagstiftning (Michanek & Zetterberg, 2012).  Miljöbalkens första kapitel innehåller det 

övergripande målet med lagstiftningen, vilket är hållbar utveckling. Denna första del ska ge-

nomsyra hur man tolkar de resterande delarna av balken och i den inledande delen av balken 

finns också de allmänna hänsynsreglerna definierade. De allmänna hänsynsreglerna har stor 

räckvidd och kan påverka alla verksamheter och åtgärder som medför påverkan på männi-

skors hälsa och miljön (Michanek & Zetterberg, 2012). Målregeln med miljöbalken är att 

skapa en hållbar utveckling och denna används inte direkt av domstolar, men den kan påverka 

hur man tolkar andra, mer specifika regler i balken (Michanek & Zetterberg, 2012). Målregeln 

för miljöbalken bottnar i Agenda 21 som antogs vid konferensen i Rio de Janeiro 1992. 

Miljörätten som sådan utgår ifrån kvaliteten på den yttre miljön (Michanek & Zetterberg, 

2012). Detta är relevant i slamfrågan när det kommer till vilka halter av specifika ämnen som 

får finnas i marken som gödslats med slam, eller i växterna som odlats på mark som gödslats 

med slam. Målet med miljörätten och miljöbalken är, förutom att skapa en hållbar utveckling, 

att skydda människors hälsa och miljön (Michanek & Zetterberg, 2012).  

I balken finns tre viktiga rättsliga principer. Dessa är principen om hållbar utveckling, försik-

tighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar (Michanek & Zetterberg, 2012). 

Den sista är även känd som ”PPP”, alltså polluter pays principle. Innebörden av dessa princi-

per är väldigt omdiskuterad, framför allt i fråga om försiktighetsprincipen. Detta gäller även 

inom det miljörättsliga området (Michanek & Zetterberg, 2012).  

När man debatterar spridning av avloppsslam på åkermark är försiktighetsprincipen en central 

del i argumentationen. Principen som sådan innebär att redan risken för att en miljöskada kan 

uppstå ska beaktas (Michanek & Zetterberg, 2012). Denna kan i vissa fall vara tillräcklig för 

att man ska vidta åtgärder. En konsekvens av principen är att verksamhetsutövaren har krav 

på sig att bevisa att risker för människors hälsa eller miljön inte uppkommer av verksamheten 

(Michanek & Zetterberg, 2012). Detta tillämpas bland annat i tillståndsprövningen av verk-

samheter som kräver tillstånd.  

Om målen som finns i balken ska uppnås måste man tillämpa balkens mer specifika paragra-

fer med ett långsiktigt perspektiv (Michanek & Zetterberg, 2012). Detta anknyter till princi-

pen om hållbar utveckling som vill säkerställa naturvärden för kommande generationer. Här 

måste man också tolka reglerna med ett försiktighetstänkande. Även god hushållning med 

olika naturresurser ska tillämpas (Michanek & Zetterberg, 2012). Detta kan vara en viktig del 

för hur man ska tolka de lagar och förordningar som kan vara knutna till slamfrågan. Även 

försiktighetsprincipen ska tillämpas när man tolkar mer specifika delar av miljölagstiftningen. 
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Efter de inledande kapitlen i miljöbalken följer lagar och förordningar för hur man ska hantera 

verksamheter åtgärder och skydd för områden. Den sista delen behandlar prövning och kon-

troll, samt civilrättsliga anspråk. Målregeln är återigen viktig, för det har förekommit att Mil-

jööverdomstolen fört en argumentation som är baserad på just målregeln.  

De allmänna hänsynsreglerna är en viktig del av balken som tillämpas på verksamheter och 

åtgärder. Det är dock inte specificerat vilka åtgärder som de allmänna hänsynsreglerna ska 

omfatta. Är åtgärden av ”försumbar betydelse” omfattas den inte. I tolkningen som följer i 

diskussionen kommer endast begreppet åtgärd att behandlas, då slamspridningen antas ske vid 

enstaka tillfällen under året och inte alltid på samma mark. När en åtgärd ska genomföras lig-

ger bevisbördan på den som ska utföra åtgärden, d.v.s. den som ska sprida slammet på åker-

marken måste kunna bevisa att man uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken (Michanek 

& Zetterberg, 2012). Balken ställer också ett kunskapskrav, vilket innebär att den som utför 

åtgärden eller bedriver verksamheten måste ha kunskap om dess påverkan på människors 

hälsa och miljön samt hur man minimerar denna.  

Miljöbalken ställer också krav på verksamhetsutövaren att man ska välja den bästa tekniken 

och de produkter och processer som har minst påverkan på människors hälsa och miljön. Här 

måste man dock göra en rimlighetsavvägning så att det dessutom kan vara försvarbart ur en 

ekonomisk synvinkel att genomföra åtgärderna enligt 2 kap 7§ miljöbalken.  

Den del av miljöbalken som har störst relevans för denna rapport är kretsloppsprincipen. Den 

innebär att man ska arbeta mot att skapa slutna flöden för de material och ämnen man använ-

der i samhället. Det finns mer specifika regler i balken för hur man ska uppnå ett kretslopp för 

material, men om dessa inte går att tillämpa finns de mer övergripande reglerna i hushåll-

ningsbestämmelserna och kretsloppsprincipen att tillgå. 

En annan viktig aspekt av miljörätten är de miljökvalitetsnormer som finns. Dessa kan före-

ligga i form av gränsvärden eller riktvärden och kan vara specifika till vissa områden. Dock är 

det bara regeringen som kan utfärda denna typ av normer och normerna ska antas för att upp-

fylla våra nationella miljökvalitetsmål (Michanek & Zetterberg, 2012). De nationella miljö-

målen är viktiga för att driva på frågan om en hållbar utveckling och kan användas i argumen-

tation för eller emot en verksamhet eller en åtgärd. Man måste därför ha de nationella miljö-

målen i åtanke när man diskuterar och debatterar hur avloppsslam ska hanteras. 

En annan viktig aspekt för slamfrågan är den delen av miljöbalken som hanterar avfall. Den 

innebär att alla som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömäss-

igt godtagbart sätt. Spridning av slam på åkermark kan tolkas som återvinning av avfall, mer 

om detta under avsnittet där tolkning av lagstiftningen behandlas och i det avsnitt som be-

handlar avfallsförordningen. Avloppsanläggningar klassas som miljöfarliga verksamheter, så 

hanteringen av slammet regleras av miljöbalken. Miljöbalkens 2 kap 5§ har ett särskilt krav på 

återanvändning och återvinning som också är viktigt i slamfrågan. Inom EU-rätten är avfallet 

en vara som har ett ekonomiskt värde. Denna princip kan komma i konflikt med de natur-

skyddsintressen som finns (Michanek & Zetterberg, 2012) och 2 kap 5§ miljöbalken, eftersom 

man med detta gör det möjligt att handla med avfall så att det kanske inte tas om hand på det 

bästa sättet ut miljösynpunkt. 

Slammet som uppkommer vid rening av avloppsvatten kan också betraktas som en biprodukt. 

Rättspraxis kring biprodukter är idag präglas av en osäkerhet från ramdirektivet för avfall om 

ett ämne eller föremål är en biprodukt eller ett avfall (Michanek & Zetterberg, 2012). Det 
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finns emellertid ett antal kriterier för att avfallet ska klassas som en biprodukt och dessa finns 

i den så kallade biproduktprincipen (Michanek & Zetterberg, 2012). I direktivet är det ett krav 

att det är säkerställt att restprodukten inte ska användas för att det ska betraktas som ett avfall 

och inte som en biprodukt. Ansvaret för avfallshantering vilar främst på producenter, kom-

muner eller enskilda fastighetsägare eller nyttjanderättshavare (Michanek & Zetterberg, 

2012).  

Miljölagstiftningen i Sverige har på senare tid påverkats mycket av den lagstiftning som pågår 

på EU-nivå. Två av de viktigaste direktiven för slamfrågan är Ramdirektivet för vatten 

(2000/60/EG) och Slamdirektivet (86/278/EEC), vilket trädde i kraft före miljöbalken 

När man ska granska den rådande regleringen i miljöbalken kan självfallet inte alla balkens 

kapitel kopplas till slamfrågan. Nedan följer de kapitel i balken som har störst relevans för hur 

man ska hantera avloppsslam och dess återföring till jordbruksmark.  

Balkens femtonde kapitel behandlar avfall och producentansvar. Vad avfall är definieras i 15 

kap 1§ miljöbalken (MB) och lyder som följer: ”Med avfall avses varje föremål eller ämne 

som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Därefter de-

finierar paragrafen ett antal punkter som avgör om ämnet eller föremålet istället är en bipro-

dukt. Dessa punkter är: 1. ämnet eller föremålet har uppkommit i en tillverkningsprocess där 

huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet, 2. ämnet eller föremålet kan användas 

direkt utan annan behandling än den som är normal industriell praxis och 3. ämnet eller före-

målet kommer att fortsätta användas på ett sätt som är godtagbart för människors hälsa och 

miljön, inte strider mot annan författning. Om man tittar på denna definition kan man argu-

mentera att slammet uppfyller kriterierna för att bli betraktat som en biprodukt.  

9 kap i balken hanterar miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Till denna del är förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) knuten. I bilagan till denna för-

ordning specificeras vilka verksamheter som faller under de olika typerna av prövnings- eller 

anmälningsplikt. Av denna framgår att ett reningsverk som kan ta emot avloppsvatten från 

mer än 2000 personekvivalenter är en B-verksamhet som prövas av länsstyrelsen. Vilken typ 

av verksamhet det är påverkar också hur tillsynen av den ska bedrivas. Det är den kommunala 

miljöförvaltningen som bedriver tillsyn på reningsverken.  

Självfallet ska alla dessa mer specifika delar av balken tolkas med de allmänna hänsynsreg-

lerna i miljöbalkens andra kapitel, i åtanke. Där definierar man till exempel att en åtgärd inte 

ska vara av försumbar betydelse i det enskilda fallet. I 2 kap 3§ säger balken också att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska iaktta de begränsningar och försiktig-

hetsmått som krävs för att verksamheten eller åtgärden inte ska medföra skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön.  

Balkens femte kapitel beskriver de lagstadgade krav som finns i fråga om miljökvalitetsnor-

mer. Dessa är väldigt viktiga i ett större perspektiv, då de sätter tak för hur mycket som får 

släppas ut i specifika områden. Enligt 5 kap 3§ MB är det myndigheter och kommuner som 

ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. Det följer dock av de efterföljande paragraferna i 5 

kap att det är regeringen som har det yttersta ansvaret för att kontrollera att miljökvalitets-

normer följs. Det är upp till regeringen att meddela vilka myndigheter som har ansvaret för att 

kontrollera miljökvalitetsnormer. Anledningen att miljökvalitetsnormerna är viktiga för denna 

fråga är att slammet tillför ämnen till marken och dessa ämnen kan hamna i de växter som 

odlas på marken, eller i yt- eller grundvatten.  
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3.2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster samt Allmänna bestämmel-

ser för användande av kommuners allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ningar  

Bestämmelserna i lagen syftar till att trygga vattenförsörjning och avloppshantering i ett större 

sammanhang och om det behövs ska man även ta hänsyn till människors hälsa och miljön. 

Det är denna lag som är styrande för om VA-avdelningen ska välja att ta emot ett spillvatten 

från en industri eller inte, men av 3§ i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) framgår det att 

kommunen måste ha rättsligt bestämmande inflytande över anläggningen i fråga, antingen 

ensam eller tillsammans med andra. Hur detta inflytande kan se ut specificeras också i denna 

paragraf.  

Till skillnad från miljöbalken så utgår denna lag inte ifrån vem som bedriver verksamhet på 

fastigheten, utan här är det fastighetsägaren som är juridiskt ansvarig. De avtal som sluts mel-

lan fastighetsägaren och kommunen i fråga om VA-tjänster gäller sedan också en eventuell 

verksamhetsutövare på fastigheten. En viktig del i denna lag är att VA-tjänsterna ska tillhan-

dahållas på ett sådant sätt att man skyddar människors hälsa och miljön, vilket den har ge-

mensamt med miljöbalken. Dock är en viktig skillnad att LAV ställer krav på fastighetsägaren 

och miljöbalken ställer sina krav på verksamhetsutövaren. VA-huvudmannen kan träffa avtal 

med en verksamhetsutövare, om denna och fastighetsägaren inte är samma juridiska person. 

I denna lag beskrivs de skyldigheter som fastighetsägare och huvudman har mot varandra och 

i lagen finns också regler för huvudmannens möjligheter att ta ut avgift av fastighetsägaren.  

LAV är knuten till de allmänna bestämmelser som finns för VA i en kommun (ABVA). I 

varje kommun finns de ABVA som gäller för just den kommunen.  

Detta är också specificerat i P94 från Svenskt Vatten. I punkt 7 i ABVA står det att ”VA-

huvudmannen inte är skyldig att ta emot vatten som i ej oväsentlig mån avviker från hushåll-

spillvatten” (Kristianstad Kommun, 2009). Vad detta innebär är vidare specificerat i P94 som 

att slamhalten inte får överskrida 300 mg/l, fettinnehållet får inte överskrida 150 mg/l, pH ska 

vara mellan 6.5 och 10 och temperaturen ska vara 10-45°C (Svenskt Vatten, 2007). 

I ABVA står det uttryckligen att det är huvudmannen som bestämmer om man vill ta emot 

spillvatten som i ej oväsentlig mån har en annan sammansättning än spillvatten från hushåll 

(Kristianstad Kommun, 2009). Här gör huvudmannen en bedömning i det enskilda fallet. 

Detta överensstämmer med det som står i lagen om allmänna vattentjänster; det är huvudman-

nen som bestämmer om man får ansluta sin verksamhet till den allmänna anläggningen eller 

inte. Det är därför viktigt att industrier samråder med huvudmannen (Svenskt Vatten, 2007) 

om man vill utnyttja de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna.  

3.3 Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/60/EG 

Vattendirektivet, eller mer formellt Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten, är den över-

gripande lagstiftningen på EU-nivå som styr kvaliteten på de europeiska yt- och grundvattnen, 

med speciellt fokus på ytvatten. Detta direktiv ska tillämpas i nationell lagstiftning i med-

lemsstaterna och lagstiftningen trädde i kraft i samtliga medlemsstater senast 22 december 

2003. När medlemsstaten tillämpat direktivet underrättades kommissionen om detta och 

kommissionen granskade även de lagtexter som inkorporerade direktivet i den nationella lag-

stiftningen.  
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Direktivet säger att vatten inte är en vara som man handlar med, utan ett arv som ska skyddas, 

förvaltas och behandlas som ett sådant. Detta innebär att man måste sköta ytvattnet på ett sätt 

som är hållbart och bevarar det för framtida generationer. Direktivet berör både den ekolo-

giska och kemiska statusen hos vattenförekomster och skrevs för att man inom EU ska ha en 

gemensam förvaltningspolitik för de ytvatten som finns i unionen. Detta är viktigt för att 

många förekomster inom unionen går genom flera länder. Syftet med direktivet är enligt Arti-

kel 1, att hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen hos akvatiska eko-

system och, såvitt avser deras vattenbehov, även terrestra ekosystem och våtmarker som är 

beroende av akvatiska ekosystem. Enligt samma artikel ska direktivet också främja ett hållbart 

nyttjande av vattenresurser baserat på ett långsiktigt skydd av de vattenresurser som finns 

tillgängliga. Detta knyter an till att man i LAV vill tillhandahålla vatten på ett sätt som skyd-

dar både människors hälsa och miljön. 

Huvudsyftet med direktivet är att förbättra och bevara vattenkvaliteten hos ytvattenförekoms-

ter. Detta inkluderar även att kontrollera kvaliteten på grundvattenförekomster och använd-

ningen av dessa förekomster på grund av deras potentiella påverkan på ytvattnet. Direktivet 

bör bidra till minskade utsläpp av farliga ämnen till vatten. I direktivet framhålls också att yt- 

och grundvatten är ”i princip förnyelsebara resurser”.  För att detta ska säkerställas krävs åt-

gärder på ett tidigt stadium och en stabil och långsiktig planering av skyddsåtgärder. Om slam 

nyttjas som gödningsmedel kan detta inkludera även slammet och de oönskade ämnen som 

finns i slammet. I dessa åtgärder måste man ta med i beräkningen tiden det tar för grundvatten 

att bildas och förnyas. Ytvatten har ett kortare tidsperspektiv för bildning och förnyelse.  

Direktivet har ett mål som innebär god vattenstatus inom alla avrinningsområden. Detta inne-

bär att man måste se hur alla vattenförekomster påverkas inom hela avrinningsområdet av en 

åtgärd. Att man ser till hela avrinningsområdet innebär också att man måste samordna de vat-

tenförekomster som tillhör samma system och denna samordning kräver också ett samarbete 

så att man både kan nyttja vattnet och att vattnet uppnår en miljömässigt god status. Vattendi-

rektivet kräver ett åtgärdsprogram för de olika avrinningsområdena och detta program ska 

innefatta åtgärder med syftet att minska och förebygga oavsiktliga föroreningar. Direktivet 

har också en lista på prioriterade farliga ämnen som stegvis ska elimineras och som inte får 

släppas ut i vatten. Här kan det poängteras att urlakning av farliga ämnen potentiellt kan ske 

från mark som gödslats med avloppsslam och därmed påverka yt- och grundvattenförekoms-

ter.  

Direktivets fjärde artikel diskuterar de miljömål man har med direktivet. Det främsta målet är 

att man vill att alla ytvattenförekomster ska ha uppnått god ekologisk status 15 år efter direk-

tivets ikraftträdande, vilket är år 2021. Målet är tydligt definierat i direktivets fjärde artikel, 

punkt 4. Punkt 2 säger att det är det strängaste målet enligt punkt 1 som ska gälla för en vat-

tenförekomst om den berörs av flera mål under punkt 1.  

I den femte artikeln i direktivet beskrivs hur man ska karakterisera avrinningsområdet. Detta 

är upp till varje medlemsstat att analysera avrinningsområdet och överse konsekvenserna av 

mänsklig verksamhet inom avrinningsområdet, vilket lyfter fram vikten av att titta på de lo-

kala förutsättningar som finns. Detta är en artikel som har relevans för spridningen av slam, 

för slamspridningen kan potentiellt orsaka utsläpp av tungmetaller till vattenförekomster.  

Direktivets åttonde artikel berör övervakning av ytvatten- och grundvattenstatus samt skyd-

dade områden. Här är det yt- och grundvattenstatus som är relevant när man diskuterar sprid-

ning av slam på åkermark. Detta beror på att i slammet kan det finnas ämnen, till exempel 
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kadmium, som inte får förekomma i för stora koncentrationer i varken yt- eller grundvatten. 

Vad som är viktigt för slamfrågan är att man kontinuerligt övervakar statusen på de vatten-

drag som kan påverkas av slamspridningen så att man inte försämrar deras status, vilket vore i 

strid med vattendirektivet.  

Den tionde artikeln i direktivet hanterar ett kombinerat tillvägagångssätt för punktkällor och 

diffusa källor. Detta är väldigt relevant, då denna artikel kan knytas till det uppströmsarbete 

som bedrivs i REVAQ. Här står det uttalat i andra punkten att utsläppsregleringar ska grundas 

på bästa möjliga teknik. Bästa möjliga teknik är ett begrepp som är centralt i miljöbalken, så 

detta är relevant för den myndighet som bedriver tillsyn ute på verksamheterna enligt just 

miljöbalken. Artikelns andra punkt säger också att man ska ha relevanta gränsvärden för ut-

släpp och hur man ska hantera de utsläpp som kommer från diffusa källor.  

Artikel 16 i direktivet behandlar strategier mot förorening av vatten. Den första punkten säger 

att det är Europaparlamentet och rådet som ska besluta om särskilda åtgärder mot förorening 

av vatten genom enskilda ämnen eller grupper av förorenande ämnen som innebär en bety-

dande risk för vattenstatusen eller som via vattenmiljön utgör en betydande risk för vattnets 

status. Det är enligt artikeln kommissionen som är ansvarig för att ta fram en lista på sådana 

ämnen. Denna lista innehåller ämnen som på sikt ska fasas ut från all användning i samhället. 

Listan ska också ses över vart fjärde år, för att den ska hållas relevant genom att kommission-

en får komma med förslag när så är lämpligt.  

För slamfrågan är också direktivets sjuttonde artikel relevant då denna tar upp vad som gäller 

kring strategier för att hindra och reglera förorening av grundvatten. Detta är en viktig artikel 

på grund av att de föroreningar och näringsämnen som finns i slammet kan läcka ut och po-

tentiellt förorena grundvattnet i området. De åtgärder Europaparlamentet och rådet beslutar 

om ska syfta till att målet om grundvatten med god kemisk status uppnås. De åtgärder som 

krävs ska ingå i de åtgärdsprogram medlemsstaterna beslutar om för avrinningsområdena en-

ligt Artikel 11 i direktivet. Denna artikel beskriver också vilka kriterier som ska gälla för de 

åtgärder som kommissionen föreslår.  

Den andra bilagan till direktivet behandlar de olika typerna av vatten som berörs av direktivet 

och hur medlemsstaterna ska karakterisera dessa. Karakteriseringen av ytvattenförekomsterna 

kan potentiellt påverka var slammet ska spridas, då förorenande ämnen kan läcka ut från slam 

som spridits och sedan hamna i ytvattenförekomsterna i närheten. Medlemsstaterna ska också 

fastställa den betydande antropogena påverkan som sker på vattenförekomsterna. Detta inne-

bär till exempel att utsläpp från punktkällor ska identifieras, vilket även inkluderas i det upp-

strömsarbete som ingår i REVAQ. Även diffusa källor ska identifieras. Detta relaterar till det 

slam som sprids ut på jordbruksmark, för jordbruksanläggningar inkluderas bland de diffusa 

källorna.  

När det kommer till grundvatten ska medlemsnationerna vid en andra karakterisering utvär-

dera de dynamiska förbindelser som finns mellan grundvattnet och terrestra system. Detta kan 

även inkludera den förbindelse som finns mellan jordbruksmark och grundvattnet då vatten 

kan infiltreras via jordbruksmark för att sedan bli grundvatten och plantorna som odlas kan 

dra nytta av att det finns en grundvattenförekomst. Det slam som sprids kan potentiellt leda 

till att föroreningar läcker ner till grundvattnet så man måste förutse den påverkan som slam-

spridning kan ha på det grundvatten som finns i anslutning till jordbruksmarken. 
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Den viktigaste bilagan till vattendirektivet ur slamsynpunkt är Bilaga VIII, orienterande för-

teckning över huvudsakliga förorenande ämnen. Detta är en lista över vilka ämnesgrupper 

som inte får förekomma i vattnet och har en negativ påverkan om de förekommer ändå. Me-

taller och deras föroreningar är speciellt intressant, för dessa ligger i fokus även för REVAQ.  

För de prioriterade ämnena säger direktivet att dessa ska kontrolleras varje månad oberoende 

av vilken typ av vatten det är. Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet ska även fasas ut 

enligt REVAQ, så dessa ska på sikt inte förekomma alls i samhället. För andra förorenande 

ämnen är mätfrekvensen tre månader oberoende av vattentyp. Dessa kan också vara relevanta 

ur ett slamperspektiv, då man kan fasa ut dem i det uppströmsarbete som bedrivs i REVAQ.  

3.4 Slamdirektivet, Europeiska rådets direktiv 86/278/EEG 

Slamdirektivet är det direktiv som Europeiska rådet släppte 12 juni 1986 om skyddet för mil-

jön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. Syftet med direktivet är att reglera 

användningen av avloppsslam i jordbruket så att skadliga effekter på mark, vegetation, djur 

och människor hindras samtidigt som en riktig användning av slammet uppmuntras.   

Denna lagstiftning kom innan miljöbalken antogs i Sverige, men direktivet ger en indikation 

på hur länge man har debatterat användandet av avloppsslam på åkermark, även på internat-

ionell nivå. Man skriver redan i detta direktiv att särskilda åtgärder måste vidtas för att männi-

skor, djur och växter samt miljön skyddas fullständigt mot skadliga effekter som härrör från 

okontrollerad användning av slam.  

I slamdirektivet framhåller man att slammet har värdefulla jordbrukstekniska egenskaper. Det 

är därför motiverat att verka för att slammet ska användas i jordbruket, under förutsättning att 

det används på ett sätt som inte innebär risker för människors hälsa eller miljön. Användning-

en av slammet får inte heller påverka markens eller jordbruksprodukternas kvalitet negativt. 

Redan i detta direktiv diskuterar man giftigheten hos vissa tungmetaller och att gränsvärden 

för dessa måste fastställas med avseende på dessa ämnes förekomst i marken. Man tar i direk-

tivet också upp ett förbud att använda slam på mark där värdena för de ämnen som har gräns-

värden överstiger de gränsvärden som finns. Efter detta diskuterar man hur man ska se till att 

gränsvärdena följs i praktiken, genom att antingen begränsa förekomsten av tungmetaller i 

slammet eller genom att begränsa genomsnittsmängden av en metall som får tillföras marken 

över en tioårsperiod.  

Direktivets första artikel sammanfattar syftet med direktivet som är att man ska främja en 

riktig användning av slammet, men denna ska inte leda till några negativa effekter på männi-

skors hälsa eller miljön. Artikel 2 går vidare med att definiera de begrepp som används i di-

rektivet, vilket följer samma upplägg som den svenska lagstiftningen.  

Den tredje artikeln i direktivet behandlar slammets användning och de eventuella villkor varje 

medlemsstat sätter på användandet av slam. Då direktivet i sig i skrivande stund är 28 år 

gammalt så kommer den tredje artikeln inte att diskuteras mer ingående i denna rapport. Den 

fjärde artikeln i direktivet hänvisar till de bilagor som definierar gränsvärden för de olika äm-

nena man har beslutat att begränsa. Dock har det sedan dess kommit mer relevant information 

och nya föreskrifter på området, varför dessa bilagor inte inkluderas i denna rapport.  

Artikel nummer fem i direktivet fortsätter på samma tema och definierar när medlemsstaterna 

får förbjuda spridning av avloppsslam på åkermark och de begränsningar medlemsstaterna får 
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göra när det gäller spridning av slam på åkermark. Artikel sex tar upp den behandling slam-

met måste genomgå innan det sprids på åkermark och vilken dokumentation producenten ska 

tillhandahålla användaren innan slammet får spridas. Kraven på behandling samt dokume-

tation är vidare specificerade i en av direktivets bilagor. Även artikel sju och artikel åtta be-

handlar de restriktioner som måste tillämpas när det kommer till att sprida slam på vissa 

marktyper och slammets egenskaper och hur man minimerar påverkan på omgivningarna från 

marken där slammet sprids.  

3.5 Avfallsförordning (2011:927) 
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) är utfärdad den 30 november 2011. Enligt 2§ har termer 

och uttryck i förordningen samma betydelse som i 15 kap miljöbalken, vilket gör det lätt att 

dra paralleller mellan de olika lagstiftningarna. Detta är viktigt då mycket som står i miljöbal-

ken ska användas även när man tolkar avfallsförordningen.  

4§ i avfallsförordningen är relevant när det kommer till hanteringen av avloppsslam. Här de-

finierar man nämligen de olika typer av hantering av avfall som finns i lagstiftningen. Här 

skulle att återföra slammet till åkermark klassas som återvinning, alltså ”en avfallshantering 

som beskrivs i bilaga 2 eller som på annat sätt innebär att avfallet kommer till nytta som er-

sättning för annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshante-

ring som innebär förberedelse för återanvändning”. Att sprida slammet på åkermark faller 

under att avfallet, som i detta fall är slammet, kommer till nytta som ersättning för annat 

material. Annat material innebär i detta sammanhang mineralgödsel.  

Avfallsförordningens 5§ definierar vad som menas med deponi och att deponera avfall. Detta 

är en strategi som är relevant när det kommer till avloppsslam för det finns tyvärr inte efter-

frågan så att allt slam kan spridas på åkermark. Detta innebär potentiellt att en viss andel av 

slammet kan komma att deponeras. Det är dock förbjudet att deponera organiskt och bränn-

bart avfall, men dispens från detta förbud kan sökas hos länsstyrelsen.  

När det gäller transporterna av slammet kräver avfallsförordningen enligt 36§ att det krävs 

tillstånd att yrkesmässigt transportera avfall eller för privatpersoner om man ska transportera 

10 ton övrigt avfall. Enligt 36§, tredje punkten, krävs det också tillstånd om man ska transpor-

tera avfall som innehåller kadmium, vilket idag är fallet med slammet. Dock gäller inte till-

ståndsplikten för smittbärande avfall enligt 37§. Huruvida detta kan tillämpas på slammet 

kommer det mer om i avsnittet som tolkar den relevanta lagstiftningen. Tillsynen för detta 

faller under tillsyn enligt miljöbalken, vilket innebär att det är miljöförvaltningen som ser till 

så att en verksamhet har de tillstånd som krävs för transport av avfall och ett eventuellt till-

stånd ska förenas med de villkor som krävs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt enligt 39§.  

54§ i avfallsförordningen säger att den som bedriver verksamhet med återvinning och bort-

skaffande som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verk-

samhet och hälsoskydd ska föra anteckningar om det avfall som uppkommer i verksamheten. 

Dessa anteckningar ska bevaras i minst tre år. Efter beskrivningen om hur man ska hantera 

avfall i allmänhet kommer sedan ett antal paragrafer som beskriver de bestämmelser som gäl-

ler för hantering av farligt avfall. Dock faller inte slam in under denna kategori så dessa para-

grafer kommer inte att behandlas i denna rapport. Sedan följer paragrafer som beskriver vilka 

regler det finns i fråga om avfallsplanering och därefter kommer de paragrafer som hanterar 

avgifter, sanktioner och överklagande.  
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Till förordningen hör dessutom fyra bilagor. Den första bilagan listar farliga egenskaper, 

alltså egenskaper som gör att avfallet klassificeras som farligt avfall. Denna bilaga innehåller 

också beskrivningar av de krav ett avfall ska uppfylla för att det ska klassificeras med en viss 

egenskap.  

Förordningens andra bilaga definierar de åtgärder som innebär återvinning. Här går använd-

ning av slam in under punkten R10 i avfallsförordningens andra bilaga, vilket är marksprid-

ning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin. Positiva effekter kan till exempel vara 

en ökad mullhalt i jorden.  

Den tredje bilagan definierar de olika typer av hantering som utgör bortskaffande. Den bort-

skaffningsåtgärd som blir mer och mer relevant i debatten om slam är förbränning på land, 

vilket innebär att man bränner slammet i förbränningsanläggningar. Deponering är också en 

vanlig kvittblivningsmetod för det slammet som inte används inom jordbruket, dock kräver 

detta att man söker dispens för det hos länsstyrelsen.  

Avfallsförordningens fjärde och sista bilaga innehåller en förteckning över olika typer av av-

fall. Det finns också en beskrivning av hur man identifierar en viss typ av avfall. I denna bi-

laga finns flera olika typer av slam som skapas vid rening av processvatten för olika typer av 

industrier med. Om slammet innehåller farliga ämnen ska det klassificeras som farligt avfall, 

vilket försvårar hanteringen. Därför är det viktigt att de industrier som är anslutna till det 

kommunala avloppsnätet inte släpper ut farliga ämnen till avloppsnätet. Dock är detta en för-

hållandevis lätt problematik att arbeta med på grund av att det rör sig om stora punktkällor.  

3.6 REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals 
REACH är en förordning från Europeiska Unionen som handlar om registrering, utvärdering, 

tillståndsprövning och begränsning av kemiska ämnen. REACH ersätter stora delar av tidigare 

kemikalieregler. I REACH finns också krav på användare av kemikalier, vilket inte finns i 

någon tidigare lagstiftning (Kemikalieinspektionen, 2010). På grund av att själva förordning-

en är väldigt omfattande inkluderas i denna rapport endast information från Kemikalieinspekt-

ionen som är den statliga myndighet som är ansvarig för kemikalietillsyn. Även vägledning 

från ECHA (European Chemical Agency) inkluderas, för det är ECHA som står för registre-

ringen av de olika ämnena.  

Enligt REACH behöver avfall inte registreras, för det är inget ämne, blandning eller vara 

(Kemikalieinspektionen, 2011 (a)). Detta innebär i praktiken att om ett ämne omfattas av reg-

lerna som gäller för avfall så berörs det inte av REACH. Enligt Kemikalieinspektionen (2011 

(a)) kan ämnen som återvinns också undantas kravet på registrering om någon redan har regi-

strerat samma ämne. Om det är en biprodukt gäller undantag enligt Bilaga V i förordningen, 

men bara så länge produkten inte släpps ut på marknaden (Kemikalieinspektionen, 2011 (a)).  

Vad som är avgörande för om man ska registrera ett ämne eller inte när det gäller avfall och 

återvunna ämnen är om avfallet upphör vara ett avfall (Kemikalieinspektionen, 2011 (a)). 

Dessutom betraktas den som återvinner ämnet så att det upphör att vara ett avfall som tillver-

kare enligt REACH (Kemikalieinspektionen, 2011 (a)). Detta är intressant i slamfrågan, för 

det är den som sprider slammet på mark som står för själva återvinningen av slammet, för 

avloppsreningsverken kan betrakta det som ett avfall. Mer om detta i tolkningen av relevant 

lagstiftning. 
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European Chemical Agency (ECHA) har släppt en guide för Bilaga V till REACH, vilken 

förklarar hur man ska tolka de regler som gäller för undantag från registrering. I denna guide 

finns det olika exempel på ämnesgrupper som är undantagna från registrering enligt REACH. 

Dessa ämnen är grupperade efter sättet de uppkommer på. Enligt inlägg 4 i denna vägledning 

så kan ämnen som skapas när man tillsätter en fällningskemikalie till en process undantas, 

eftersom det inte är huvudsyftet med processen att skapa detta ämne (ECHA, 2012). Använ-

der man på reningsverk en kemisk fällning för att rena vattnet från fosfor kan man nyttja 

denna regel för att överlåta det slam som bildas med högt innehåll av fosfor. Dock går inte 

detta inlägg att tillämpa på det slam som skapas i biologiska processer. I detta inlägg finns 

också bestämmelser för vad som gäller om man använder en avvattningskemikalie; produkten 

av avvattningen är man inte tvingad att registreras (ECHA, 2012), vilket är väldigt relevant 

för slammet på grund av att det måste avvattnas till en viss grad innan det kan spridas på 

mark. En annan viktig aspekt i detta inlägg är att om en pH-justerare används så leder detta 

inte till krav på registrering enligt REACH (ECHA, 2012).  

Enligt det femte inlägget i ECHAs guide till hur man ska tolka Bilaga V behöver man inte 

registrera biprodukter om dessa inte kommer in på marknaden. Avfallsdirektivet definierar en 

biprodukt och så gör även avfallsförordningen och dessa har egna rubriker i avsnittet som 

behandlar relevant lagstiftning i denna rapport.  

Ett inlägg i guiden som är väldigt relevant för slamfrågan är inlägg nummer 12. Detta säger 

att kompost och biogas är undantagna från kravet på registrering (ECHA, 2012). Inlägg 13 tar 

över när komposten inte längre kan klassificeras som avfall, utan är ett material bestående av 

fasta partiklar som har blivit hygieniserat och stabiliserat. Inlägg 13 gör att kompost faller 

under den kommunala och nationella avfallshanteringen och de definitioner man har av kom-

post kanske kan komma att uppdateras i framtiden.  

3.7 Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med han-

tering, införsel och utförsel av kemiska produkter 

Denna förordning berör vissa kemiska produkter, mer specifikt kadmiumämnen, klorerade 

lösningsmedel och kvicksilver som är relevanta ur ett slamperspektiv. Den är också ett exem-

pel på att man på central nivå har lagstiftat om förbud mot några av de ämnen som också är 

prioriterade i REVAQs arbete med att minimera mängden föroreningar i slammet från av-

loppsreningsverk.  

Med kadmiumämne avses i 2§ ”metallen kadmium eller en kemisk förening vari metallen 

ingår”. Ett kadmiumämne får enligt 3§ i denna förordning inte användas för ytbehandling 

eller som färgämne eller stabilisator. Detta är ett exempel på att man centralt har lagstiftat mot 

en av de metaller som fokus ligger på inom REVAQ. Dock får kemikalieinspektionen enligt 

4§ 1 stycket meddela dispens från 3§ om det finns särskilda skäl. 

Underförstått i förordningen är att klorerade lösningsmedel innebär kemiska produkter som 

helt eller delvis består av metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen. Dessa får enligt 5§ 

inte överlåtas eller saluföras till konsumenter för enskilt bruk. Även här får kemikalieinspekt-

ionen enligt 7§ meddela dispens från förbud enligt 5 och 6§§ om det finns synnerliga skäl 

eller undantag från förbud om det finns särskilda skäl.  

Förordningen tar också upp kvicksilver som är viktigt ur REVAQ-synpunkt. Här specificerar 

förordningens 9 och 10§§ vilka varor som får innehålla kvicksilver. Dock får man inte föra ut 
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dessa ur landet. Även här gäller att Kemikalieinspektionen får meddela dispens eller undantag 

från förbudet.  

3.8 Nytt författningsförslag från Naturvårdsverket 2013 

2013 publicerade Naturvårdsverket en rapport som behandlar återföring av fosfor från olika 

fraktioner i samhället. Denna rapport fick nummer 6580 och innehåller även ett förslag på 

författning som ska reglera återföringen av fosfor från olika fraktioner som finns i samhället, 

här behandlas den lagtext som finns i rapporten i form av författningsförslaget.  

Rapport nr 6580 är skriven av Naturvårdsverket 2013 på uppdrag av regeringen att utreda 

hållbar återföring av fosfor. Denna rapport mynnar ut i ett författningsförslag, vilket, om det 

antas, kommer att påverka hur man hanterar bland annat avloppsslam som ska spridas på 

åkermark. Rapporten i sin helhet behandlas i kapitlet som berör relevant teori, här kommer 

själva författningsförslaget att behandlas då detta har en potential att bli högst relevant lag-

stiftning även om den inte har antagits i skrivande stund.  

Utgångspunkten för förslaget är miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” (Naturvårdsverket, 2013). 

Detta innebär att man har arbetat utifrån att den samlade exponeringen av kemikalier inte ska 

vara skadlig för människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Man har också använt 

miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” för att med detta författningsförslag se till att frakt-

ioner innehållande fosfor inte läggs på mark där tillföring av näring kan leda till näringsläck-

age, som i sin tur kan bidra till övergödning av vattendrag (Naturvårdsverket, 2013). 

Naturvårdsverket (2013) förslår att produktion, saluförande, överlåtande och användning av 

fraktioner som innehåller fosfor ska regleras i en och samma förordning. Förordningen ska 

gälla oavsett om fraktionen ska spridas på åkermark, skogsmark eller annan mark1 

(Naturvårdsverket, 2013). Målet är att åstadkomma en enhetlig reglering, vilket gör det tydli-

gare för alla inblandade aktörer.  

Förslaget tar upp flera olika typer av fraktioner, men den enda som kommer att behandlas i 

denna rapport är avloppsslam. Denna begränsning är gjord i enlighet med rapportens syfte. De 

områden som ska regleras genom förordningen som Naturvårdsverket (2013) föreslår är: 

 Smittskydd genom hygieniserande behandling 

 Begränsningar av innehåll och tillförsel av metaller och organiska ämnen i fraktioner-

na och i marken 

 Begränsning av tillförsel av näringsämnen till marken 

 Förebyggande åtgärder  

 Spårbarhet 

 

I fråga om de begränsningar som föreslås i författningsförslaget ska dessa skärpas efter hand 

för att sträva mot målet ”Giftfri miljö” och samtidigt ge verksamhetsutövarna tid att anpassa 

sig och sina verksamheter till kraven (Naturvårdsverket, 2013). För att det långsiktiga målet 

ska nås krävs ett extensivt uppströmsarbete, inte bara mot verksamhetsutövare utan också mot 

                                                 

1 Med annan mark menas grönytor där människor normalt vistas och som inte utgör tomtmark, exempelvis par-

ker och golfbanor.  
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hushåll. Eftersom målet som är i fokus är ”Giftfri miljö” krävs också ett arbete med att minska 

innehållet av de oönskade ämnena i olika produkter som används i samhället 

(Naturvårdsverket, 2013). För att uppnå målet krävs också en utveckling av tekniker på områ-

det, till exempel genom utveckling av avloppsystem och -rening samt de tekniker som finns 

för återföring av näringsämnen. 

I författningsförslaget ingår också krav på förebyggande åtgärder eller uppströmsarbete. På 

detta sätt kan man minska föroreningar vid källan innan de hamnar i avloppsfraktionen. Upp-

strömsarbete är en viktig del även i arbetet med REVAQ. Ämnena i tabell 1 kan utgöra en risk 

för människors hälsa och miljön vid spridning till åkermark och det finns dessutom en risk för 

upplagring av dessa ämnen i marken (Naturvårdsverket, 2013). 

Tabell 1: Föreslagna gränsvärden för vissa metaller och vissa organiska ämnen i fraktioner 

som ska tillföras åkermark. Gränsvärden för organiska ämnen gäller endast avloppsfraktion-

er (Naturvårdsverket, 2013). 

 

Målet är också att minska förekomsten av andra ämnen och inte bara de som finns i tabell 1 

(Naturvårdsverket, 2013). Naturvårdsverket (2013) menar också att det är viktigt att man kon-

tinuerligt utvärderar de åtgärder som vidtagits för att se hur resultatet blivit inte bara de ämnen 

som det finns gränsvärden för. Även andra ämnen som kan medföra påverkan på människors 

hälsa och miljön ska utvärderas (Naturvårdsverket, 2013). Det långsiktiga målet är att vid 

2030 ska det inte förekomma någon ackumulation av metaller i åkermarken, men detta be-

döms i Naturvårdsverkets (2013) rapport inte vara realistiskt för alla metaller 

(Naturvårdsverket, 2013). Slutsatsen som dras i Naturvårdsverkets (2013) rapport är att det 

krävs ytterligare styrmedel för att komma tillrätta med detta problem. Intervallet för en grad-

vis sänkning uppges vara en kompromiss för att nå målet ”Giftfri miljö” och samtidigt ge 

verksamhetsutövarna en möjlighet att anpassa sig till de nya kraven (Naturvårdsverket, 2013).   
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De förebyggande åtgärderna kommer att behandlas i förordningens 14§. Här beskriver man 

hur en plan för förebyggande arbete ska se ut. Denna paragraf är också knuten till miljöpröv-

ningsförordningen (SFS 2013:251), då vissa verksamheter kan vara knutna till denna förord-

ning (Naturvårdsverket, 2013). Planen verksamhetsutövaren genomför ska uppdateras varje år 

och överlämnas till den myndighet som är ansvarig för miljötillsynen på verksamheten enligt 

miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13). I förordningsförslagets 15§ står det vidare att Na-

turvårdsverket får meddela mer detaljerade föreskrifter om hur planen som diskuterades i 14§ 

ska se ut.  

Dock vill Naturvårdsverket (2013) höja den tillåtna mängden koppar som får tillföras åker-

mark för jordar som löper risk att få kopparbrist. Detta beror på att koppar är ett ämne som är 

nödvändigt för allt liv, men det kan bli toxiskt för vattenlevande organismer vid för höga kon-

centrationer (Naturvårdsverket, 2013). Även många marklevande organismer är känsliga för 

koppar, vilket är anledningen till att det är viktigt att halterna i marken inte blir för höga.  

Många av de metaller som ska begränsas har viktiga användningsområden i dagens samhälle. 

Därför är det viktigt att man hittar alternativ som uppfyller samma krav, men är mer miljövän-

liga enligt produktvalsprincipen i miljöbalken. Här kan man även använda produkter som in-

nehåller mindre mängder av de ämnen som inte får hamna i avloppsslammet.  

I författningsförslaget menar också Naturvårdsverket (2013) att inga avloppsfraktioner ska få 

spridas på åkermark utan föregående hygieniserande behandling. Detta beror på att slammet 

innehåller mänskliga fekalier, vilket är en stor källa till patogener och därmed potentiell smitt-

spridning (Naturvårdsverket, 2013). Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om exakt 

vilka metoder som får användas som hygieniserande behandling av avloppsslam 

(Naturvårdsverket, 2013). Efter hygieniseringen ska avloppsslammet innehålla mindre än 100 

E. coli per gram våtvikt och Salmonella ska ej kunna påvisas i 50 grams våtvikt 

(Naturvårdsverket, 2013).  

När det gäller den hygieniserande behandlingen av slammet behandlas denna i förordnings-

förslagets 7-8§§. Här står de krav som gäller för att slammet ska få spridas på åkermark med 

avseende på ett antal grupper av patogener samt i 8§ specificerar man att Naturvårdsverket får 

lämna mer specifika föreskrifter avseende vilken metod man använder vid hygieniseringen.  

Man specificerar också i författningsförslagets 12-13§§ vilka krav som finns när det gäller 

fosfor och ammoniumkväve. Dock finns det i dagens läge inget som reglerar detta, vilket är 

en viktig faktor när det gäller övergödning av vattendrag. Här går man också in på vad som 

gäller om man blandar ut avloppsfraktionen med annan jord för användning på annan mark.  

I författningsförslagets 23§ står det att Naturvårdsverket årligen ska utföra övervakning av 

förekomsterna av metaller och oönskade organiska ämnen i dels slammet och dels i marken 

där slam från avloppsreningsverk har använts som gödningsmedel. Denna paragraf kommer 

att behandlas i diskussionen och tolkningen av relevant lagstiftning, då detta är något som 

potentiellt kan vara problematiskt att genomföra i praktiken. De paragrafer som följer efter 

denna hanterar mer standardiserade frågor så som dispens (24§), tillsyn (25§), avgifter (26§), 

sanktioner (27§) samt överklagande (28§) (Naturvårdsverket, 2013).  

Till förordningsförslaget följer också tre bilagor med tabeller som innehåller de olika gräns-

värden som gäller för de olika oönskade ämnena som inkluderas i författningsförslaget. Dessa 

specifikationer är väldigt viktiga när man ska tillämpa lagstiftningen då det innebär att man 
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inte behöver gå tillbaka till förarbeten för att tolka och tillämpa lagstiftningen. Dock kan dessa 

gränsvärden göra det svårare för branschen att leva upp till de lagstadgade kraven och detta 

kan försvåra utvecklingen av ett kretslopp av fosfor. Mer om detta i diskussionen.   

Efter bilagorna följer sedan en lista med författningskommentarer till de olika paragraferna. 

Detta är till stor hjälp när man ska tolka lagstiftningen och här sker även många förtydligan-

den av vad som menas med den egentliga lagstiftningen. Detta kan potentiellt vara en stor 

hjälp då formuleringarna i lagstiftningen kan vara relativt vaga då de ska hållas relevanta un-

der lång tid.  

Författningsförslaget presenterades för regeringen 5 september 2013.  

3.8.2 Konsekvensutredning av författningsförslaget 

Naturvårdsverket (2013) har i rapporten inkluderat en konsekvensbeskrivning av författnings-

förslaget. Man har ett referensalternativ, vilket innebär en oförändrad situation från hur det ser 

ut idag (Naturvårdsverket, 2013). De gränsvärden som finns gäller bara för metaller och för 

avloppsslam. För andra avfallsfraktioner med högt innehåll av fosfor gäller inte de gränsvär-

den som gäller för avloppsslam. Gäller detta regelverk fortsättningsvis finns det inga krav på 

hygieniserande behandling (Naturvårdsverket, 2013).  

Idag sprids ungefär 25 % av avloppsslammet på åkermark (Naturvårdsverket, 2013). Natur-

vårdsverket (2013) förutspår att användningen av avloppsslam som gödningsmedel kommer 

att öka 20 % till 2030. För att denna ökning ska ske kräver detta både förbättrad slamkvalitet 

och acceptans hos de jordbrukare som kan använda slammet som gödningsmedel 

(Naturvårdsverket, 2013).  

Eftersom det idag inte finns något lagstadgat krav på hygieniserade behandling finns det en 

latent risk för smittspridning om dagens situation fortgår (Naturvårdsverket, 2013). Vad som 

också kommer att inträffa enligt Naturvårdsverket (2013) är att tillförseln av oönskade ämnen 

till slammet minskar på grund av att man kan effektivisera det uppströmsarbete som bedrivs 

och rikta det mer mot diffusa källor.  

Naturvårdsverkets (2013) förslag är att inte bara tar hänsyn till människors hälsa och miljön. 

Detta innebär i praktiken den påverkan olika ämnen i slammet har på marken och de växter 

som odlas där. Man ska också ta hänsyn till annan miljöpåverkan och andra effekter, som till 

exempel energiförbrukning vid hygieniserande behandling när man utvärderar slamfrågan 

(Naturvårdsverket, 2013).  

I den debatten som berör slamfrågan finns det två olika sätt att se på avloppsslam. Dels är det 

ett avfall med en kvittblivningsproblematik och dels är det en tillgång som man kan utnyttja. 

Detta diskuterar även Naturvårdsverket (2013) i konsekvensutredningen till författningsför-

slaget. Även här kommer REVAQ in som ett möjligt alternativ för att bli av med det slam 

som bildas vid avloppsrening. Naturvårdsverket (2013) förutspår vid referensalternativet att 

fler reningsverk kommer att ansluta sig till REVAQ för att helt enkelt bli av med sitt slam. 

Om mer slam blir tillgängligt på detta sätt kan användningen av slam på åkermark öka 

(Naturvårdsverket, 2013).  

Potentiella följder av detta författningsförslag kommer att diskuteras vidare i diskussionsdelen 

av denna rapport.  
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4. Viktigt faktaunderlag för slamfrågan som helhet 

När vatten renas i ett reningsverk går vattnet genom flera steg som innebär en avskiljning av 

föroreningar som inte ska nå recipienten. Det slam som skapas vid reningsprocesserna är rikt 

på flera näringsämnen, bland annat fosfor, som kan utnyttjas som växtnäring. Varje år genere-

ras ca 230 000 ton slam (mätt i torrsubstans) i Sverige och således blir frågan om kvittbliv-

ning ett stort problem (Bengtsson & Tillman, 2004). Slammet kan betraktas på två helt olika 

sätt. Antingen kan man se det som ett avfall innehållande icke önskvärda ämnen eller som en 

resurs på grund av att det innehåller både näringsämnen och andra ämnen som bidrar till en 

bättre jordkvalitet (Bengtsson & Tillman, 2004).  

Eftersom de flesta avloppsreningsverken är kommunalt ägda finns det många aktörer som 

behöver nå den information som finns. Därför menar Bengtsson & Tillman (2004) att det be-

hövs någon form av länk som samlar all information på ett ställe. Svenskt Vatten som 

branschorganisation fungerar idag som den länken anser Bengtsson & Tillman (2004). VA-

sektorn är dessutom hårt styrd på nationell nivå (Bengtsson & Tillman, 2004), genom till ex-

empel lagen om allmänna vattentjänster, som behandlas mer ingående i avsnittet om relevant 

lagstiftning. För att slammet ska kunna spridas på åkermark som växtnäring behövs någon 

form av kvalitetssäkring (Mattsson et al., 2012) för att säkerställa att det är säkert att använda 

slammet i livsmedelsproduktion och det är här REVAQ kommer in. 

4.1 Bakgrund till REVAQ 

REVAQ är ett samarbete mellan olika aktörer som berörs av frågan om återföring av av-

loppsslam till åkermark. Man arbetar för att minska flödena av farliga ämnen till reningsverk, 

att skapa en hållbar växtnäring samt att minimera riskerna på vägen dit.  

Att sprida slam på åkermark har varit ett vedertaget sätt att nyttja de resurser som finns i 

slammet under lång tid. Dock utfärdade LRF ett slamstopp år 1989 för det förekom brome-

rade flamskyddsmedel i slammet. Efter detta slamstopp skapades ett samarbete mellan de 

olika aktörerna som är inblandade i eller har ett intresse i återföring av avloppsslam till jord-

bruksmark (Naturvårdverket, 2003). Det har från huvudmannens sida alltid ställts krav på 

inkommande vatten till reningsverket. Till en början ställde man dessa krav på inkommande 

vatten med hänsyn till processerna i reningsverket, men nu ställs kraven mer och mer för att 

skydda möjligheten att återföra växtnäring till jordbruket (Mattsson et al., 2012).  

Innehållet av oönskade ämnen i det svenska slammet har dock alltid legat under de Europe-

iska gränsvärdena (Naturvårdsverket, 2002). Detta har lett till att man i Sverige har ställt 

högre krav på slammet än i övriga Europa för att det ska få spridas på åkermark. Vad man 

måste förstå när man granskar slamproblematiken är att det inte är reningsverket som är hela 

problemet eller hela lösningen (Mattsson et al., 2012). Man måste tillhandahålla information 

som motiverar alla inblandade intressenter och sakägare att göra sin del av det nödvändiga 

förbättringsarbetet (Mattsson et al., 2012).  

4.1.1 Varför skapades REVAQ? 

REVAQ skapades 2002 för att erbjuda ett system som säkerställer slammets kvalitet innan det 

sprids på jordbruksmark (Svenskt Vatten, 2012; Sweco, 2013). Att säkerställa kvaliteten på 

slammet är en viktig aspekt menade även Naturvårdsverket i sin aktionsplan för återföring av 

fosfor ur avlopp (2002). REVAQ involverar Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförbund och 
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Svensk Dagligvaruhandel (REVAQ, 2012). I detta samarbete representeras alla aspekter av att 

kunna återföra slammet till jordbruksmark; VA-branschen representeras av Svenskt Vatten, 

jordbrukarna representeras av LRF och handlarna representeras av Svensk Dagligvaruhandel. 

REVAQ är ett sätt att skapa ett förtroende mellan de olika aktörerna som är inblandande i 

återförandet av slam till jordbruksmark och ambitionsnivån inom REVAQ är väldigt hög 

(Carlsson, 2003). Naturvårdsverket menar i sin aktionsplan från 2002 att det är viktigt med en 

dialog mellan de olika aktörerna som påverkas av ett återförande av avloppsslam till jord-

bruksmark (Naturvårdsverket, 2002). Detta är en del av REVAQ, eftersom detta system drivs 

som ett samarbete mellan de olika branschernas organisationer. REVAQ drivs också av ett 

kontinuerligt reviderings- och uppföljningsarbete (REVAQ, 2012), detta för att säkerställa att 

ingen ackumulation av giftiga ämnen eller tungmetaller sker i marken.   

Att återföra slam till jordbruksmark är kopplat till ett av riksdagens miljömål. Målet är att 

minst 60 % av fosforföreningarna i avloppsvattnet ska återföras till produktiv mark (Svenskt 

Vatten, 2012). I detta mål ingår också att minst 50 % av det slam som återförs till produktiv 

mark ska gå till jordbruksmark (Svenskt Vatten, 2012). För att fosforföreningarna i slam ska 

kunna återföras till jordbruksmark måste slammet uppfylla vissa krav. I Sverige är det enbart 

REVAQ-certifierat slam som rekommenderas av LRF för spridning på åkermark (LRF, 2010) 

och de reningsverk som är certifierade arbetar kontinuerligt med att förbättra slammets kvali-

tet för att nå de mål REVAQ har satt till 2025 (REVAQ, 2012). En viktig del i att nå de mål 

som REVAQ har satt upp är uppströmsarbete (Mattsson, et al., 2012), d.v.s. att man arbetar 

direkt mot källorna för att minimera förekomsten av de ämnen som inte får förekomma i 

slammet. Naturvårdsverket anför i sin aktionsplan (2002) att det ska råda balans mellan till- 

och bortförsel för grundämnen på åkermark. Ett delmål för detta är att inget grundämne får ha 

en fördubblingstid som är mindre än 500 år (Naturvårdsverket, 2002). Här spelar de lokala 

förutsättningarna stor roll, vilket man måste ta hänsyn till, enligt både Naturvårdsverket 

(2002) och Usman et al., (2012).  

Det kortsiktiga målet med REVAQ är att skapa ett system som har en process för kvalitets-

förbättringar som är tydlig, fyller sitt syfte och är accepterad av alla inblandade aktörer 

(Mattsson et al., 2012). Här kan det diskuteras om man ska införa en standard för till exempel 

jordprovning, så att alla jordprover tas på ett enhetligt sätt och därför blir lättare att jämföra 

(Naturvårdsverket, 2002). Eftersom REVAQ är ett samarbete mellan alla aktörer som har ett 

intresse av att återföra slammet till jordbruksmark är det viktigt att man kan undersöka hur 

slammets innehåll påverkar innehållet av motsvarande ämnen i marken där slammet sprids 

och i de grödor som odlas på mark där slam använts som gödningsmedel.  

4.1.2 Regler för certifiering enligt REVAQ från och med 2013-01-01 

Syftet med certifieringssystemet REVAQ är att vara en nationell och lokal drivkraft för en 

kontinuerlig förbättring av både kvaliteten på det avloppsvatten som kommer in till renings-

verken och det slam som sedan används som jordförbättringsmedel (Svenskt Vatten, 2013). 

Dessutom ska REVAQ se till att alla aktörer erbjuds en öppen och transparant information om 

hur slammet produceras och om dess sammansättning (Svenskt Vatten, 2013). Svenskt Vatten 

(2012) säger dessutom att REVAQ ska se till att växtnäring från avloppsfraktioner ska produ-

ceras på ett säkert sätt och att slammet uppfyller förutbestämda kvalitetskrav.  

För att uppfylla de syften som nämns ovan har Svenskt Vatten tagit fram en skrift som speci-

ficerar de regler man har för att se till att målen med REVAQ nås. Fokus vid certifieringen 

ligger på att verksamheten genomförs på ett strukturerat och systematiskt sätt, att spårbarhet 

och hög kvalitet uppnås i den praktiska hanteringen, att systematiskt förbättringsarbete bed-
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rivs, att slammet uppfyller specificerade krav samt att relevant redovisning av slammets sam-

mansättning ges (Svenskt Vatten, 2013).  

När det kommer till att minimera innehållet av spårelement ska slamproducenten initialt ana-

lysera de 60 spårelement som anges i Naturvårdsverkets rapport 5148 (Svenskt Vatten, 2013). 

Detta ska genomföras i tre på varandra följande månadssamlingsprov enligt Svenskt Vatten 

(2013). I regelverket finns det specificerat vilka spårämnen som ska finnas med i den hand-

lingsplan som slamproducenten måste ta fram. Samtliga spårelement ska analyseras på ett 

årssamlingsprov varje år efter de tre första proven (Svenskt Vatten, 2013). När ett spårelement 

har en större ackumuleringstakt än 0,20 % betraktas det som ett prioriterat spårelement enligt 

de regler Svenskt Vatten har tagit fram för certifiering enligt REVAQ. Om en ackumulerings-

takt å andra sidan understiger 0,20 % för den senaste tolvmånadersperioden betraktas det äm-

net inte längre som prioriterat (Svenskt Vatten, 2013). En ackumuleringstakt på 0,20 % är 

samma sak som en fördubblingstid på 500 år.  

Ett speciellt viktigt ämne i REVAQ är kadmium. Vill ett reningsverk certifiera sig som slam-

producent får man från och med 1 januari 2013 inte ha ett kadmiuminnehåll i slammet som 

överstiger 32 mg Cd/kg P, beräknat från respektive reningsverks årsmedelvärde (Svenskt 

Vatten, 2013). Målet för hållbarhet enligt REVAQ, som ska nås år 2025 är en Cd/P- kvot som 

är 17 mg Cd/kg P (Svenskt Vatten, 2013). Den tillåtna mängden kadmium ska minska från 

2013 till år 2025 enligt Svenskt Vatten (2012). Denna förbättringstakt för slamproducentens 

hela mängd slam ska presenteras i form av en rät linje som visar lutningen för den senaste 36-

månadersperioden (Svenskt Vatten, 2013). Förutom de prioriterade spårämnena och kadmium 

ska innehållet av oönskade organiska ämnen i slammet minimeras.  

Som slamproducent ska man ta fram en handlingsplan för att minska hushållens användning 

av kemikalier som en del av uppströmsarbetet. Man ska dessutom ta reda på den belastning 

hushåll och olika verksamheter bidrar med till det certifierade reningsverket (Svenskt Vatten, 

2013). Svenskt Vatten (2012) ställer också krav på att slamproducenten ska kartlägga de verk-

samheter vars avloppsvatten skiljer sig från hushållsspillvatten. Speciellt viktiga är verksam-

heter som tillverkar eller hanterar läkemedel. Slamproducenterna ska dessutom sammanställa 

en kemikalielista som innehåller alla ämnen som ska fasas ut enligt PRIO2 som används i an-

slutna verksamheter (Svenskt Vatten, 2013).  

Ansvaret för slammets spårbarhet ligger också på slamproducenten. Det är alltså upp till 

slamproducenten att se till att all hantering efter det att slammet lämnat reningsverket sker på 

ett korrekt och förtroendeingivande sätt (Svenskt Vatten, 2013). Slam från REVAQ- certifie-

rade reningsverk får endast tillhandahållas yrkesmässig verksamhet enligt de regler som gäller 

från den 1 januari 2013.  

Det är även upp till slamproducenten att se till att slammet nyttjas optimalt med avseende på 

växtnäring och organiskt material (Svenskt Vatten, 2013). I detta ingår att man som slampro-

ducent ska se till att slammet används på ett sätt så att näringsläckage undviks.  

                                                 

2 PRIO ger ämnen olika prioriteringsnivåer baserade på deras farliga egenskaper. PRIO underlättar riskminsk-

ningsarbetet och bidrar till att rätt kemikalie används på rätt ställe. PRIO-verktyget är också en hjälp för arbetet 

mot målet ”Giftfri miljö” 
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Slamproducenter som är certifierade enligt REVAQ ska bedriva egenkontroll av sin verksam-

het. I denna egenkontroll ska det ingå ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar för att 

säkerställa att certifieringsreglerna som följer med REVAQ-certifikatet följs (Svenskt Vatten, 

2013). Om man redan har någon form av miljöledningssystem kan egenkontrollen införlivas i 

detta. Som producent av slam ska man dels ha styrande dokument som säkerställer att verk-

samheten styrs på ett effektivt sätt och dels redovisande dokument som journalför och bevarar 

information och dokument som är viktiga för verksamheten (Svenskt Vatten, 2013). Den re-

dovisande dokumentationen ska vara tillräcklig för att uppnå erforderlig spårbarhet av slam-

met. Den dokumentation som är kopplad till slammets spårbarhet ska sparas i 10 år.  

När en slamproducent är certifierad enligt REVAQ är det viktigt att arbeta med mätning, ana-

lys och förbättring. Behov av mätning och övervakning ska identifieras och anges i form av 

till exempel processparametrar (Svenskt Vatten, 2013). Ledningen ska dessutom se till att det 

finns en fungerande internrevision som ska revidera verksamheten minst en gång per år och 

det ska finnas en dokumenterad rutin för hur internrevisionen ska bedrivas (Svenskt Vatten, 

2013).  

Ledningen för det reningsverk som innehar certifikatet ska verifiera sitt åtagande genom be-

slut när det gäller att utveckla, införa och ständigt förbättra kvalitetssystemet i syfte att öka 

förtroendet för slamproduktionen (Svenskt Vatten, 2013). Det ska också finnas en kvalitetspo-

licy som beskriver de ambitioner man som innehavare av certifikatet har med avseende på 

slamkvalitet som ska ha fokus på att förbättra slammets värde som växtnäring (Svenskt 

Vatten, 2013).  

Som producent av REVAQ-certifierat slam ska man också ha en handlingsplan för att slam-

mets kvalitet ständigt ska förbättras (Svenskt Vatten, 2013). Denna handlingsplan ska dessu-

tom bidra till ökade möjligheter för nyttiggörande av slammet enligt reglerna som tagits fram 

av Svenskt Vatten (2012). Denna handlingsplan ska innehålla mätbara mål, planerade åtgär-

der, ansvarsfördelning för att nå de planerade målen, tillvägagångssätt, resursbedömning, 

samt tidsplaner och hur sammanställning av resultat och uppföljning ska ske (Svenskt Vatten, 

2013). Hos slamproducenten ska det finnas en person som är ansvarig för egenkontrollen. 

Denna person ska säkerställa att slammet uppfyller kvalitetskraven som kommer med certifie-

ringen.  

Som slamproducent ska man också identifiera och styra alla aktiviteter i den egna verksam-

heten som kan påverka slammets möjligheter att nyttjas som växtnäring (Svenskt Vatten, 

2013). Samproducenten ska också ha en ständig provtagning på inkommande vatten och göra 

en bedömning av tillförseln från verksamheter och hushåll (Svenskt Vatten, 2013). Från A- 

och B-verksamheter3 kan slamproducenten göra en bedömning av tillförseln från aktuella mil-

jörapporter enligt de regler från Svenskt Vatten som gäller från 1 januari 2013. Det är också 

upp till slamproducenten att dokumentera det externa slam som kommer in till reningsverket 

för vidare behandling (Svenskt Vatten, 2013).  

                                                 

3 A- och B-verksamheter är verksamheter som söker tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen respektive Länssty-

relsen. Vilka verksamheter som klassificeras som A- eller B-verksamheter specificeras i bilagan till Förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.   
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När slammet har genomgått avvattning och eventuell annan efterbehandling som t.ex. rötning, 

ska det kontrolleras så att det inte innebär en risk för människors hälsa eller miljön att sprida 

det på åkermark. Slamproducenten ska säkerställa genom provtagning att slammet uppfyller 

de krav som finns innan det släpps ut på marknaden (Svenskt Vatten, 2013).  

De regler som finns från Svenskt Vatten (2012) specificerar också hur man ska hantera slam-

met vid spridning och hur dokumentationen kring slammet ska redovisas av slamproducenten 

(Svenskt Vatten, 2013). I regelverket finns också ett antal bilagor som bland annat innehåller 

de gällande gränsvärdena som finns för olika oönskade ämnen i slammet.  

4.2 Fördelar och risker med användningen av slam som gödningsmedel 

Debatten idag fokuseras på att mineraliskt fosfor är en ändlig resurs. Därför diskuteras återfö-

ringen av fosfor i avloppsslam till jordbruksmark, men det finns en oro för att ämnen som inte 

får förekomma i livsmedel sprids från slammet vidare till grödan som odlas på mark som 

gödslats med slam (Mattsson et al., 2012). 2001 bedömde Naturvårdsverket att tillgången på 

fosfor var så stor att risk för brist inte var huvudargumentet för återföring av avloppsslam till 

jordbruket. Man menade dock att användning av mineralisk fosfatgödsel inte var ett hållbart 

sätt, för detta tar inte hänsyn till kretsloppsaspekten (Naturvårdsverket, 2002) och denna 

aspekt kan man härleda bakåt till den kretsloppsprincip som finns i miljöbalken. På grund av 

att behovet av mineraliskt fosfor kommer att fortsätta vara stort lägger den svenska regeringen 

och riksdagen stor vikt vid att man ska kunna återvinna fosfor från organiskt avfall 

(Bengtsson & Tillman, 2004). Fosfor är det näringsämne som har fått mest utrymme i debat-

ten, men det finns en pågående diskussion om att återvinna fler ämnen, såsom kväve, kalium 

och svavel (Bengtsson & Tillman, 2004).  

4.2.1 Kadmium som oönskat ämne 

Anledningen till det fokus som ligger på kadmium som oönskat ämne i slammet är att det har 

en hög mobilitet och en potentiellt stor påverkan på människors hälsa om det kommer ut i 

livsmedelskedjan (Naturvårdsverket, 2002). Med kadmium är också fallet att det krävs väldigt 

små mängder för att det ska resultera i negativa effekter på människors hälsa och miljön. Det 

finns även lagstiftning, förordning 1998:944, som behandlar hantering av bland annat kad-

mium för att man ska minimera de negativa effekterna metallen har på människors hälsa och 

miljön.   

Att använda slam som jordförbättringsmedel i olika sammanhang är en metod som är accepte-

rad över hela världen som kvittblivningsmetod för slammet (Olofsson, et al., 2012). Slammet 

innehåller både näringsämnen och organiska ämnen som kan förbättra jordkvaliteten och jor-

dens produktivitet och dessutom kan spridningen av slam på mark hjälpa till att minska den 

utarmning av mineraliskt fosfat som pågår idag (Olofsson et al., 2012). Inom Europeiska Un-

ionen används ungefär 37 % av det slam som produceras på åkermark (Olofsson et al., 2012). 

Ett miljömålkvalitetsmål som återkommer i problematiken som rör slam är ”Giftfri miljö”. 

Detta miljömål är speciellt relevant när det kommer till metallen kadmium. I miljömålet 

”Giftfri Miljö” ingår att nyproducerade varor ska innehålla så lite kadmium som bara är möj-

ligt och dessutom ska halterna av kadmium i mat vara så låga att de inte påverkar hälsan nega-

tivt (Kemikalieinspektionen, 2011 (b)). En av dessa negativa hälsoeffekter är att kadmium är 

cancerframkallande (Kemikalieinspektionen, 2012 (b)). Dessutom är kadmium väldigt toxisk 

för vattenmiljön (Kemikalieinspektionen, 2012 (b)). Dock är kadmium tillåtet i konstnärsfär-

ger.  
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Från Kemikalieinspektionens sida framhåller man också att det är viktigt att sänka halterna av 

kadmium på grund av att kadmium kan orsaka skador på skelett och njurar 

(Kemikalieinspektionen, 2011 (c)). Man framhåller i rapporten ”Kadmiumhalten måste 

minska- för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus” att 

det är viktigt att minska tillförseln av kadmium till åkermark från mineralgödsel 

(Kemikalieinspektionen, 2011 (c)). Detta kan i förlängningen också beröra det slam som 

sprids på åkermark, då slammet innehåller kadmium som har sitt ursprung i de kemikalier 

som används i hushåll och i industrin. Rapporten som nämndes tidigare i detta stycke har 

skrivits av KemI på uppdrag av regeringen 2011.  

En nackdel är att kadmium ingår i det fosfatmineral som används för att tillverka konstgödsel 

(Kemikalieinspektionen, 2011 (b)). En minskad användning av konstgödsel kan potentiellt 

leda till att tillförseln av kadmium till åkermark minskar om det finns alternativa källor till 

fosfat med lägre innehåll av kadmium. Kadmiuminnehållet i konstgödsel har visat en mins-

kande trend fram till 2008/2009 för att öka något 2009/2010 och 2010/2011 

(Kemikalieinspektionen, 2011 (b)). Detta beror enligt Kemikalieinspektionen (2011 (b)) på 

dels ett ökat innehåll av kadmium i fosfatgödseln och på dels ett ökat användande av konst-

gödsel.  

I figur 1 visas den totala mängden kadmium som förekommit i svensk mineralgödsel sedan år 

1996/97. Generellt sett så är det en nedåtgående trend, men efter år 2008/09 så har innehållet 

av kadmium i konstgödsel visat en svagt ökande trend, vilket inte är positivt på grund av att 

kadmium inte får förekomma i livsmedel.  

 

Figur 1: Trend över kadmiuminnehållet i konstgödsel. Diagrammet visar total mängd kad-

mium i såld fosfatgödsel för en 15-års period (Kemikalieinspektionen, 2011 (b)). 
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Kadmium är ett utbrett problem i dagens samhälle, då det har stor negativ påverkan på männi-

skors hälsa och miljön och dessutom förkommer i produkter som används i hushåll. Dessa 

negativa effekter kan bland annat inkludera cancer och benskörhet (Kemikalieinspektionen, 

2012 (a)).  

Sedan 10 december 2011 finns ett förbud inom EU som säger att smycken, plast och svetstråd 

inte får innehålla mer än 0,01 viktprocent kadmium. Att detta förbud har trätt i kraft visar på 

att kadmium är en metall som även i små mängder kan påverka hälsan negativt. Detta innebär 

att det är väldigt viktigt att minimera mängden kadmium som når livsmedelsproduktionen. I 

Sverige vill man enligt Kemikalieinspektionen (2012 (b)) att kadmium ska tas ur kretsloppet 

helt och hållet, men man måste rätta sig efter den gällande lagstiftningen i EU. Detta innebär 

att kadmium fortsatt tillåts i återvunnen PVC med lågt innehåll av kadmium 

(Kemikalieinspektionen, 2012 (b)). 

Kemikalieinspektionen har gjort en studie för att visa på vad de negativa hälsoeffekterna av 

kadmium i livsmedel kostar samhället (Kemikalieinspektionen, 2012 (a)). Denna studie har 

gjorts på benbrott, för en av de negativa effekterna kadmium har på hälsan, förutom de som 

nämnts tidigare, är att det orsakar benskörhet. Från det underlag som Kemikalieinspektionen 

(2012 (a)) använt finns det ett statistiskt säkerställt samband mellan intag av kadmium från 

mat och benskörhet. De negativa effekterna som kadmium har på människors hälsa och mil-

jön gör det extra viktigt att man minimerar mängden kadmium i kretsloppet för livsmedel.   

I fråga om kadmium har det också länge debatterats om huruvida man ska förbjuda kadmium i 

konstnärsfärger, då det är kadmium som ligger bakom den gula färgen som används av konst-

närer. Man har länge arbetat för att förbjuda kadmium i konstnärsfärger, men detta har inte 

lyckats. Under 2013 har man bedrivit ett arbete med att förbjuda detta vid källan och Kemika-

lieinspektionen har skrivit ett begränsningsförslag till EU-kommissionen. Detta arbete bott-

nade i en rapport skriven av Svenskt Vatten som påvisade att avloppsvattnet vid de konstsko-

lor som använder färg med kadmium i uppvisar en kraftigt förhöjd halt av kadmium.  

4.2.2 Potential och risker med näringsämnena i slammet 

I samhället idag är det viktigt ur flera aspekter att ett kretsloppstänkande tillämpas för flöden 

med materiella resurser (Svanström et al., 2008). Att återföra fosfor från avloppsfraktioner 

kan bidra till detta kretsloppstänkande som bland annat framhävs i de inledande paragraferna i 

miljöbalken. Som gödningsmedel kan slammet, liksom andra gödningsmedel, bidra till den 

eutrofiering som sker i svenska vattendrag idag (Svanström, et al 2008), men detta ska mot-

verkas enligt de regler som gäller för REVAQ från 1 januari 2013 (Svenskt Vatten, 2013).  

Återföringen av fosfor är relevant för två av riksdagens miljömål, ”God bebyggd miljö” och 

”Giftfri miljö” (Carlsson, 2003). År 2003 fanns det en positiv inställning hos detaljvaruhan-

deln för att återföra slam till jordbruksmark, men farliga eller ackumulerbara ämnen får inte 

förekomma i livsmedlen (Carlsson, 2003). Här är uppströmsarbetet ett viktigt instrument, för 

slammets innehåll beror på innehållet i det vatten som kommer in till reningsverket (Usman et 

al., 2012).  

En viktig aspekt med att återföra slam till jordbruksmark är att organiskt bundet kväve är 

mindre benäget att läcka ut till grundvattnet än kemiskt kväve (Usman et al., 2012). Usman et 

al. (2012) menar också att det bästa sättet att ta tillvara på de näringsämnen som finns i den 

mänskliga näringskedjan är att återföra slam från avloppsreningsverk till jordbruksmark. En 
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annan fördel med att det organiska kvävet släpps ut långsamt är att det blir tillgängligt för 

växterna under längre perioder än det kemiskt bundna kvävet (Usman et al., 2012).  

Det organiska materialet i slammet är också av vikt för de lantbruk som saknar kreatur (Mal-

mqvist et al., 2006). Det organiska material som finns i slammet är dessutom stabilt, vilket 

gör att det bidrar till ett ökat humusinnehåll i jorden (Naturvårdsverket, 2002). De flesta orga-

niska föroreningar bryts ner relativt snabbt, undantagen är PCB:er, dioxiner, bromerade flam-

skyddsmedel och några andra ämnen som är kända för att ha låg biologisk nedbrytbarhet även 

i jord (Mattsson et al., 2012) får inte förekomma i slammet. Den ökade humushalten i jorden 

kan också leda till att föroreningar får minskad mobilitet och därmed blir mer svårtillgängliga 

för växter (Naturvårdsverket, 2002). Detta betyder att en mindre mängd oönskade ämnen po-

tentiellt når livsmedelskedjan. Även Svanström et al. (2008) framhåller att det organiska in-

nehållet i slammet har en positiv påverkan på jordkvaliteten.  

När man ska ta tillvara på näringsämnena i slam är det viktigt att detta görs på ett effektivt sätt 

(Svanström et al., 2008). Det är också viktigt att man kan ta hand om de växthusgaser som 

kan bildas i slammet (Svanström et al., 2008), genom till exempel rötning som genererar bio-

gas.  

Naturvårdsverket föreslog att man, på frivillig basis, skulle införa fosforrelaterade gränsvär-

den i slam där fosfor bedöms vara den huvudsakliga nyttan (Naturvårdsverket, 2002). Detta 

har man i REVAQ gjort genom att arbeta med en Cd/P-kvot (REVAQ, 2012). 2011 hade tre 

reningsverk en Cd/P kvot under 20, vilket är vid eller mycket nära målet för hållbarhet som är 

17 mg Cd/kg P (REVAQ, 2012).  

4.3 Rening av processavloppvatten 

När det kommer till spillvatten och processvatten från industrin finns det många olika metoder 

man kan använda för att rena det och vilken metod man ska använda måste anpassas till inne-

hållet i vattnet (Kemira Kemwater, 2003). I ett kommunalt reningsverk är processerna anpas-

sade efter innehållet i spillvatten från hushåll, vilket gör att industriellt avloppsvatten ibland 

inte renas effektivt då dess sammansättning kan skilja sig väsentligt från hushållspillvatten.  

Industrier kan arbeta med att ha slutna processer för att minimera de skadliga ämnen som 

kommer till reningsverket (Svenskt Vatten, 2012). Ett annat alternativ är att ha någon form av 

intern rening som är anpassad till innehållet i det spillvatten som uppkommer. Om en industri 

har en intern rening kan det vara så att de får släppa sitt spillvatten till dagvattennätet, ansluta 

sig till det kommunala avloppsnätet eller släppa vattnet direkt till recipient efter reningen. Det 

är upp till huvudmannen, vilket vanligtvis är VA-avdelningen på kommunen, att avgöra om 

en industri får ansluta sig till det kommunala avloppsnätet även när det finns en intern rening. 

Risken med att industrierna har intern rening är att det potentiellt kan uppkomma ett slam som 

man måste göra sig av med (Kemira Kemwater, 2003), genom till exempel deponering. Då 

avloppsvatten från industrier generellt sett har ett lägre fosforinnehåll än spillvatten från hus-

håll (Mattsson, et al., 2012), är sannolikheten mindre att man ska kunna använda denna typ av 

slam som gödningsmedel.  

Bidraget av tungmetaller från industrin beror på många olika faktorer (Balmér, 2001) och det 

är svårt att generalisera. Det finns dessutom många mindre verksamheter i kommuner som 

inte kräver tillstånd eller anmälan. Dessa små källor kan bidra till relativt stora, diffusa ut-
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släpp (Balmér, 2001). Utsläppen från industrier kan styras relativt mycket genom de krav som 

ställs på dem av myndigheterna (Sweco, 2013).  

4.4 Uppströmsarbetet 

En viktig del i uppströmsarbetet är att se till att de anslutna industrierna hanterar sina kemika-

lier på ett sätt som minimerar påverkan på människors hälsa och miljön (Svenskt Vatten, 

2012). Detta kräver ett samarbete mellan miljöförvaltningen och VA-avdelningen, eftersom 

tillsynen av miljöfarlig verksamhet bedrivs av miljöförvaltningen. Det är också miljöförvalt-

ningen som begär in kemikalieförteckningar som en del av tillsynen. Dessa förteckningar är 

ett bra verktyg för VA-avdelningen när de ska ställa krav på verksamheten att fasa ut eller 

minska användningen av vissa ämnen (Svenskt Vatten, 2012). Dock är det inte enbart indu-

strier som kan bidra med farliga tungmetaller in till reningsverket. Finns det kombinerade 

ledningar som avleder både dagvatten och spillvatten kan dagvatten från hårdgjorda ytor vara 

en källa som bidrar till mängden tungmetaller i slammet (Mattsson et al., 2012).  

Ett av problemen med tungmetaller är att de potentiellt kan bioackumuleras och leda till mer 

skadliga effekter om detta skulle vara fallet. Biockumulation kan också ske för olika typer av 

svårnedbrytbara organiska föreningar. Detta innebär att man måste vara väldigt restriktiv med 

vilka koncentrationer av oönskade ämnen man från huvudmannens sida tillåter i inkommande 

vatten till reningsverket.  

Svenskt vatten menar i P95: Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan 

verksamhet (Svenskt Vatten, 2012) att ämnen som har en potential att bioackumuleras inte får 

hamna i slammet. Deras toxiska egenskaper potentiellt kan hamna i de livsmedel som odlas på 

marken där slammet används. Eftersom många metaller med toxiska egenskaper har en natur-

lig användning i hushåll är de svåra att få bort från slammet helt och hållet (Svenskt Vatten, 

2012). I fråga om organiska föreningar beror deras toxicitet på hur snabbt de bryts ned och om 

deras toxicitet varierar under nedbrytningsprocessen (Naturvårdsverket, 2002), vilket försvå-

rar uppströmsarbetet.  

Hushållens användning av kemikalier innebär att uppströmsarbetet blir svårare, eftersom äm-

nena kommer från många små källor, istället för få, stora punktkällor, vilket är fallet med ut-

släpp från industrin. När det kommer till de giftiga organiska föroreningar som finns rekom-

menderar Svenskt Vatten i P95 att verksamhetsutövare följer produktvalsprincipen som är 

specificerad i miljöbalken (Svenskt Vatten, 2012).  

Naturvårdverket menar i sin aktionsplan från 2002 att när det kommer till tungmetaller så har 

de flesta stora punktkällor redan identifierats och nu måste man arbeta mer för att minska de 

diffusa utsläppen (Naturvårdsverket, 2002). Även nu måste man arbeta mer med diffusa ut-

släpp menar Naturvårdsverket i en rapport från 2013. Detta arbete blir mycket svårare, vilket 

är en av anledningarna till att minskningen av tungmetaller i slammet inte har varit så stor 

som krävs för att uppnå målen med REVAQ till år 2025 (Mattsson et al., 2012). Här måste 

man sätta in extra åtgärder för att identifiera de största källorna till de diffusa utsläppen och 

arbeta med att minska dem (Mattsson et al., 2012). Naturvårdsverket menar att dessa diffusa 

källor är utsläpp från hushåll och inte industrier, då industrierna kan identifieras som punkt-

källor (Naturvårdsverket, 2002).  
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4.5  Vikten av samarbete i slamfrågan och hur detta samarbete kan för-

bättras 

Mattsson et al. (2012) menar att det krävs ett samarbete mellan de olika aktörerna för att nå de 

mål som man har satt upp med REVAQ, på både nationell och regional nivå. Mattson et al. 

(2012) menar också att det krävs mer lagstiftning på området för att få ner mängden metaller i 

slammet. Detta behövs för att de olika kommunala nämnderna och förvaltningarna ska kunna 

visa upp en enad front när man ställer krav på slammet och på inkommande vatten till re-

ningsverk som är certifierade enligt REVAQ (Mattsson, et al., 2012). Ett sätt att bedriva detta 

samarbete på kan vara att VA-myndigheten alltid får vara remissinstans till de miljöfarliga 

verksamheter som anmäls till kommunen eller prövas på länsstyrelsen (Svenskt Vatten, 

2012). Detta innebär att VA-huvudmannen får insikt i vilka krav man kan ställa på en aktuell 

verksamhet för att den ska få ansluta sig till det kommunala spillvattennätet (Svenskt Vatten, 

2012). VA-huvudmannen får också ökad kunskap om vilka ämnen och i vilka mängder de 

förekommer i upptagsområdet. Genom detta förslag tas frågan återigen upp om ett samarbete 

mellan miljöförvaltningen och VA-huvudmannen i den aktuella kommunen.  

Malmqvist et al. (2011) anser att man från VA-branschens håll är väldigt målinriktad och att 

detta är ett beundransvärt faktum, men man behöver samarbeta mellan förvaltningarna för att 

ändra attityder hos användarna av det kommunala avloppsnätet. När man arbetar mot indu-

strin är det främst ett samarbete mellan VA-huvudmannen och miljöförvaltningen som kom-

mer på fråga, då det är de senare som är ansvariga för tillsynen av miljöfarlig verksamhet. 

Samarbetet mellan förvaltningarna kan förhindra konflikter på grund av slammets innehåll 

liknande det slamstopp som LRF utfärdade 1999 på grund av att det påträffades bromerade 

flamskyddsmedel i slammet (Bengtsson & Tillman, 2004). Vet man vad som går in till re-

ningsverket får man en bättre kontroll på vad som finns i slammet.   

Det har också pågått ett samarbete mellan industrier och kommuner för att minska innehållet 

av tungmetaller i slammet, vilket har gett resultat (Balmér, 2001). När man bedriver upp-

strömsarbete enligt REVAQ är en förutsättning att den som är ansvarig för detta vet vilka käl-

lor som bidrar med vilka ämnen till inkommande vatten till reningsverket. Detta kräver ett 

samarbete mellan de olika aktörer som ställer krav på verksamheterna och deras utsläpp av 

avloppsvatten så att den som bedriver arbetet med REVAQ får tillgång till viktig information 

som kan komma fram vid till exempel tillsyn enligt miljöbalken. Detta underlättar även för 

verksamhetsutövaren. Om en kemikalie avskiljs från vattnet på reningsverket är risken stor för 

att den hamnar i slammet. Detta resonemang innebär att den faktor som har störst påverkan på 

innehållet av oönskade ämnen i slammet är innehållet i det vatten som kommer in till renings-

verket. Här menar Balmér (2001) att den största förbättringen redan har skett, men man måste 

fortsätta att arbeta mot förbättring om man ska nå målet om balans mellan in- och utförsel av 

grundämnen i åkermark.  

Naturvårdsverket (2002) rekommenderar att man har någon form av policy för anslutning av 

industrier till kommunala reningsverk, både på nationell nivå och i den kommunala avlopps-

planen. Har man en sådan policy eller ett sådant dokument på plats blir det lättare för kom-

munen att visa en enad front och samarbeta över förvaltningsgränserna, vilket framhålls som 

en viktig aspekt av Mattsson et al. (2012).  
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4.6 Orosmoment och deras potentiella lösningar 

I dagens samhälle används ett brett spektrum av organiska substanser, såsom olika typer av 

antibiotika i hemmet, olika hushållskemikalier, etc. och många av dessa hamnar i avloppet 

(Olofsson et al., 2012)och kan nå det REVAQ-certifierade avloppsreningsverket. Ett problem 

som kan uppkomma är att många organiska substanser som har negativ påverkan på slammets 

kvalitet är lipofila och därför dras till slammet, vilket innebär att slammets kvalitet kan för-

sämras (Olofsson et al., 2012).  Olofsson et al. (2012) menar att det idag inte finns några 

gränsvärden för organiska ämnen i slammet, i EU finns det bara maximinivåer för sex olika 

metaller.  

Olofsson et al. (2012) menar också att det krävs både nationell och internationell lagstiftning 

för att minimera läckaget av farliga ämnen till miljön från slammet. Här är uppströmsarbete 

en viktig faktor, för det hanterar en minimering av oönskade ämnen direkt vid källan. En ökad 

medvetenhet hos konsumenter kan också vara en faktor som bidrar till en minskad förekomst 

av oönskade ämnen i slammet (Olofsson et al., 2012). 

4.6.1 Spridning av oönskade ämnen genom användandet av slam som gödning på jord-

bruksmark 

Det har funnits en oro för att patogener ska finnas i slammet och spridas därifrån till eventu-

ella grödor som odlas på marken och därefter vidare in i livsmedelsproduktionen (Bengtsson 

& Tillman, 2004). Dock kan man komma tillrätta med detta problem genom att efterbehandla 

slammet innan det sprids på åkermark (Bengtsson & Tillman, 2004). Denna typ av behandling 

påverkar inte innehållet av fosfor i slammet (Usman, et al., 2012). Usman et al. (2012) anför 

också att mängden patogener som kan spridas från slammet beror på de lokala förhållandena 

där slammet sprids.  

Genom arbetet som bedrivs inom REVAQ strävar man efter att minska tillförseln av tungme-

taller till åkermarken. Dock kan det finnas tungmetaller i den artificiella gödsel som används 

idag, vilket gör att en viss tillförsel av metaller ändå kommer att ske (Svanström et al., 2008) 

Både Usman et al. (2012) och Ferreiro-Domínguez et al. (2012) menar att det inte bara är 

kvaliteten på slammet som påverkar hur mycket tungmetaller som tillförs växterna. Detta be-

ror även på flera faktorer i jorden så som pH, jordens förmåga att binda ämnen och dessutom 

på hur mycket växterna kan reglera sitt upptag av metallerna (Ferreiro-Domínguez et al., 

2012).  

Koppar är en av de metaller som lättast binds till jord och tas upp av växter, dock kommer de 

flesta utsläpp av koppar till avloppsnätet från diffusa källor som är svåra att åtgärda (Svenskt 

Vatten, 2012). Ett exempel på en sådan källa är de kopparrör som används för att leda vatten i 

byggnader (Svenskt Vatten, 2012). Dock har det inte förekommit några större studier på hur 

koppar cirkulerar i samhället från slammet till våra livsmedel (Ferreiro-Domínguez, et al., 

2012).  

Det slam som används idag genomgår en efterbehandling för att minimera mängden patoge-

ner i slammet. Denna process kan också generera utsläpp, till exempel rötning genererar me-

tan (Svanström et al., 2008) som man kan använda som biogas. Vid en efterbehandling kan 

även ammoniak och nitrat bildas, vilka kan bidra till eutrofiering och försurning. Dessutom så 

medför transporterna av slammet från reningsverket till jordbruksmarken också en negativ 

miljöpåverkan och utsläpp av till exempel koldioxid. Dock är alla dessa negativa effekter 
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mindre än miljönyttan med att använda slam som gödningsmedel, vilket är varför den totala 

miljöpåverkan av användning av slam på åkermark är positiv (Svanström et al., 2008).  

Det har också framkommit bevis för att en liten mängd tungmetaller i slammet ökar den mi-

krobiologiska aktiviteten och dessa mikroorganismer binder sedan upp tungmetallerna så att 

de inte kan spridas vidare till växter (Usman et al., 2012). Detta gäller endast upp till ett trös-

kelvärde för mängden tungmetaller i slammet enligt Usman et al. (2012). När detta värde har 

uppnåtts kan resterande tungmetaller spridas vidare till grödor som planteras på marken där 

slammet har spridits (Usman et al., 2012).  

Studien genomförd av Ferreiro-Domínguez et al. (2012) visade inga förändringar i pH på 

mark som inte redan var planterad med träd. Om en ändring i pH skulle ske, kan denna änd-

ring tillskrivas den nitrifikation som sker i jorden varvid vätejoner avges. Denna ändring i pH 

kan dessutom ha en negativ påverkan på de mikroorganismer som finns i jorden (Ferreiro-

Domínguez et al., 2012). Vid studien som genomfördes av Ferreiro-Domínguez, et al. (2012) 

uppnåddes resultatet att det var en större andel koppar som togs upp av växterna än vad som 

bands till partiklarna i jorden. De plantor som är nyplanterade har dessutom en lägre upptag-

ningsförmåga av de näringsämnen som finns i jorden, varför dessa inte uppvisade ett lika högt 

kopparinnehåll som den redan planterade skogen (Ferreiro-Domínguez et al., 2012). Ett lägre 

pH kan ha en hämmande effekt på den mikrobiologiska aktiviteten i jorden, vilket kan leda till 

att en mindre mängd tungmetaller görs otillgängliga för växterna genom att bindas i jorden av 

mikroorganismer (Ferreiro-Domínguez et al., 2012).  

Vill man minimera den mängden kväve och tungmetaller som läcker ut till grundvatten ska 

man applicera avloppsslam på marker där man har planterat växter med mer djupgående rot-

system (Ferreiro-Domínguez et al., 2012). Vänder man på detta resonemang kan man argu-

mentera för att de växter med mindre djupgående rotsystem tar upp mindre av de tungmetaller 

som tillförs till jorden med avloppsslammet, dock är risken för näringsläckage större. Dock 

beror den mängd tungmetaller som tas upp av växterna på deras tillgänglighet i jorden (Fer-

reiro-Domínguez, et al., 2012). Detta kan innebära att om man tillför tungmetaller med slam-

met så ökar man deras tillgänglighet i jorden, vilket i sin tur leder till ett ökat upptag av tung-

metaller av växterna som planteras på mark där slam har använts som gödningsmedel. 

4.6.2 Aktuella frågeställningar i debatten om återföring av slam till jordbruksmark 

Det har gjorts en studie som visar att jordar gödda med slam leder till en ackumulation av 

tungmetaller i växterna, men halterna i jorden överstiger inte de gränsvärdena som gäller för 

området där studien genomfördes (Ferreiro-Domínguez, et al., 2012). Denna studie är genom-

förd på träd (Ferreiro-Domínguez, et al., 2012), men det finns risk för att samma resonemang 

kan vara tillämpligt på grödor som används som livsmedel. Att det inte inkluderas någon 

svensk data i denna del kommer att behandlas vidare i diskussionen.  Dock har experiment 

gjorda i sydvästskånska kommuner i samarbete med SYSAV visat att grödor svarar med ökad 

skörd vid tillförsel av slam (Hushållningssällakapet, 2012).  Vad som också framkom är att 

kadmiumhalten endast ökat på en av försöksplatserna och där i mycket begränsad omfattning. 

(Hushållningssällakapet, 2012). 

Den metod som presenterades av Mattsson et al. 2012 från Gryaab är ett bra sätt att identifiera 

vilka parametrar som inte kommer att nå de mål som REVAQ har satt upp. Detta ger en bra 

indikation på vilka parametrar man ska arbeta mer med, vilket är bra information för de som 

är ansvariga för REVAQ-arbetet på kommunen. I det viktiga uppströmsarbetet ska man inte 

bara fokusera på tungmetaller, utan även organiska ämnen och andra svårnedbrytbara ämnen 



31 

 

ska inkluderas (Svenskt Vatten, 2012). Eftersom det har varit svårt för de olika aktörerna att 

komma överens om hur man ska hantera de organiska föroreningarna har det inte funnits 

övervakningsprogram för dessa lika länge som för metallerna (Bengtsson & Tillman, 2004). 

Balmér (2001) menar att samma principer som tillämpats på metallerna kan överföras till och 

tillämpas på andra föroreningar som finns i avloppsvattnet och i slammet.  

Nedbrytningsprocessen hos organiska föreningar beror bland annat på de lokala förhållandena 

där de bryts ner. I fråga om vilken faktor som har störst påverkan på hur organiska föreningar 

bryts ned i jord menar Usman et al. (2012) att det är pH som är den faktor med störst påver-

kan. Då pH i jord kan uppvisa lokala variationer blir det relevant att inkludera de lokala för-

hållandena i det arbete som bedrivs med REVAQ. Man måste alltså se till att ha kunskap om 

jorden slammet är tänkt att användas på för att minimera de negativa effekterna. Dock innebär 

en användning av slam att man minskar användningen av mineraliskt fosfor och att man, ge-

nom mullbildande ämnen som finns i slammet, förbättrar jordens struktur (Bengtsson & Till-

man, 2004).  

Bengtsson & Tillman (2004) är av åsikten att det finns två olika läger i slamfrågan. Det finns 

de som förespråkar användning med försiktighet och de som vill ha bevis på om det är miljö-

farligt eller hälsovådligt att sprida slam på åkermark innan man faktiskt sprider slammet på 

åkermarken. Dessa två läger kan betraktas som helt immuna mot argument från sin opponent 

(Bengtsson & Tillman, 2004), men genom att REVAQ är ett samarbete mellan de olika aktö-

rerna i frågan har man idag en dialog mellan de olika aktörerna (Mattsson, et al., 2012). Även 

Bengtsson & Tillman (2004) anser att de olika aktörerna måste ha förståelse för de olika per-

spektiven som finns i debatten.  

Både Usman et al. (2012) och Bengtsson & Tillman (2004) är överens om att det miljömäss-

igt bästa och mest resurseffektiva sättet att bli av med slammet är att sprida det på åkermark. I 

Sverige är det även knutet till Kretsloppsprincipen, som är en av de övergripande principerna i 

miljöbalken. Det finns en konsensus om att näring från avloppsfraktioner borde återföras till 

jordbruksmark, men åsikterna avviker angående hur brådskande det är och till hur stor del 

fördelarna överväger riskerna (Bengtsson & Tillman, 2004).  

Mattsson et al. (2012) anser också att man måste börja med att lägga mer fokus på andra me-

taller än enbart kadmium där risken är att man inte når målet. Exempel på sådana metaller är 

silver och tenn (Mattsson, et al., 2012). Silver är ett potentiellt problem, eftersom det har bör-

jat användas som antibakteriellt medel och användningen av silver har inte minskat, utan sna-

rare ökat (Mattsson, et al., 2012). Silver är till exempel ett grundämne där den nuvarande ack-

umuleringstakten inte är acceptabel (Naturvårdsverket, 2002). Naturvårdsverket föreslår 

också i sin aktionsplan att man måste begränsa fler ämnen utöver kadmium ytterligare, bland 

annat kvicksilver (Naturvårdsverket, 2002).  Dock är det inte säkert att slammet kommer att 

spridas kontinuerligt på samma mark, vilket innebär att de fördubblingstider man beräknat för 

vissa ämnen i själva verket blir längre (Naturvårdsverket, 2002). Detta kan innebära att man i 

praktiken får en säkerhetsmarginal för de ämnen, vars toxicitet inte är utredd i samma ut-

sträckning som tungmetallerna (Naturvårdsverket, 2002). Denna säkerhetsmarginal kan 

komma till användning om det visar sig att man inte kan tillämpa samma metoder som an-

vänds på metaller på de organiska föroreningar som finns i slammet.  

Det stora orosmomentet om man jämför avloppsslam med mineralgödsel är enligt Ferreiro-

Domínguez, et al., (2012) att slammet innehåller mer tungmetaller än vad som finns i jorden 

innan slammet appliceras. De risker som är associerade med denna potentiella ackumulation 



32 

 

av tungmetaller i jorden är en av anledningarna till att EU reglerar innehållet i slammet (Fer-

reiro-Domínguez, et al., 2012) och att man i Sverige arbetar med REVAQ utöver de krav som 

ställs från EU.  

Granskar man reglerna för användningen av slam på EU-nivå finner man att det finns stora 

skillnader mellan länderna (Balmér, 2001). Dessa skillnader kan man komma tillrätta med 

genom slamdirektivet som behandlar hantering av slam på EU-nivå. Dock kom detta direktiv 

innan miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999. Balmér (2001) menar också att kvaliteten 

på slammet har förbättrats avsevärt över tid och därför måste man diskutera och analysera om 

det finns utrymme för ytterligare förbättring. Den framtida förbättringen kommer inte vara 

lika stor som den har varit (Balmér, 2001). Den framtida förbättringen kommer mer att visa på 

en mer generell utfasning än att man eliminerar punktkällor (Balmér, 2001). Detta gäller både 

för hushåll och för de små industrier som inte får så mycket tillsyn.  

Balmér (2001) anför att det finns mycket lite att vinna på att inte ansluta eller koppla bort in-

dustrier från det kommunala avloppsnätet, förutom om det är industrier som bidrar med en 

signifikant mängd oönskade ämnen. I de fallen kan man mellan verksamhetsutövaren och 

huvudmannen komma fram till en eventuell intern rening innan vattnet leds vidare till re-

ningsverket som en del av uppströmsarbetet. För att kunna minimera mängden potentiellt 

skadliga ämnen i avloppsvattnet kan man dessutom utarbeta strategier för utsläppskontroll 

(Eriksson et al., 2011). De strategier man kan använda är antingen att man tar hand om ut-

släppen vid källan eller så kan man rena det innan det går ut till recipienten (Eriksson et al., 

2011). Uppströmshantering är redan en signifikant del av REVAQ och det är denna strategi 

som har störst påverkan på slammet.  

Det är också viktigt att de beslutsfattare som är inblandade i slamfrågan är insatta i de potenti-

ella problem och lösningar som krävs för att man ska uppnå de mål som riksdagen har satt för 

återföring av fosfor (Svanström et al., 2008). Målen ska ju uppnås utan risker för människors 

hälsa eller miljön och därför krävs det att alla som är en del av slamhanteringen har en förstå-

else för både för- och nackdelar i samband med att man använder slam på åkermark (Svan-

ström et al., 2008).  

Det finns också risker för signifikanta näringsförluster om man inte tar tillvara näringsämnena 

i slammet på ett bra sätt. Studier har gjorts som visar att 25 % av kvävet i slammet avges som 

ammoniak till luft och 25 % avges som kvävgas till luften tack vare denitrifikation i jorden 

(Svanström et al., 2008).   

4.7 Olika aspekter i debatten som rör slamfrågan 

Slamfrågan har över tid skapat en viss kontrovers, inte bara mellan VA-sektorn och lantbru-

karna, men också inom Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) (Bengtsson & Tillman, 2004). 

Inom SNF har det pågått en intensiv debatt om huruvida det är bra ur miljösynpunkt att sprida 

slam på åkermark (Bengtsson & Tillman, 2004). Detta visar på hur komplex frågan faktiskt är 

och att ett system som REVAQ är nödvändigt för att upprätthålla dialogen mellan de olika 

aktörerna som har ett intresse i slamfrågan.  

Bengtsson & Tillman (2004) vill att man skiljer på slammet och näringsämnena som finns i 

slammet när man debatterar slamfrågan. Vad man kan göra är att dels angripa problemet med 

att reningsverken behöver bli av med slammet som bildas och dels angripa problemet med att 

jordbruket måste förses med näringsämnen på ett hållbart sätt (Bengtsson & Tillman, 2004). 
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Om man separerar dessa aspekter anser Bengtsson & Tillman (2004) att man kan få en mer 

nyanserad debatt. Denna skillnad är dock inte närvarande i REVAQ, utan här använder man 

slammet som medel att återföra näringsämnen till jordbruket. Målet är att åstadkomma ett 

hållbart återförande av avloppsslam till jordbruket (Mattsson et al., 2012).  

De olika aktörerna i slamdebatten fokuserar mycket på resultat av forskning, men de tolkar 

forskningen på olika sätt. Detta betyder att mer forskning inte alltid är lösningen på proble-

men som tas upp i debatten. Det har också förekommit i debatten att man har utgått från 

samma grundprinciper, men de olika lägren har tolkat de olika principerna helt olika enligt 

Bengtsson & Tillman (2004).  

I debatten om slam finns det en väldigt hög tilltro till att fakta och forskning ska lösa alla pro-

blem, men så är inte fallet enligt Bengtsson & Tillman (2004). All forskning utgår ifrån något 

perspektiv som man vill utreda och det är viktigt att ta reda på vad som föranledde forskning-

en bakom de presenterade resultaten. Dessutom kan även kemiska gödningsmedel orsaka att 

halterna av tungmetaller i marken ökar (Balmér, 2001), vilket man måste ta med i beräkning-

en när man jämför traditionella gödningsmedel med avloppsslam. Dessutom konstaterar 

Svanström et al. (2008) att det kräver mindre elektricitet att använda slam istället för tradit-

ionell gödning och att energibesparingarna ökar med mängden slam som används istället för 

traditionella gödningsmedel. Detta är en aspekt som inte diskuteras när man diskuterar och 

debatterar slamfrågan, men kan potentiellt bidra till en mer hållbar energiförbrukning.    

I sin aktionsplan från 2002 anför Naturvårdsverket att innehållet i slammet är knutet till flera 

av miljömålen. Man anser också att någon form av plan bör tas fram för att skydda annan 

mark som slammet används på (Naturvårdsverket, 2002). Man anser också att användningen 

av slam på åkermark är godtagbar i fråga om de metaller och organiska föroreningar som ut-

retts (Naturvårdsverket, 2002). Kopplingen till miljömålen driver frågan framåt, eftersom mil-

jömålen ligger på nationell nivå och är antagna av riksdagen. Det är också en fråga om en 

kontinuerlig förbättring av slammets kvalitet. Frågan man måste ställa sig enligt Balmér 

(2001) är hur stor förbättring som är nödvändig för att man ska kunna nyttja slammet.   

I debatten om slam finns det många olika åsikter. Vad de alla kan vara överens om är att sam-

hället måste nyttja sina resurser på ett hållbart sätt. Om slammets kvalitet är säkrad är det lät-

tare för alla led i kedjan att vara trygga med att de livsmedel som har sitt ursprung på mark 

där slam har spridits är säkra för konsumenten.  

4.8 Slamfrågan ur ett internationellt perspektiv 

Usman et al. (2012) menar att som en följd av befolkningsökningen har produktionen av slam 

ökat. I kombination med att mineralisk gödsel är dyr och uppvisar en ökande trend i fråga om 

pris kan slam med fördel användas för att minska kostnaden för att bedriva intensivt jordbruk 

(Usman et al., 2012). Detta ekonomiska perspektiv diskuteras inte lika öppet i den svenska 

litteraturen som finns på området och det kan vara viktigt att man utvecklar det ekonomiska 

resonemanget även på nationell nivå i Sverige. Detta beror på att ekonomiska incitament bru-

kar generera större påverkan än andra typer av incitament.  

Även i det internationella perspektivet är det viktigt att kontrollera innehållet av oönskade 

ämnen i slam för att man ska kunna använda det i jordbruket, enligt Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Food and Agriculture Organisation (2014) menar också 

att den viktigaste internationella regleringen av slammets innehåll kommer från slamdirekti-
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vet. Även från ett internationellt perspektiv framhåller man att slammet innehåller resurser 

som kan nyttjas i jordbruket (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

2014). Dock kan man ifrågasätta hänvisningen till slamdirektivet då detta kom 1986 och det 

har hänt mycket i fråga om teknikutveckling och kunskap sedan dess. 

I U.S.A. menar man från EPA (Environmental protection agency) att man visst kan använda 

slam som gödningsmedel, men att det först ska ha behandlats så att användningen blir fördel-

aktig (Environmental Protection Agency, 2012). Här anser EPA (2012) också att man ska 

utvärdera risken av slamspridning, samt övervaka det användande som sker. Detta kan kännas 

igen i den debatt som pågår i Sverige idag, man är för en användning av slammet, men denna 

användning ska vara fördelaktig och ske utan risker för människors hälsa eller miljön.  

I Storbritannien används cirka tre till fyra miljoner ton slam på mark varje år (Environment 

Agency, 2013). Man har i Storbritannien också reglering för hur man ska testa slam innan det 

används i jordbruket som heter ”Sludge (Use in Agriculture) Regulations” (Environment 

Agency, 2013). I dessa regler står det bland annat att både slammet och marken som det ska 

spridas på ska testas för att ta reda på innehållet av metaller. Detta sätt att angripa slamfrågan 

är bra, för man har en hård kontroll på hur mycket oönskade ämnen det finns i slammet. Dock 

kan detta i förlängningen bli svårt att genomföra i praktiken då man kan räkna med att fler 

reningsverk ser spridning på åkermark som ett realistiskt alternativ för att lösa problematiken 

som kan uppstå kring frågan om hur man ska göra sig av med slammet.  

Ur sammanställningen av relevant litteratur på området, kopplat till denna internationella ut-

blick, framgår det att spridning av slam på jordbruksmark är en metod som är accepterad på 

internationell nivå, men kraven som ställs på slammet kan variera mellan olika länder. Detta 

kan bero på att det är svårt att samordna den lagstiftning som finns på till exempel EU-nivå så 

att alla EU-länder tillämpar den på samma sätt. Dessutom så finns det ju länder som inte får 

några internationella påtryckningar i form av lagstiftning och den praxis som tillämpas där i 

fråga om användning av slam på åkermark kan skilja sig markant från den praxis som finns i 

Sverige idag. Dock finns det vissa indikationer på att man har samma utgångspunkt för dis-

kussionen kring slam, det vill säga att användningen av slam på åkermark kan ha positiva 

effekter, förutsatt att man kontrollerar och reglerar innehållet i slammet så att en spridning på 

åkermark inte medför några risker för människors hälsa och miljön.  

4.9 Naturvårdsverkets rapport angående hållbar återföring av fosfor 2013 

2012 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport och förslag till för-

fattning som behandlar hållbar återföring av fosfor (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Här har man 

utrett hur man kan gå tillväga för att få ett hållbart kretslopp för fosfor i samhället idag och en 

av de aspekter som utretts är återföring via avloppsfraktioner, vilket inkluderar slam. När det 

gäller slammet har man kommit fram till att det blir svårare för slammet att klara kvalitetskra-

ven allt eftersom dessa skärps (Naturvårdsverket, 2013 (b)).  

Naturvårdsverket har i rapporten tagit fram etappmål som syftar till att stimulera en ökad re-

surshushållning och återföring av näringsämnen till växter (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Detta 

etappmål innebär bland annat att senast 2018 kommer minst 40 % av fosforn i avlopp tas till-

vara och återföras som växtnäring till åkermark utan att detta innebär en risk för att förore-

ningar i slammet har en negativ påverkan på människors hälsa och miljön (Naturvårdsverket, 

2013 (b)). Man vill från Naturvårdsverkets sida också att minst 10 % av kvävet i avlopp tas 
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tillvara och återförs som växtnäring utan att detta medför risker för människors hälsa och mil-

jön (Naturvårdsverket, 2013 (b)).  

Ett av de ämnen som inte bör förekomma i slammet är kadmium på grund av dess negativa 

effekter på både människors hälsa och miljön. Naturvårdsverket (2013) menar i sin rapport att 

halterna av kadmium i mineralisk fosforgödsel har ökat på senare tid, vilket även indikeras i 

figur 1. I fråga om avloppsslam bedrivs ett kontinuerligt arbete för att minska halterna av 

oönskade ämnen i slammet, bland annat kadmium. Ett renare slam kan uppmuntra till ett ökat 

användande av det som växtnäring inom jordbruket, vilket bidrar till ett ökat kretslopp av fos-

for i samhället (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Gör man dessutom kretsloppen mer resurseffek-

tiva kan detta leda till en minskad belastning på akvatiska och marina ekosystem som påver-

kas av övergödning idag (Naturvårdsverket, 2013 (b)).  

Naturvårdsverket (2013) menar också att det kommer att inträffa en brist på mineraliskt fosfat 

i framtiden. Detta beror på att de tillgångar som finns, förekommer i politiskt instabila region-

er vilket gör det osäkert om man kan använda dem (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Detta är en 

faktor som kan bidra till att man nyttjar de fosforresurser som redan finns i omlopp i sam-

hället, här spelar avloppsslam en viktig roll.  Det är också viktigt att man har en balans i de 

naturliga cykler som finns för näringsämnen. En ökad brytning av mineraliskt fosfat kan po-

tentiellt ge obalans i fosforcykeln (Naturvårdsverket, 2013 (b)).  

I Sverige finns stora delar av fosforflödet i livsmedelskedjan, både i produktion och konsumt-

ion av livsmedel (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Detta innebär att via konsumtionen av livsme-

del hamnar fosforn i avloppet för att vid reningen av avloppsvatten hamna i slammet. Dock 

finns det en nettotillförsel av fosfor till systemet, vilket innebär att det inte är ett kretslopp 

(Naturvårdsverket, 2013 (b)). Dessutom sker en urlakning från jordbruksmark, vilket beror på 

att fosforn är bunden till jordpartiklar som sköljs bort vid stora regnmängder 

(Naturvårdsverket, 2013 (b)). Denna urlakning kan bland annat leda till ett ökat innehåll av 

näringsämnen i omgivande vattendrag.  

För att slammet ska kunna spridas på åkermark måste man minimera mängden av oönskade 

ämnen som finns i det. Vilka effekter som dessa ämnen har på människors hälsa och miljön 

beror både på vilka halter som finns i slammet och om de ackumuleras i marken över tid 

(Naturvårdsverket, 2013 (b)). Det finns ett antal studier av oönskade ämnen i avloppsslam, 

dock visar de på olika resultat beroende på vilket eller vilka reningsverk som studerats och när 

studien genomförts (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Idag finns det en nationell miljöövervakning 

som övervakar halterna av metaller i slam för att minimera negativ påverkan på människors 

hälsa och miljön (Naturvårdsverket, 2013 (b)). 

Ett annat problem i slammet är de oönskade organiska föreningarna (Naturvårdsverket, 2013 

(b)). Dessa har ett stort användningsområde i vårt samhälle och kommer inte bara från indu-

strier, utan även från hushåll. Dessutom är dagens reningsverk inte byggda för att ta hand om 

hela spektra av föroreningar, en del av dem passerar igenom reningsverket för att till slut 

hamna i recipienten (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Det finns också de föroreningar som tas om 

hand i reningsverket, de och deras eventuella nedbrytningsprodukter kan hamna i slammet 

och därmed påverka slammets kvalitet. För att komma till rätta med denna problematik har 
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man inom VA-branschen tagit fram riktvärden för PAH4, PCB5 och nonylfenol6 

(Naturvårdsverket, 2013 (b)).  

Vad som är viktigt att ta med i beräkningen är att spillvatten från industrin skiljer sig från det 

spillvatten som kommer från hushåll. Spillvatten från hushåll kan innehålla rester av läkeme-

del som kan påverka både processerna i reningsverket och slamkvaliteten negativt 

(Naturvårdsverket, 2013 (b)). När man hanterar spillvatten från industrier är det lättare att 

ställa krav på och kontrollera innehållet. Detta gör att man vid uppströmsarbetet kan arbeta 

tydligare och mer effektivt mot industrier och verksamheter än mot hushåll. 

Om man arbetar kontinuerligt mot både hushåll och verksamheter kan man få en stor förbätt-

ring i kvaliteten på det slam som produceras på reningsverken. Denna kvalitetsförbättring kan 

få en positiv effekt hos de jordbrukare som kan tänka sig att nyttja slam från avloppsrenings-

verk som gödningsmedel. Denna positiva effekt kan börja som en liten ändring i attityden hos 

jordbrukarna, men om den fortgår kan den i förlängningen leda till ett ökat användande av 

slam som gödningsmedel. Detta är direkt kopplat till REVAQ, för ett av målen med REVAQ 

är att användningen av slam på åkermark ökar för att uppnå ett kretslopp av näringsämnen.  

Ett ökat användande av slam som gödningsmedel kan innebära att slammet, som kan betraktas 

som en biprodukt eller ett avfall, innebär ett mindre kvittblivningsproblem för de kommunala 

reningsverken. Idag är det reningsverken som står för alla kostnader när det kommer till kvitt-

blivningen av slammet, den enskilde jordbrukaren som nyttjar slammet som gödningsmedel 

betalar inget för detta (Naturvårdsverket, 2013 (b)).  

2010 återfördes ungefär 25 % av slammet som genererades vid svenska avloppsreningsverk 

till åkermark (Naturvårdsverket, 2013 (b)). För att denna siffra ska öka krävs investeringar 

ibland annat mer effektiv hygienisering, vilket krävs för att eliminera patogener från slammet. 

Mer uppströmsarbete krävs också för att förbättra slammets kvalitet till den grad att det känns 

säkert för livsmedelsproducenter att använda slammet som jordförbättrings- eller gödnings-

medel (Naturvårdsverket, 2013 (b)).  

Tyvärr kommer inte allt det slam som uppkommer att kunna spridas på åkermark, då efterfrå-

gan i dagsläget inte är tillräckligt stor, varför förbränning av slam är en kvittblivningsmetod 

som kommer att öka i framtiden enligt Naturvårdsverket (2013). Även för denna metod finns 

det en potential för att kunna utvinna fosfor ur slammet, men de förbränningsanläggningar för 

avfall som finns i Sverige visar i dagsläget inget stort intresse för att förbränna slam. I fråga 

om förbränning finns det en potential att utvinna fosfor ur askan, men detta kräver att man 

använder sig av s.k. monoförbränning (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Monoförbränning innebär 

att man förbränner slammet i en panna som är avsedd för endast det materialet, eller en panna 

som utnyttjas periodvis för enbart slam (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Idag finns inga anlägg-

ningar av denna typ i Sverige, men dessa förkommer i olika omfattning i andra länder.  

                                                 

4 PAH är en förkortning för polycykliska aromatiska kolväten. Denna grupp av ämnen omfattar cirka 200 före-

ningar och bildas vid upphettning av organiska ämnen (Livsmedelsverket , 2014) 
5 PCB ör polyklorerade bifenyler. Denna grupp består av 209 ämnen och dessa ämnen har god isoleringsförmåga 

och tål höga temperaturer (Naturvårdsverket, 2013) 
6 Nonylfenol är en nedbrytningsprodukt av ett ämne som främst finns i importerade textilier (Stockholm Vatten 

2013). 
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När man nyttjar fosfor som redan finns i omlopp i samhället minskar man behovet av att till-

föra ny fosfor i form av mineralgödsel. Då även mineralgödsel har visat ett ökande innehåll av 

kadmium enligt Kemikalieinspektionen (2011 (b)), minskar användningen av slam som göd-

ningsmedel också tillförseln av kadmium till samhället.  

På kort sikt är återföring av avloppsslam det alternativ som har störst potential för återföring 

av fosfor (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Om man enbart ser till fosfor skulle potentiellt ytterli-

gare cirka 4460 ton fosfor per år kunna återföras via slam (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Dock 

är innehållet av tungmetaller och andra oönskade ämnen i slammet en begränsande faktor i 

fråga om hur mycket slam man kan sprida på marken. Tyvärr används många ämnen som är 

oönskade i slammet i både hushåll och industrier, vilket gör att de i olika mängder kan före-

komma i avloppsvattnet och till slut hamna i slammet.  

Naturvårdsverket (2013) har i sin rapport 6580 presenterat ett förslag till författning som ska 

gälla för återföring av fosfor och skapa ett hållbart kretslopp fritt från oönskade ämnen. Målet 

är att halterna av de oönskade ämnena ska bli så låg att fraktionerna kan återföras till åker-

mark utan risk för människors hälsa eller miljön. De gränsvärden som föreslås är strängare för 

åtta metaller och ett antal organiska ämnen än för övriga oönskade ämnen (Naturvårdsverket, 

2013 (b)). Författningsförslaget innebär också ett ökat krav på hygienisering för att minska 

risken för att fraktionerna, vilka inkluderar slam, har negativa effekter på människors hälsa 

genom spridning av patogener (Naturvårdsverket, 2013 (b)).  

Slamfrågan har tidigare behandlats av Naturvårdsverket sedan miljöbalken trätt i kraft, den 

första rapporten kom år 2002 och den nästföljande kom år 2010. I dessa rapporter har man 

diskuterat hur man ska hantera problematiken som är kopplad till återföringen av avlopps-

fraktioner till åkermark. Den senaste rapporten från Naturvårdsverket kom år 2013 och här 

har man på uppdrag av regeringen tagit det ett steg längre och presenterat ett författningsför-

slag som ska reglera återföringen av fosfor från olika fraktioner från samhället, av vilka av-

loppsslam är ett alternativ. De tidigare rapporterna har inte innehållit något konkret förslag på 

central reglering av hur återföring av fosfor från olika fraktioner ska hanteras, utan det är först 

i den senaste rapporten man lägger fram ett förslag på författning.  

Utgångspunkten för Naturvårdsverkets rapport var miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, vilket 

innebär att man ska se till den samlade exponeringen av kemikalier och hur denna påverkar 

människors hälsa och miljön (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Försiktighetsprincipen som finns 

med i miljöbalken har också varit vägledande (Naturvårdsverket, 2013 (b)), mer om denna 

princip i avsnittet som berör relevant lagstiftning. Naturvårdsverket (2013) har också använt 

miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” som en vägledning, då de växtnäringsämnen som 

finns i avloppsslam kan orsaka övergödning om de sprids på mark där det inte finns något 

behov av tillförsel av näringsämnen. 

Det finns idag lagstiftning som reglerar hur man får använda avloppsslam på olika marktyper, 

men Naturvårdsverkets (2013) syfte är att förtydliga vilka regler det är som faktiskt gäller och 

visa på de kunskapsluckor som finns. Gällande en del av de oönskade ämnena saknas idag 

kunskap om deras innehåll i avloppsfraktionerna (Naturvårdsverket, 2013 (b)). Idag regleras 

användningen av slam bland annat genom EUs slamdirektiv. Syftet med detta direktiv är att få 

medlemsländernas reglering av användning av slam på åkermark att bli mer harmoniserad 

(Naturvårdsverket, 2013 (b)). Detta direktiv kommer att behandlas mer ingående under avsnit-

tet som berör relevant lagstiftning, under vilket all lagstiftning som är relevant för slamfrågan 

behandlas.  
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Författningsförslaget som sådant behandlas mer ingående under avsnittet som behandlar rele-

vant lagstiftning. De gränsvärden som Naturvårdsverket (2013) tog fram i rapport nr 6580 är 

relevanta för vad slammet får innehålla och behandlas också vidare i denna rapport.  

  



39 

 

5.  Material och metod 

Metoden som används i denna undersökning är främst en litteraturstudie. Detta innebär en 

sammanställning av den litteratur som behandlar återföring av avloppsslam till jordbruksmark 

och självfallet en uppsökning av denna litteratur. Litteraturen kommer att sökas genom dels 

databasen LUBsearch via Lunds Universitetsbibliotek och dels genom Google Scholar. 

Sökord som användes var bland annat ”sewage sludge”, ”REVAQ” och ”waste water treat-

ment”. Lagstiftningen som användes kom från antingen författarens eget material från tidigare 

kurser vid Lunds universitet och det författaren inte själv ägde sedan tidigare söktes upp på 

Internet och fanns på notisum.se.  

Förutom sammanställningen av relevant litteratur och lagstiftning genomfördes också en kri-

tisk granskning och analys av redan befintliga dokument från åtta svenska kommuner med 

REVAQ-certifierade reningsverk och intervjuer med berörda aktörer inom Kristianstad kom-

mun. Dessa aktörer är representanter från C4 Tekniks VA-avdelning och miljö- och hälso-

skyddskontoret samt representanter från industrier som är anslutna till det kommunala re-

ningsverket. Frågorna till industrierna skickades via mail till representanter från industrierna 

som var kvalificerade till att svara på dem.  

För att hitta redan befintliga dokument och policys kontaktades de kommuner som enligt SP 

(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har REVAQ- certifierade reningsverk. Endast sex av 

dessa hade redan befintliga dokument och hänvisade vidare till var dessa dokument kunde 

hittas, vilket i de flesta fallen var i form av en PDF på den aktuella kommunens hemsida. Två 

av de granskade dokumenten inkluderades på initiativ av Kristianstad kommun och kommu-

nen tillhandahöll dokumenten i utskriven form. 
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6. Kommunala förvaltningar som arbetar med 

REVAQ och avloppsvatten 

6.1. C4 Teknik 

I Kristianstad kommun är det C4 Teknik som är VA-huvudman för kommunen. Som huvud-

man har man ansvaret för vilka verksamheter som får ansluta sig till det kommunala avlopps-

nätet. Som huvudman är man också ansvarig för att bedriva arbetet som följer med att Cen-

trala Reningsverket i Kristianstad är certifierat enligt REVAQ.  

Sammanfattning av intervju 

Onsdagen den 20 november 2013 träffade författaren Alma Djokovic från C4 Teknik för en 

intervju. Frågorna som ställdes under denna intervju finns listade i Bilaga 1.  

C4 Teknik är VA-huvudman och därmed ansvarig för CRV. Verksamheten är certifierad en-

ligt certifieringssystem REVAQ som innebär att ett reningsverk bedriver ett aktivt uppströms-

arbete, arbetar med ständiga förbättringar av avloppsreningsverket och är öppen med all in-

formation. Arbetet som bedrivs med REVAQ fungerar bra, slammet från reningsverket håller 

en bra kvalitet och man har än så länge inte upplevt några stora avvikelser och slammet har 

kadmium/fosfor kvot på ungefär 17-18 mg Cd/kg P (Djokovic, 2013). Man arbetar även med 

att ta fram en handlingsplan för hur man ska arbeta med REVAQ och uppföljning av denna.  

C4 Teknik samarbetar med Miljö- och hälsoskyddskontoret (MHK) i ett projekt som heter 

”Rensa bort farliga kemikalier”, vilket bland annat tar fram kemikalielistor från anslutna verk-

samheter. All kontakt med industrierna i detta projekt sköts via MHK, men C4 Teknik får 

tillgång till kemikalielistorna. Om det finns PRIO-ämnen på dessa listor ska de fasas ut och 

C4 Teknik begär handlingsplaner för detta (Djokovic, 2013).  

Kraven som ställs från C4 Teknik för att en verksamhet ska få ansluta sig till det kommunala 

avloppsnätet varierar från fall till fall. De stora verksamheterna tecknar avtal med C4 Teknik 

och när det gäller mindre verksamheter kan man följa de riktlinjer som finns i P95 från 

Svenskt Vatten. Den lagstiftning som kraven på verksamheter bottnar i är främst Lagen om 

allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen. Detta gäller för de verksamheter som är 

med i projektet ”Rensa bort farliga kemikalier”. 

För att förbättra arbetet med REVAQ anser Alma Djokovic att det behövs mer resurser, då det 

är ett omfattande arbete. Även samarbetet med MHK kan utökas så att det gäller även pro-

cessvatten och inte bara kemikalier.  

När det kommer till att göra det tydligare för industrier och verksamheter behövs mer inform-

ationsmaterial, via till exempel på hemsidan (Djokovic, 2013). Man kan också bjuda in indu-

strier till CRV och informera om REVAQs regelverk (Djokovic, 2013). Det är också viktigt 

att man förklarar de reningsprocesser som finns på CRV för att ge en ökad förståelse för hur 

de påverkas av utsläpp av oönskade ämnen till avloppsnätet.  
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6.2 Miljö- och hälsoskyddskontoret 

I Kristianstad kommun är det Miljö- och Hälsoskyddskontoret (MHK) som bedriver tillsyn 

enligt miljöbalken på verksamheterna som finns i kommunen (Kristianstad kommun, 2013). 

Man bedriver även tillsynen på de avloppsreningsverk som finns i kommunen, vilket inklude-

rar centrala reningsverket (CRV) som är certifierat enligt REVAQ.  

Vid tillsynen av verksamheter kontrollerar man bland annat att alla kemikalier som används i 

verksamheten hanteras på ett korrekt sätt. Detta är relevant även ur ett REVAQ-perspektiv, då 

oväntade utsläpp av kemikalier kan ha en stor påverkan på slammets kvalitet. 

Dessutom är MHK remissinstans när en tillståndspliktig verksamhet söker tillstånd för att få 

drivas i kommunen och anmälningspliktiga verksamheter anmäler sig till MHK innan de star-

tas.  

Sammanfattning av intervju 

Fredagen den 25 oktober 2013 träffade författaren Anna-Karin Åkesson från Miljö- och Häl-

soskyddskontoret för en intervju till denna rapport. Frågorna som ställdes var i enlighet med 

de som finns presenterade i Bilaga 1.  

Den lagstiftning som ligger till grund för arbetet som Miljö- och Hälsoskyddskontoret bedri-

ver är främst miljöbalken och de förordningar som hör till balken, till exempel förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordningen om verksamhetsutövares egen-

kontroll. Man använder också de föreskrifter som kommer från Naturvårdsverket och vatten-

direktivet (Åkesson, 2013). 

Vid arbetet med REVAQ kan tillsynen bidra genom att man från kommunens sida kan få till-

gång till verksamheternas kemikalieförteckningar, vilket är en tillgång i det uppströmsarbete 

som bedrivs i REVAQ. MHK begär endast kemikalieförteckningar från de verksamheter som 

är med i ett projekt som drivs av C4 Teknik och MHK, ”Rensa bort farliga kemikalier”. Om 

oönskade ämnen skulle upptäckas vid tillsynen ligger ansvaret på verksamhetsutövaren att ta 

fram en utfasningsplan för de ämnen som ska fasas ut. I tillsynen följer sedan MHK upp ut-

fasningsplanen, både i fråga om vilka ämnen den innehåller och att den följs gällande själva 

utfasningen av de inkluderade ämnena (Åkesson, 2013). Miljö- och hälsoskyddskontoret sam-

arbetar med C4 Teknik i fråga om kemikalieförteckningarna, just för att dessa är en stor till-

gång i det uppströmsarbete som bedrivs i REVAQ. Anna-Karin poängterar också att detta 

samarbete leder till att man inte behöver be verksamhetsutövaren om samma sak två gånger, 

vilket underlättar för dem.  

Som sagt får C4 Teknik ta del av de kemikalieförteckningar som framkommer vid tillsynen 

enligt miljöbalken för de verksamheter som ingår i det tidigare nämnda projektet. Dessutom 

har MHK och C4 Teknik avstämningsmöten, vilka fungerar bra (Åkesson, 2013). Även det 

samarbete som bedrivs för att ta hand om kemikalierna fungerar bra enligt Anna-Karin.  

De två förvaltningarna har en diskussion som fortgår om hur man ska kunna åstadkomma 

tydlighet mot verksamhetsutövare, både när det gäller startande av och redan befintliga verk-

samheter (Åkesson, 2013).  
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7. Sammanfattning av intervjuer med verksamheter 

Tre av de större industrierna i Kristianstad kommun har kontaktats av författaren via mail för 

att få svar på de frågor som är vidare specificerade i Bilaga 1.3. Frågorna skickades till före-

tagen via mail och personer med korrekt kompetens svarade på dem.  

Det första som gjordes var att ta reda på om verksamheten i fråga var bekant med vad 

REVAQ är. Här framkom det att två av de tre tillfrågade verksamheterna var bekanta med 

REVAQ, bland annat genom avtal med C4 Teknik. Vidare så var en av de tre tillfrågade verk-

samheterna bekant med att centrala reningsverket är certifierat enligt REVAQ, dock miss-

tänkte man från en verksamhet att så var fallet, men man var inte säker.  

Ingen av de tillfrågade verksamheterna säger att de är involverade i uppströmsarbetet enligt 

REVAQ. En verksamhet rapporterar de kemikalier som når avloppsnätet, men detta är inte 

knutet till att reningsverket är certifierat enligt REVAQ. Dessutom upplever ingen av de till-

frågade verksamheterna att de har en dialog med kommunen som är kopplad till det arbete 

som bedrivs enligt REVAQ.  

Vidare svarade alla de tillfrågade verksamheterna nej på frågan om man upplevde att de krav 

kommunen ställer i fråga om avloppsvattnet är för hårda. Alla de tre tillfrågade verksamheter-

na bedriver ett aktivt arbete för att minimera mängden kemikalier som kommer ut på det 

kommunala avloppsnätet och kan nå reningsverket. Hur detta ser ut skiljer sig mellan verk-

samheterna, exempelvis arbetar man med invallningar, rutiner för hur man ska hantera kemi-

kalierna, optimering av användandet av de kemikalier man använder och utbildning av perso-

nal.  

Alla de tillfrågade industrierna svarade ja på frågan om huruvida man diskuterar avloppsvatt-

net vid den miljötillsyn som bedrivs på verksamheten. 
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8. Befintliga policys och dokument 

Kärnan i denna rapport är den redan befintliga praxis som finns för hur olika kommuner med 

REVAQ-certifierade reningsverk hanterar anslutningar av industrier och verksamheter till 

reningsverken. De policys och dokument som söktes upp kommer att beskrivas mer utförligt. 

8.1 Jönköpings kommun 

I Jönköpings kommun har man tagit fram en skrivelse som heter Råd och riktvärden för ut-

släpp av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun, vilken skrevs 

år 2013. Detta dokument beskrivs mer utförligt nedan, varför all fakta är hämtat från detta 

dokument.  

I Jönköpings kommun har man den övergripande inställningen att man tar emot spillvatten 

från industrier och andra verksamheter under förutsättning att processpillvattnet är behand-

lingsbart och inte innehåller några skadliga eller svårnedbrytbara föroreningar. När det kom-

mer till slammet arbetar man så långt som möjligt med att det ska vara fritt från oönskade 

ämnen. Produkters innehåll av kadmium regleras i SFS 1998:944, som behandlas i denna rap-

port under avsnittet ”Relevant lagstiftning”. Detta innebär att förordningen även har en rele-

vans för slamfrågan, eftersom kadmium förekommer i avloppsslam. För att förbättra slammets 

kvalitet arbetar man i Jönköping med REVAQ, vilket innebär att man har ett slam som är 

godkänt för att spridas på åkermark.  

Det första man tar upp i skrivelsen är ett avsnitt som behandlar relevanta lagar och bestäm-

melser. Den som är viktigast ur VA-synpunkt är lagen om allmänna vattentjänster; denna tas 

även upp under avsnittet om relevant lagstiftning i denna rapport. Man tar även upp miljöbal-

ken, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordning 

(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Det man hänvisar till i miljöbalken från 

Jönköpings kommun är det andra kapitlet som innehåller de övergripande bestämmelserna, 

bland annat de allmänna hänsynsreglerna, produktvalsprincipen och principen om bästa möj-

liga teknik.  

Efter avsnittet som behandlar lagstiftning kommer ett avsnitt som tar upp de utsläpp som inte 

är lämpliga att göra till det kommunala avloppsnätet. Här tar man upp de faktorer som kan 

påverka olika delar av avloppsnätet och reningsprocessen. Ur slamsynpunkt är olämpliga ut-

släpp giftiga ämnen, tungmetaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Man tar även upp 

ämnen eller utsläpp som är olämpliga för ledningsnätet, reningsprocesserna, arbetsmiljön för 

de som arbetar på reningsverket och recipienten.  

I dokumentet finns det också ett avsnitt som beskriver reningsprocessen på reningsverket. Här 

nämner man bland annat att det är den totala mängden av ett ämne in till reningsverket som är 

relevant, inte ämnets koncentration i inkommande vatten. Detta förtydligas också när man 

uttryckligen skriver att avsiktlig utspädning inte är tillåten. Detta beror bland annat på att det 

är den totala mängden av ett ämne som påverkar kvaliteten på slammet.  

Som ett alternativ eller komplement till att man släpper ut sitt processavloppsvatten nämner 

man i dokumentet intern rening. Detta kan innebära att man renar vattnet i egen anläggning 

innan man släpper ut det på det kommunala nätet. Andra alternativ som nämns är behandling i 

sluten process eller att man tar hand om processavloppsvattnet som farligt avfall.  
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Man går in mer på djupet med vilka ämnen det är som påverkar reningsprocesserna och 

slammets kvalitet. De värden man ger listas i tabell 2. Dessa värden ska ses som varningsvär-

den, vilket innebär att om ett värde överskrids så ställs krav på interna reningsprocesser. Dock 

står det i dokumentet att det inte är tillåtet att släppa ut ett ämne, enbart baserat på att ämnet i 

fråga inte finns med i tabell 2. Det är fortfarande upp till huvudmannen att göra en bedömning 

i det enskilda fallet. Det är upp till huvudmannen att avgöra om en industri eller verksamhet 

får ansluta sig till det kommunala reningsverket, vilket innebär att högre halter kan tillåtas om 

verksamheten använder bästa möjliga teknik.  

Tabell 2: Parametrar som påverkar reningsprocessen eller slamkvaliteten, Jönköpings kom-

mun (Jönköpings Kommun, 2013). Dessa riktvärden bör inte överskridas i inkommande vat-

ten till reningsverket 

 

Det är inte heller tillåtet att tillföra farlighetsklassade ämnen till avloppsvattnet. Detta innebär 

i praktiken farliga ämnen enligt PRIO, REACH och vattendirektivet, men tekniska kontoret 

gör bedömningen från fall till fall. Mineraloljor (opolära kolväten), fetter, tensider och kom-

plexbildare är andra exempel på ämnen man inte vill ha ut i det kommunala avloppsnätet. I 

listan som räknar upp vilka övriga ämnen man inte får släppa ut finns det också beskrivningar 

av varför de olika ämnesgrupperna är oönskade i det kommunala avloppsnätet.  

Det sista avsnittet i dokumentet behandlar de krav man ställer på verksamheter. Innan man 

ansluter till det kommunala spillvattennätet bör processavloppsvattnets innehåll provtas och 

analyseras med hushållsspillvatten som referens. Kommunen kan ställa krav på att verksam-

heten ska kunna redovisa sina utsläpp genom provtagning och analys. Den kemikalieförteck-
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ning anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska ha enligt förordning (1998:901) om 

verksamhetsutövarens egenkontroll ska kunna visas upp för tekniska kontorets VA-avdelning 

vid anmodan. Om verksamheten ändrar sina processer eller upptäcker störningar ska tillsyns-

myndigheten och huvudmannen informeras. Exempel på vanliga krav som ställs på verksam-

heter för anslutning är användning av bästa möjliga reningsteknik, slutning av processer, åter-

användning av sköljvatten, kemikalieåtervinning, återföring av koncentrat till bad och utbyte 

av miljöfarliga kemikalier till mer miljöanpassade. Kravet på bästa möjliga reningsteknik är 

knutet till kravet miljöbalken ställer på verksamheter att använda bästa möjliga teknik.  

Koncentrerade kemikalier eller processbad får inte ledas till något reningsverk, utan ska tas 

om hand som farligt avfall. Kemikalier som hanteras i verksamheter ska förvaras invallade 

och det ska inte finnas någon möjlig risk för utsläpp till golvbrunn.  

I detta dokument finns även specifika krav på vissa typer av verksamhet. För verkstäder gäller 

att spillolja, kylarglykol, avfettningsbad och skärvätskor ska tas om hand som farligt avfall. 

Dessutom skriver man att golven i verkstäder med fördel kan torrsopas då golvskurvatten 

normalt inte ska släppas till avloppet. För fordonstvättar gäller att anläggningar ska ha oljeav-

skiljare samt att större anläggningar kan behöva kompletterande intern rening. När det kom-

mer till oljeavskiljare ska det installeras om avloppsvattnet kan innehålla oljor. Avloppsvatten 

från verkstäder och fordonstvätt ska ha separata oljeavskiljare. För ytbehandlare och mönster-

kortstillverkare gäller interna reningsåtgärder och vattenbesparing måste utföras. Förbrukade 

processbad och eluat från jonbytare ska tas om hand som farligt avfall.  

För grafisk och fotografisk verksamhet gäller att framkallare och fixerbad inte får hällas ut till 

avloppsnätet. Sköljvatten från färg- och lackindustri bör behandlas i ultrafilter och vissa 

sköljvatten kan recirkuleras. 

För livsmedelsindustrin gäller att avloppsvattnet ofta innehåller höga BOD7-halter och pH 

varierar beroende på vilken rengöringsmetod som används. Avloppsvatten från livsmedelsin-

dustrin kan också innehålla mycket fett, vilket kan medföra igensättningar i rörnätet. Livsme-

delsverksamheter ska därför installera en fettavskiljare och detta gäller för alla verksamheter 

som har ett utgående vatten med en högre halt av avskiljbart fett än 50 mg/liter. Det är också 

viktigt att det finns rutiner för årlig tömning av fettavskiljaren. 

Från sjukhus och vårdinrättningar är det bara näringslösningar och fysiologiska lösningar utan 

tillsatser av läkemedel som får hällas i avloppet. För röntgenavdelningar gäller samma regler 

som för grafisk verksamhet. För tandvårdsmottagningar gäller att allt vatten som varit i kon-

takt med amalgam ska ledas genom en amalgamavskiljare med dokumenterad godtagbar ef-

fekt.  

Spillvatten från tvätterier som tvättar arbetskläder och/eller mattor innehåller bland annat 

tungmetaller. Är verksamheten omfattande ska vattnet renas innan det släpps till det kommu-

nala avloppsnätet.  
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8.2 Örebro Kommun, Eskilstuna Energi & Miljö, Gästrike Vatten, Karl-

stads Kommun, MälarEnergi, Norrköping Vatten, Tekniska Verken, Upp-

sala Vatten 

Örebro kommun har i samarbete med flera andra VA-huvudmän tagit fram ett dokument som 

heter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter som 

skrevs år 2010. Detta dokument beskrivs i sin helhet nedan och all fakta som följer i detta 

avsnitt är hämtat från Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verk-

samheter.  

Örebro kommun har tagit fram en broschyr för att presentera de riktlinjer kommunen har för 

utsläpp av avloppsvatten och för andra verksamheter. Denna broschyr är ett samarbete mellan 

Eskilstuna Energi & Miljö, Gästrike Vatten, Karlstads kommun, MälarEnergi, Norrköping 

Vatten, Tekniska Verken, Uppsala vatten och Örebro kommun. Anledningen till att man tog 

fram denna text är för att minimera negativ påverkan på ledningsnät, reningsprocesser, slam 

och miljö.  

Genom att följa dessa riktlinjer uppger huvudmännen att man som verksamhetsutövare bidrar 

till att uppfylla några av riksdagens miljömål, bland andra ”Giftfri miljö” och ”Ingen över-

gödning”. Dessutom ställer målet att 60 % av fosforn från avloppet ska återföras till produktiv 

mark senast år 2015 höga krav på avloppsvattnets kvalitet.  

I dokumentet börjar man sedan med att beskriva de olika typerna av avloppsvatten som kan 

uppkomma. Spillvatten beskriver man som förorenat vatten från hushåll och olika typer av 

verksamheter. Denna typ av vatten ska kopplas till avloppsnätet, medan dagvatten normalt 

kopplas till dagvattennätet. Kan kommunen inte behandla avloppsvattnet ställs krav på att 

verksamheten renar vattnet med interna reningsåtgärder. Har verksamheten någon form av 

kylvatten bedömer tillsynsmyndigheten och huvudmannen om detta ska anslutas till spillvat-

tennätet, eller om det ska ledas direkt till recipient. Man framhåller också att det är viktigt att 

slammet som uppstår i reningsprocesserna på det kommunala reningsverken inte förorenas, då 

det har många goda egenskaper som jordförbättringsmedel. Detta är också en förutsättning för 

att slammet ska kunna användas som gödselmedel inom jordbruket. 

Nästa avsnitt i dokumentet behandlar den lagstiftning som finns på området, alltså ABVA och 

Vattentjänstlagen. Dessa har behandlats även i denna rapport, under avsnittet som berör rele-

vant lagstiftning. Man tar i dokumentet även upp miljöbalken, Vattendirektivet och REACH.   

Efter det avsnitt som kort beskriver den lagstiftning som är relevant på området går dokumen-

tet vidare till att beskriva oönskade utsläpp och de skador som kan uppkomma på ledningsnät, 

reningsverk och recipient vid oönskade utsläpp. Här framhåller man att en verksamhetsutö-

vare ska noga känna till sin kemikalieanvändning. Farliga kemikalier ska om möjligt bytas ut.  

I detta avsnitt beskriver man också vikten av uppströmsarbete för att förhindra och minimera 

utsläpp av skadliga ämnen till avloppsnätet. Man refererar också till P95 från Svenskt Vatten, 

då detta är branschorganisationens riktlinjer för hur kommuner ska hantera anslutning av 

verksamheter till det kommunala spillvattennätet. Skador på reningsverket kan vara förgift-

ning av bakterier i den biologiska reningen, försämrade slamegenskaper, försämrad slamkva-

litet och försämrad fosforavskiljning för att nämna några.  
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På reningsverket kan skadliga ämnen också ha en negativ påverkan på arbetsmiljön genom 

bland annat svavelväten, allergiframkallande ämnen och frätande ämnen. Det är dock inte 

säkert att de skadliga ämnena kan renas bort i reningsverket och då fortsätter de till recipien-

ten där de påverkar olika organismer. Sker det ett utsläpp av oönskade ämnen som kan orsaka 

skador på ledningsnät, reningsprocesser eller recipient ska huvudmannen och tillsynsmyndig-

heten kontaktas. Man framhåller även att det är viktigt att lämpliga åtgärder vidtas vid ett 

oväntat utsläpp av ämnen som kan orsaka skador på reningsprocesser och ledningsnät.  

Tillsynsmyndigheten har skyldighet att polisanmäla en verksamhetsutövare om villkor i ett 

tillstånd har överskridits, oberoende av skälet till överskridandet. Även huvudmannen kan 

polisanmäla ett utsläpp till dag- eller spillvattennätet.  

Efter detta avsnitt följer de begränsningsvärden man har satt för vanligt förekommande för-

oreningar i avloppsvatten.  Den tabell som är relevant för denna rapport är den som behandlar 

de ämnen som påverkar reningsprocesser och slamkvalitet. Den tabellen presenteras som ta-

bell 3. 

Tabell 3: Begränsningsvärden för de parametrar som kan försämra reningsprocesser och 

slamkvalitet vid utsläpp till spillvattennätet. Överskrids tabellens varningsvärden ställs vanli-

gen krav på interna reningsåtgärder (Örebro Kommun, m.fl., 2010). 

 

Det finns självklart många andra ämnen som kan ha en negativ påverkan på reningsprocesser 

och slamkvalitet än de som presenteras i tabell 3. För dessa ämnen gör tillsynsmyndigheten 

och huvudmannen en bedömning i varje enskilt fall. Här beskrivs också att den som säljer en 
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kemisk produkt ska tillhandahålla säkerhetsdatablad till yrkesmässiga användare av produkten 

enligt REACH.  

8.3 Kungsbacka kommun 

Dokumentet som är framtaget av Kungsbacka kommun heter helt enkelt ”Rent Vatten” och 

behandlar de råd och regler som finns i kommunen vid kommunens mottagande av spillvatten 

från yrkesmässig verksamhet och skrevs 2013. ”Rent Vatten” behandlas nedan och är den 

enda referens som nyttjas i detta kapitel. Dokumentet börjar med att tydligt formulera att de 

kommunala reningsverken är utformade för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Däref-

ter beskriver man de olika steg som ingår i reningsprocessen på reningsverken. Man nämner 

också att man från kommunens sida måste ställa krav på innehållet hos det vatten som tas 

emot av reningsverket (Kungsbacka kommun, 2013). Detta beror på att vissa ämnen kan 

skada de biologiska processerna på reningsverket.   

I Kungsbacka kommun produceras varje år cirka 7000 kubikmeter kalkat slam. Detta slam har 

sedan 1975 huvudsakligen använts som jordförbättringsmedel i jordbruket och Hammargårds 

avloppsreningsverk i kommunen är certifierat enligt REVAQ (SP; Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, 2013) sedan 26 september 2008. Eftersom avloppsreningsverket är certifi-

erat enligt REVAQ bedrivs ett ständigt arbete för att slammets kvalitet ska förbättras. Man ska 

bland annat ha kontroll på vad slammet innehåller, vara öppen med informationen samt arbe-

tet med ständig förbättring av slammets kvalitet.  

Efter den korta generella beskrivningen av de relevanta aspekterna av själva avloppsreningen, 

går man vidare till den lagstiftning som är relevant på området. Det som tas upp stämmer väl 

överens med de delar av svensk lagstiftning som finns med under avsnittet om relevant lag-

stiftning i denna rapport. Den första lagen som tas upp är lagen om allmänna vattentjänster, 

därefter följer ABVA samt miljöbalken och de förordningar rörande tillsyn och egenkontroll 

som är kopplade till miljöbalken. Under avsnittet som rör ABVA framhåller man återigen att 

man från huvudmannens sida inte har någon skyldighet att ta emot vatten som väsentligt skil-

jer sig från hushållsspillvatten. När det gäller miljöbalken citerar man uteslutande de inle-

dande kapitlen i miljöbalken som rör hållbar utveckling samt de allmänna hänsynsreglerna. 

Sedan följer en kort beskrivning av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd och hur denna tillämpas i kommunen. Man poängterar också att innan en verk-

samhet söker tillstånd eller skickar in anmälan ska samråd göras med huvudmannen angående 

avloppsvattnet.  

Efter avsnittet om lagstiftningen följer information om avloppsnätet. Detta är inte relevant för 

slamproblematiken, men det finns ämnen som kan ha en negativ påverkan på ledningsnätet. 

Här tar man också upp att det görs en bedömning av avloppsvatten från industrier innan det 

får anslutas till det kommunala avloppsnätet. Denna bedömning grundar sig på att vattnet 

måste vara behandlingsbart på reningsverket.  

De ämnen som kan ha en negativ påverkan på reningsprocesserna listas i tabell 4. Dessa äm-

nen kan också ha en negativ påverkan på slamkvaliteten eller på recipienten om de inte tas om 

hand i reningsverket. Man nämner också några typer av ämnen som kan ha en negativ påver-

kan på miljön för de som arbetar på reningsverket. 



51 

 

Tabell 4: Parametrar som kan påverka reningsprocessen eller slamkvalitén (Kungsbacka 

kommun, 2013). Överskrids dessa värden ställs vanligen krav på interna åtgärder. Vidare 

information om tabellen finns i dokumentet ”Rent Vatten”. 

  

Den avslutande delen av ”Rent Vatten” behandlar de krav kommunen ställer på verksamheter, 

både generella och branschspecifika. Det första kravet som man ställer är att behållare med 

kemikalier ska förvaras invallat. Detta är ett krav som också ställs av den myndighet som be-

driver miljötillsyn på verksamheten. Dessutom ska utsläpp av föroreningar i möjligaste mål 

minimeras. För vissa parametrar ges generella minimivärden, se tabell 5. Om kommunen be-

gär det ska verksamheten redovisa sina utsläpp med provtagning och analys på utgående 

spillvatten. Verksamheten ska använda lämplig provtagningspunkt samt ange flödena av pro-

cessvatten.  
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När verksamheten rengör tankar och liknande ska rester kunna samlas upp på mekanisk väg 

och inte nå avloppsnätet och vid efterföljande renspolning ska miljövänliga rengöringsmedel 

användas. I skriften framhåller man också att alla kemikalier ska hanteras på det sätt som sä-

kerhetsdatabladen anger, även vid spill. Man gör det också väldigt tydligt att den kemikalie-

förteckning som ska finnas för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter ska följa de 

krav som ställs av förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Dessa krav 

är specificerade under de generella krav som gäller för verksamheter. Verksamhetsutövare ska 

också rapportera störningar och tillbud. 

Det sista avsnittet behandlar de branschspecifika krav som finns i Kungsbacka kommun. 

Många av dessa branscher har specifika krav även i P95 av Svenskt Vatten. Exempel på 

branscher som tas upp här är verkstads- och ytbehandlingsindustri, bilvårdsanläggningar, till-

verkare av färg och lack, grafisk verksamhet samt sjukhus och läkemedelstillverkare. De 

branscher som tas upp här hanterar ämnen som gör att det kan komma att ställas krav på nå-

gon form av intern rening innan avloppsvattnet får nå avloppsreningsverket. Under de olika 

branschrubrikerna har man också med olika exempel på intern rening som används för att kan 

komma tillrätta med de problem som är vanliga inom en specifik bransch. För tandvårdsin-

rättningar har man en specifik skrivelse, vilket beror på att tandvården bidrar med merparten 

av det kvicksilver som släpps ut till avloppsnätet. 

En av tabellerna som finns med i ”Rent Vatten” har kortfattade förklaringar till varför olika 

ämnen betraktas som farliga. Denna presenteras som tabell 5. Tabellen har också exempel på 

källor till dessa farliga ämnen och är väldigt tydligt formulerad. Tabell 5 är ett väldigt bra 

hjälpmedel, då den beskriver varför vissa typer av ämnen är farliga och ger exempel på källor 

till dessa ämnen. 
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Tabell 5: Information om farliga ämnen och exempel på deras källor (Kungsbacka kommun, 

2013).
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8.4 VA SYD 

VA SYD tillämpar ABVA för de ingående kommunerna när man ska avgöra om en verksam-

het får ansluta sig till det kommunala avloppsnätet eller inte. För verksamheters anslutning är 

det främst 7§ som gäller och den säger tydligt att huvudmannen inte har någon skyldighet att 

ta emot spillvatten vars sammansättning skiljer sig väsentligt från hushållsspillvatten (VA 

SYD, 2009). Detta stämmer överens med de ABVA som kommer från branschorganisationen 

Svenskt Vatten (Svenskt Vatten, 2007). Dock kan huvudmannen enligt 13§ medge utsläpp i 

den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån skiljer sig från 

hushållsspillvatten (VA SYD, 2009). Det är huvudmannen som bestämmer vilka villkor som 

gäller i de enskilda fallen.  ABVA från Svenskt Vatten finns även den med som referens till 

faktaunderlaget som presenterades i denna rapport, den är publicerad som P94.  

Man specificerar i 9§ vad fastighetsägare inte får släppa ut på avloppsnätet. Detta är lös-

ningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt. Om ett ut-

släpp av något av dessa ämnen skulle ske måste fastighetsägaren meddela huvudmannen (VA 

SYD, 2009).  

Efter de olika paragraferna följer ett avsnitt med information till fastighetsägare om allmänna 

vatten- och avloppstjänster. Man inleder med att förklara att informationen ger förklaringar 

till de olika bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster. Denna lagstiftning 

beskrivs mer ingående i avsnittet om relevant lagstiftning i denna rapport. Rätten att nyttja en 

allmän avloppsanläggning är knuten till fastigheten och inte till den verksamhet som bedrivs 

på fastigheten. Dock kan huvudmannen träffa avtal med annan än fastighetsägaren om att få 

nyttja den allmänna avloppsanläggningen (VA SYD, 2009). Då blir konsekvensen att det som 

enligt vattentjänstlagen gäller för fastighetsägaren istället gäller för verksamhetsutövaren, 

vilket är fallet om det är verksamhetsutövaren som träffar avtal med huvudmannen om använ-

dande av den allmänna avloppsanläggningen.  

Detta dokument behandlar inte anslutning av industrier och om det finns några gränsvärden 

för specifika ämnen i spillvatten som man vill skicka till det kommunala reningsverket. Man 

framhåller dock att industri eller verksamhet måste samråda med huvudmannen i samband 

med att verksamheten prövas eller anmäls enligt miljölagstiftningen.  Det är fastighetsägaren 

som ska stå för de provtagningar och analyser som huvudmannen finner nödvändiga (VA 

SYD, 2009). Fastighetsägaren är skyldig att anmäla till huvudmannen om en verksamhet som 

kan ändra avloppsvattnets sammansättning bedrivs på fastigheten. Fastighetsägaren är ansva-

rig för att lämna in uppgifter till huvudmannen om verksamhetens art och omfattning.  
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8.5 Laholmsbuktens VA, huvudman för Halmstads kommun & Laholms 

kommun.  

Reningsverken som ägs av Laholmsbuktens VA är certifierade enligt REVAQ (SP; Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2013). Dokumentet är ett förtydligande av de allmänna bestäm-

melser som gäller i Halmstads respektive Laholms kommuner för nyttjande av den allmänna 

avloppsanläggningen. Dokumentet säger tydligt att det ska tydliggöra vilka krav man ställer 

på verksamheter som vill ansluta sig till det kommunala avloppsnätet för att dels säkerställa 

en enhetlig bedömning och dels för att minska negativ påverkan på ledningsnät, reningspro-

cesser, slam och miljö.  

Skriften är baserad på P95, vilket är Svenskt Vattens råd för mottagande av spillvatten från 

industrin. Man har även baserat den på gällande riktlinjer från andra kommuner. En viktig 

poäng som tas fram redan i inledningen är att vattnet som passerar genom reningsverket efter 

reningen ska vara så rent att det kan återföras till recipienten utan att medföra negativ påver-

kan (Laholmsbuktens VA, 2011).  Man lyfter också fram vikten av uppströmsarbete och av att 

ta bort oönskade ämnen redan vid källan. Att minimera tillförseln av oönskade ämnen till av-

loppsnätet kan också kopplas till exempelvis villkoren i ett eventuellt tillstånd. För att sam-

manfatta det så ska tillförseln av ämnen som kan påverka reningsprocesserna eller slammets 

kvalitet negativt minimeras. I figur 2 beskrivs var skador på avloppsnätet kan uppkomma om 

oönskade ämnen släpps ut i avloppsvattnet.  

Nästa avsnitt går igenom de störningar och skador som kan uppkomma på ledningsnätet eller 

reningsprocesserna om olämpligt avloppsvatten släpps ut. Detta beskrivs genom en punktlista 

med de olika delarna av avloppsnätet och de skador som kan uppkomma på de delarna. Punkt-

listan beskrivs i figur 2. 

 

Figur 2: Beskrivning av de skador som kan uppkomma på grund av oönskade utsläpp till 

avloppsnätet (Laholmsbuktens VA, 2011) 
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Efter det inledande avsnittet går man vidare till att beskriva de olika typerna av avloppsrening 

som finns. Man beskriver också hur slammet kommer in i bilden och hur man kan använda 

slammet som en resurs i samhället. Om spillvattnet inte är behandlingsbart i den kommunala 

anläggningen ställer man från Laholmsbuktens VA krav på egen rening för att minimera ne-

gativ påverkan på recipienten.  

Direkt efter detta avsnitt följer en uttalad policy för hur man ska hantera anslutningar av indu-

strier och verksamheter. Denna policy är väldigt kort och koncis och innebär helt enkelt att 

vattnet som ansluts till det kommunala avloppsnätet ska vara behandlingsbart på reningsver-

ket. Huvudprincipen för anslutning är att vattnet ska bli bättre på något sätt genom att behand-

las i reningsverket. Om det visar sig att direkt anslutning inte är lämplig kan huvudmannen 

kräva åtgärder innan man tillåter verksamheten att ansluta sig till det kommunala spillvatten-

nätet (Laholmsbuktens VA, 2011). Exempel på åtgärder är intern rening eller utbyte av miljö-

farliga kemikalier. 

Efter den korta och koncisa beskrivningen av kärnan i policyn går man vidare med att besk-

riva vad man menar med oönskade ämnen och utsläpp. Här poängterar Laholmsbuktens VA 

att man från verksamheternas sida i första hand ska försöka byta ut miljöfarliga ämnen om 

detta är möjligt. På grund av det stora antalet kemikalier som används säger man i dokumentet 

att det är varje verksamhetsutövares ansvar att hålla reda på vilka kemikalier som används i 

verksamheten. Huvudmannen kan också begära en omfattande undersökning av spillvattnet 

från verksamheten. 

Inom samma avsnitt går man också in på miljöbalken och den produktvalsprincip som finns i 

balkens första kapitel. Detta innebär att man ska ersätta en produkt med en likvärdig produkt 

som är mindre miljöfarlig om detta är möjligt och skäligt. Vid betydande förändringar i verk-

samheten ska verksamhetsutövaren informera huvudmannen.  

Nästa del i skriften behandlar de skadliga ämnena och riktvärden som man har tagit fram för 

att minimera påverkan på ledningsnätet, reningsprocesserna och slammets kvalitet. De som 

påverkar reningsprocesserna och slammets kvalitet beskrivs i tabell 6.  



57 

 

Tabell 6: Riktvärden för ämnen som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten 

(Laholmsbuktens VA, 2011). 

 

Efter dessa riktvärden följer en beskrivning av de lagar och regler som gäller. Dessa inklude-

rar lagen om allmänna vattentjänster, ABVA och miljöbalken. När det kommer till lagen om 

allmänna vattentjänster tar man upp faktumet att det är VA-abonnenten som har ansvaret 

gentemot huvudmannen. I fråga om ABVA tar man bland annat upp att huvudmannen inte är 

skyldig att ta emot avloppsvatten som i ej oväsentlig mån avviker från hushållspillvatten. 

Detta stämmer överens med de ABVA som finns att tillgå från Svenskt Vatten (Svenskt 

Vatten, 2007). När det gäller miljöbalken är det främst de inledande paragraferna om hållbar 
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utveckling och de allmänna hänsynsreglerna som tas upp. Dessutom tar man med de aspekter 

som rör förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordning 

(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.  

8.6 Stockholm vatten 

Stockholm vatten har tagit fram ett dokument (Stockholm Vatten, ”Hjälp oss att få renare 

vatten!”, 2013) som är baserad på Svenskt Vattens publikation P95 (Svenskt Vatten, 2012). 

Dokumentet riktar sig till verksamheter som avleder vatten till Stockholm Vattens avloppsre-

ningsverk. I dokumentet har man också med viktiga punkter när det gäller arbetet med vatten-

rening och uppströmsarbetet. Exempel är att man har en liten ruta som punktar upp de miljö-

mål som är relevanta för denna aspekt av miljöarbetet. 

Det första avsnittet i dokumentet beskriver hur de kommunala avloppsreningsverken fungerar. 

Man inleder med att klart och tydligt säga att de kommunala reningsverken är byggda för att 

ta emot avloppsvatten från hushåll. Processerna i avloppsreningsverken behandlar biologiskt 

lättnedbrytbara partiklar och avskiljer bakterier, fosfor, kväve och partiklar från vattnet. Vatt-

net går sedan ut till en recipient som i detta fall är Saltsjön. Fosfor avskiljs dels med partiklar-

na till slammet och dels genom kemisk fällning. Kvävet avskiljs genom nitrifikation och deni-

trifikation för att avges till luften som kvävgas. Om mindre än 100 år beräknas efterfrågan på 

fosfor till mineralgödsel vara större än tillgången. Därför anser Stockholm Vatten att slammet 

kan vara en tillgång för jordbruket och har certifierat slammet enligt REVAQ för att slammet 

inte för in miljöfarliga ämnen i livsmedelskedjan. I detta avsnitt har man också inkluderat en 

väldigt kort beskrivning av REVAQ och vad det innebär för verksamheterna att vara anslutna 

till ett REVAQ-certifierat reningsverk.  

Nästa avsnitt i dokumentet behandlar uppströmsarbete och här betonar Stockholm Vatten att 

det är viktigt att se till att alla hjälps åt med att se till att miljöfarliga ämnen inte hamnar i av-

loppet. Flera av de mest använda kemikalierna i dagens samhälle klassificeras av EU som 

miljögifter och detta gäller både metaller och organiska ämnen. Efter detta går man in på de 

effekter miljöfarliga kemikalier kan ha på människors hälsa och andra levande organismer 

(skador på arvsmassan, påverkan på fortplantningsförmågan för att nämna några). Renings-

verken kan inte rena vattnet från alla miljögifter och därför är det viktigt att de verksamheter 

som är anslutna till det kommunala avloppsnätet hjälps åt med att förhindra utsläpp av miljö-

gifter. Här är den enda långsiktigt hållbara lösningen att arbeta förebyggande och minska an-

vändningen av miljögifter menar Stockholm Vatten. Ett effektivt uppströmsarbete minskar 

behovet av att rena vattnet från miljögifter, vilket hade ökat förbrukning av energi samt kost-

naden för denna. Exempel på uppströmsarbete kan vara skärpta lagar, ändrade konsumtions-

vanor samt ökad användning av miljömärkta produkter i både verksamheter och hushåll.  Man 

har till detta avsnitt lagt till en liten textruta där man beskriver fördelarna med uppströmsar-

bete.  

Det efterföljande avsnittet beskriver den lagstiftning som är relevant för verksamheter. Här 

inleder man med att väldigt tydligt säga att huvudmannen inte är skyldig att ta emot avlopps-

vatten från industrier och andra verksamheter. Förhållandet mellan huvudman och abonnent 

finns reglerat i lagen om allmänna vattentjänster och ABVA. Utöver denna lagstiftning näm-

ner man att det finns lagstiftning som behandlar miljöfarlig verksamhet, kemikalier och vat-

tenmiljö. Efter denna inledning börjar man med att beskriva det som gäller enligt vattentjänst-

lagen (lagen om allmänna vattentjänster). Här nämner man också att abonnenten brukar vara 

fastighetsägaren, men kan också vara verksamhetsutövaren, om huvudmannen har tecknat 
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avtal med denna. Lagen om allmänna vattentjänster skiljer sig från miljöbalken i det avseen-

det att det inte är verksamhetsutövaren som är ansvarig, utan detta ansvar ligger på abonnen-

ten som i många fall kan vara den som äger fastigheten.  

Efter ABVA och vattentjänstlagen följer en beskrivning av hur miljöbalken spelar in. Man 

nämner att miljöbalken är en övergripande lagstiftning som gäller alla verksamheter som på-

verkar miljön. Här nämns också de allmänna hänsynsreglerna som finns med i miljöbalkens 

inledande kapitel och att dessa ställer vissa krav på verksamhetsutövaren. Under avsnittet som 

behandlar lagstiftning relaterad till miljön tar man också upp förordning (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egen-

kontroll. Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll är relevant för verksamhetens 

rutiner och tillser att verksamheten bedrivs på det bästa sättet ur miljösynpunkt. Denna för-

ordning kräver också en förteckning över alla kemikalier som finns i verksamheten, vilket är 

viktigt för uppströmsarbetet. Man tar också upp att det är förbjudet att släppa ut farligt avfall i 

avloppet. Efter detta nämns de direktiv som finns på EU-nivå.  

Nästa avsnitt i dokumentet behandlar de generella krav Stockholm Vatten ställer för att en 

industri ska få ansluta slig till det kommunala avloppsnätet. Om olämpliga utsläpp skulle ske 

kan det orsaka stora skador på ledningsnät, reningsprocesser och recipient. Vid Stockholm 

Vatten säger man att VA-huvudmannen ska göra en individuell bedömning innan anslutning 

kan ske. En grundförutsättning är att vattnet måste vara behandlingsbart.  Detta innebär att 

föroreningarna i vattnet måste vara biologiskt lättnedbrytbara eller kunna avskiljas i de biolo-

giska eller kemiska reningsstegen (Stockholm Vatten, 2013). Miljögifter som är svårnedbryt-

bara och bioackumulativa eller toxiska får inte släppas ut på avloppsnätet. Efter den generella 

motiveringen till varför man inte får släppa ut farliga ämnen i allmänhet följer ett mer specifi-

cerat avsnitt angående metaller och vissa organiska föreningar. Man går också in på att ämnen 

som kan störa de känsliga biologiska reningsprocesserna inte får släppas till reningsverken. 

Vilka värden som gäller för olika ämnen som kan påverka reningsprocesser och slamkvalitet 

beskrivs i tabell 7.  

Tabell 7: Ämnen och förhållanden som kan påverka reningsprocesserna samt vatten- och 

slamkvalitet (Stockholm Vatten, 2013).  
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Stockholm Vatten (2013) framhåller också att det är viktigt att verksamheter är noga i sin han-

tering av kemikalier och att det finns kemikalieförteckningar. När det gäller hanteringen spe-

cificerar man de krav som gäller för invallning, vilket är något som kontrolleras av den myn-

dighet som bedriver tillsyn på verksamheten. 

Det avslutande avsnittet i dokumentet behandlar branschspecifika krav för anslutning som 

finns för särskilda verksamheter. Särskilda verksamheter är biltvättar och verkstadsindustri, 

tand- och sjukvård samt livsmedelsindustri. Här går man in på de specifika krav man ställer 

på verksamheter som faller under någon av dessa kategorier. I dokumentet från Stockholm 

Vatten nämner man också de krav som ställs på ”övrig verksamhet”. Där listas andra 

branscher som också har specifika krav, men man går inte in på vad dessa krav är.  

8.7 Sala kommun 

Sala kommun har sedan 2004 ett dokument som beskriver de riktlinjer kommunen har för 

utsläpp av avloppsvatten från industrier och annan yrkesmässig verksamhet som heter ”Rikt-

linjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier eller annan yrkesmässig verksamhet” (Sala 

kommun, 2004). Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kom-

munen och det är samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltar den. Det som står i skrivelsen 

är dessutom antaget av kommunfullmäktige i Sala. Den lista med riktvärden som granskas i 

denna rapport har tagits fram av Sala kommun (2004) som ett förtydligande av ABVA. Listan 

innebär att huvudmannen kan göra en bedömning av avloppsvatten som skiljer sig från nor-

malt hushållsavloppsvatten.  

De riktvärden som finns i broschyren har tagits fram med utgångspunkt i när det finns risk för 

att skador eller negativa effekter kan uppkomma. I dokumentet säger Sala kommun (2004) att 

olika ämnen kan ge upphov till olika typer av skador. Därför har man delat upp parametrarna 

beroende på var de negativa effekterna uppkommer.  

Efter det inledande avsnittet går man vidare med att förklara de olika relevanta begreppen i 

broschyren. Dessa är avloppsvatten, dagvatten, processvatten och spillvatten. Processvatten 

förklarar man som förorenat vatten från en industriell tillverkningsprocess och detta får inte 

anslutas till avloppsnätet utan särskilt tillstånd. Spillvatten förklarar man som förorenat vatten 

från hushåll, industrier och andra verksamheter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket in-

nan det sedan släpps till en recipient (Sala Kommun, 2004).  

Nästföljande avsnitt förklarar reningsprocessen i det kommunala reningsverket och vilken typ 

av spillvatten reningsverket är anpassat för att behandla, vilket är vad man kallar ”normalt 

hushållsspillvatten”. Man nämner också de olika föroreningar som renas från vattnet i re-

ningsverket. Dessa är suspenderade material, nedbrytbara organiska ämnen och närsalter. Man 

säger också att om ett spillvatten från en industri inte avviker från och kan jämföras med 

”normalt” hushållsspillvatten kan huvudmannen överväga att låta det gå till reningsverket. 

Avloppsreningsverket är dock inte skyldigt att ta emot avloppsvatten som med större fördel 

kan avledas på annat sätt. Detta gäller för det spillvatten som uppkommer i industrier och 

verksamheter.  

När man i dokumentet från Sala kommun har beskrivit de krav man har för att det ska vara 

aktuellt att låta ett spillvatten gå till avloppsreningsverket beskriver man slammet som upp-

kommer i reningsprocessen. I detta avsnitt står det att slam med ett lågt innehåll av oönskade 
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ämnen är ett utmärkt jordförbättringsmedel. Efter detta följer en beskrivning av hur vatten 

som inte kan skickas till det kommunala reningsverket ska behandlas.  

Nästa stora avsnitt i dokumentet behandlar den relevanta lagstiftning som finns på området. 

Man börjar med att ta upp VA-lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggning-

ar. Här framhåller man från Sala kommun att det är viktigt att den allmänna VA-anläggningen 

brukas så att det inte uppstår någon olägenhet för huvudmannen. Detta är viktigt för att und-

vika att svårigheter uppstår för huvudmannen att följa de krav som ställs ut miljö- och hälso-

skyddssynpunkt. Efter VA-lagen följer ABVA, vilket är de allmänna bestämmelser som gäller 

för nyttjande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Här står det tydligt att den 

som vill avleda spillvatten är skyldig att informera huvudmannen om sin verksamhet så att 

huvudmannen kan bedöma om utsläppen är acceptabla för avloppsreningsverket (Sala 

Kommun, 2004).  

Det efterföljande avsnittet behandlar de oönskade ämnen och utsläpp som kan åstadkomma 

skador på ledningsnät, avloppsreningsverk eller recipient. Även här framhåller man att av-

loppsreningsverk enligt ABVA inte är skyldiga att ta emot avloppsvatten som med fördel kan 

avledas på annat sätt. Rening av processvatten nära källan är ofta att föredra när det gäller att 

uppnå bästa möjliga resultat. Man specificerar också att dagvatten inte ska avledas till re-

ningsverket på grund av att det kan orsaka bräddning och tillföra metaller och andra oönskade 

ämnen. I dokumentet från Sala kommun poängterar man också att dagvattnets sammansätt-

ning beror på de ytor det passerar på sin väg till dagvattennätet.  

Därefter går man djupare in på oönskade ämnen. Här ger man exempel på olika egenskaper 

som gör att ett ämne är oönskat. Bland annat får det inte vara bioackumulerbart, giftigt eller 

svårnedbrytbart. Ämnen med dessa egenskaper kan vara svåra att rena från vattnet eller or-

saka skador på reningsprocess eller ledningsnät (Sala Kommun, 2004).  Man poängterar också 

att ämnen som klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen inte får släppas till av-

loppsnätet. Exempel som ges på denna typ av ämnen är förbrukade processbad, spillolja, för-

brukad kylarvätska, färgrester och limrester (Sala Kommun, 2004). 

Nästa avsnitt behandlar de faktiska riktlinjerna som finns i Sala kommun. Först kommer de 

riktvärden för de ämnen som kan orsaka skador. Efter detta följer riktvärden för de ämnen 

som kan påverka reningsprocesser, slamkvalitet eller försämra livsmiljön för vattenlevande 

organismer i recipienten. Dessa riktvärden finns representerade i tabell 8. Ämnen som påver-

kar reningsprocessen hämmar nedbrytande bakterier i det biologiska steget och ämnen som 

reningsverket inte är utvecklat för att bryta ner ansamlas i slammet. Om något av ämnena som 

påverkar slammets kvalitet i tabell 8 släpps till reningsverket försämras slammets kvalitet och 

det kan medföra att de näringsämnen som finns i slammet inte kan återföras till produktiv 

mark. Värdena i tabell 8 avser dygns- vecko- eller månadsmedelvärden uppmätta i industriav-

loppsvatten direkt efter en eventuell intern rening (Sala Kommun, 2004). 
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Tabell 8: Riktvärden för ämnen som påverkar reningsprocess eller recipient negativt (Sala 

kommun, 2004). 

 

Det är viktigt att poängtera att tabell 8 endast innehåller ett urval av de parametrar som nega-

tivt påverkar reningsprocesser, recipient och slam. För övriga ämnen gör huvudmannen en 

enskild bedömning från fall till fall. Det är inte heller tillåtet att avsiktligt späda ut processav-

loppsvattnet för att erhålla lägre halter av parametrarna i tabell 8.  

8.8 Eslövs kommun 

Eslövs miljö- och sammhällsbyggnadsnämnd antog i november 2004 krav och riktlinjer för 

avloppsanslutningar som ska gälla i kommunen, dock är Eslövs kommun i dag med i VA 

SYD. Dokumentet från Eslövs kommun börjar med en allmän beskrivning av kommunens 

VA-verksamhet. Målet är att alla restprodukter som tillförs det allmänna avloppsnätet från 

samhällets övriga verksamheter, efter behandling, ska kunna återföras till jordbruksmark. Man 

motiverar detta med att storskalig produktion och förädling av livsmedel har en lång tradition 

i Eslövs kommun, vilket även återföring av restprodukter från livsmedelsindustrin har. I Eslöv 

har avloppshanteringen länge varit inriktad mot kretsloppstänkande och resursanvändning och 

man ser både avloppsvattnet och slammet som en resurs.  

När det gäller verksamheter arbetar man i Eslövs kommun efter principen att avloppsvatten, 

vars innehåll avviker från hushållspillvatten, ska om möjligt renas vid källan. Man arbetar i 

Eslöv också för att öka förståelsen för att många små källor tillsammans kan bli ett stort ut-

släpp. Detta innebär att utspädning av avloppsvatten med höga halter av oönskade ämnen inte 

minskar den totala mängden av ämnet som kommer in till reningsverket. För att ett avlopps-
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vatten ska tas emot i ett reningsverk ska det gå att behandla, det vill säga att vattnet i fråga ska 

innehålla biologiskt nedbrytbara ämnen, fosfor och kväve. Man framhåller också att de biolo-

giska processerna i reningsverket är väldigt känsliga för störningar och ger exempel på ämnen 

som påverkar de biologiska processerna negativt. I dokumentet menar också Eslövs kommun 

att det är upp till varje verksamhet att hålla reda på vilka kemikalier som används, deras far-

liga egenskaper och hur man hanterar dem på ett lämpligt sätt.  

Det nästföljande avsnittet i dokumentet behandlar slammet. Man framhåller att slam är ett 

utmärkt jordförbättringsmedel, under förutsättning att det har ett lågt innehåll av tungmetaller 

och svårnedbrytbara organiska ämnen. I Eslöv producerar man mellan 6000 och 10 000 m3 

slam per år som sedan 1982 i huvudsak använts i jordbruket. I Eslöv är Ellinge avloppsre-

ningsverk certifierat enligt REVAQ och arbetar för en långsiktig användning och avsättning 

av slammet i jordbruket.  

I dokumentet finns också ett avsnitt som behandlar miljöfarlig verksamhet. Där definierar 

man vad som avses med miljöfarlig verksamhet samt de olika typerna som finns. Det rekom-

menderas också att verksamhetsutövare samråder med kommunens VA-enhet angående av-

ledning av avloppsvatten innan man söker tillstånd för eller anmäler verksamheten. Man 

framhåller också att det är VA-huvudmannen som beslutar om verksamhetsutövare får ansluta 

sin verksamhet till det kommunala avloppsnätet. Detta är oberoende av om man har fått till-

stånd enligt miljöbalken att bedriva sin verksamhet. Efter avsnittet om miljöfarlig verksamhet 

i dokumentet följer ett kort avsnitt om egen rening som inte kommer att behandlas djupare 

här.  

Efter dokumentets inledande del följer den del som behandlar relevant lagstiftning inom om-

rådet. Man börjar med VA-lagen som i dagsläget har ersatts av lagen om allmänna vatten-

tjänster. I dokumentet från Eslövs kommun tar man även upp ABVA och miljöbalken i delen 

som berör relevant lagstiftning. I avsnittet om miljöbalken nämner man också förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Efter miljöbalken behandlar doku-

mentet från Eslövs kommun förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 

samt avfallsförordningen (2011:927).  

Det nästföljande avsnittet i dokumentet från Eslövs kommun innehåller de generella krav som 

gäller för alla verksamheter. Dumpning av koncentrerade bad, förorenat vatten från skurma-

skiner, processkemikalier, kylarglykol, eluat från jonbytare eller dylikt är inte tillåten utan 

dessa ska lämnas till destruktion. Detta gäller även kasserad råvara eller produkt och alla typer 

av avfall som uppkommer i verksamheten (Eslövs kommun, 2004). Verksamhetsutövaren ska 

se till att farligt avfall tas om hand och skickas med godkänd transportör för behandling eller 

destruktion (Eslövs kommun, 2004). Verksamhetsutövaren kan transportera sitt farliga avfall 

själv, men detta kräver anmälan till eller tillstånd från länsstyrelsen. Behållare för lagring och 

förvaring av kemikalier ska förvaras inom invallat område eller i särskilda kemikalierum så 

att ett eventuellt spill inte kan nå spill- eller dagvattennätet (Eslövs kommun, 2004). Verk-

samheten ska minimera utsläpp till det allmänna avloppsnätet i möjligaste mån (Eslövs 

kommun, 2004). De varningsvärden som gäller finns representerade i tabell 9. Om dessa 

överskrids kan det medföra krav på interna reningsåtgärder.  
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Tabell 9: Varningsvärden för parametrar med negativ påverkan på reningsprocesserna eller 

slamkvaliteten (Eslövs kommun, 2004). 

 

Om huvudmannen kräver det ska verksamheten också kunna redovisa sina utsläpp genom 

provtagning och analys. Det ska finnas en lämplig provtagningspunkt så att man kan ta repre-

sentativa prov och utöver halter ska flöde och mängd anges. I dokumentet finns också en lista 

över vilka uppgifter som ska finnas i en kemikalieförteckning. Efter detta följer ett avsnitt 

som behandlar kemikalier och hur man ska bedöma kemikaliers farlighet ur miljö- och hälso-

synpunkt. Från Eslövs kommuns sida rekommenderar man att verksamheter använder Kemi-

kalieinspektionens PRIO-verktyg. I dokumentet finns också listat händelser som kräver att 

verksamhetsutövaren underrättar VA-enheten samt enheten för miljö och hälsoskydd. Om 

VA-enheten inte får den information som krävs för att avgöra om vattnet kan avledas till av-

loppsreningsverket kan en omfattande undersökning av nedbrytbarhet, bioackumulerbarhet, 

toxicitet, nitrifikationshämning samt metallinnehåll krävas som beslutsunderlag. Kostnaderna 

för dessa mätningar står verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren för enligt lagen om all-

männa vattentjänster. VA-enheten gör en bedömning från fall till fall om en verksamhet får 

ansluta sig till det allmänna avloppsnätet.  

Till dokumentet hör fyra bilagor med specifika krav för olika typer av verksamheter. Den 

femte och sista bilagan är en tabell som innehåller de ämnen som betraktas som oönskade i 

avloppsvatten. I bilaga ett finns de krav man från kommunens sida ställer på tandvårdsverk-

samheter. Här ställer huvudmannen krav på amalgamavskiljare för att minimera utsläpp av 

kvicksilver. Här finns också de krav man ställer på sanering och provtagning och funktions-

kontroll. Den andra bilagan innehåller de krav Eslövs kommun ställer på verksamheter med 

fordonstvätt. Dessa krav inkluderar både krav på teknik, det vill säga att oljeavskiljare ska 

finnas, samt krav på funktion, vilken beror på avloppsvattnets innehåll och egenskaper. Man 
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ställer även krav på vilka tvättkemikalier som ska användas, samt att verksamhetsutövaren ska 

tillämpa egenkontroll.   

Den tredje bilagan i dokumentet specificerar de krav Eslövs kommun ställer på livsmedels-

verksamheter. De krav man ställer är att fettavskiljare ska finnas, kemikalier ska väljas så att 

de inte stör avskiljarens funktion och verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll. Den 

fjärde bilagan är den sista som behandlar krav för specifika branscher och den tar upp de krav 

Eslövs kommun ställer på grafiska verksamheter. Kraven kommunen ställer på denna typ av 

verksamheter rör val av teknik, de processer som används, det avfall som uppkommer i verk-

samheten och egenkontrollen som ska bedrivas på verksamheten.  

Dokumentets avslutande bilaga innehåller en lista på oönskade ämnen i avloppsvatten. Detta 

är ämnen som man bör vara extra uppmärksam på. Vid framtagandet av listan har man utgått 

ifrån de 33 kemikalier som prioriteras i Europeiska Unionens Ramdirektiv för vatten och valt 

ut sådana ämnen som förekommer i kemikalier och produkter i Sverige. Dessutom har listan 

kompletterats med ämnen som inte finns i Europeiska Unionens Ramdirektiv för vatten, men 

inte är önskvärda i avloppsvattnet. Meningen med denna lista är att den ska ses som en första 

sållning av de värsta ämnena (Eslövs kommun, 2004).   
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9. Resultat och diskussion 

De dokument som granskats i denna rapport utgår från att vattnet måste vara behandlingsbart 

för att man ska ta emot det på reningsverket. Detta innebär i praktiken att vattnet ska bli re-

nare av att passera reningsverket och behandlar även i de processer som finns där. I dokumen-

tet från Jönköpings kommun skriver man också att vattnet inte ska innehålla skadliga och 

svårnedbrytbara föroreningar (Jönköpings Kommun, 2013). Flera kommuner framhåller också 

att man inte är skyldig att ta emot vatten som skiljer sig från hushållsspillvatten. Detta beror 

på att reningsverken är anpassade för att ta emot spillvatten från hushåll. Om vattnet innehål-

ler oönskade ämnen kan huvudmannen ställa krav på intern rening innan vattnet släpps till det 

allmänna avloppsnätet. Huvudmannen kan också kräva att vissa kemikalier som används i 

verksamheten byts ut för att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet (Laholmsbuktens VA, 

2011). 

Under den granskning som förtogs av de redan befintliga dokument som är inkluderade i 

denna rapport framkom både likheter och skillnader mellan de olika kommunerna. En del av 

kommunerna inkluderar en beskrivning av de reningsprocesser som finns på reningsverken 

(Jönköpings Kommun (2013), Kungsbacka kommun (2013), Laholmsbuktens VA (2011), 

Stockholm Vatten (2013) Sala kommun (2004)). Att man inkluderar en beskrivning av re-

ningsprocesserna kan ge en ökad förståelse för hur reningsverken fungerar hos verksamhets-

utövarna. Då blir det potentiellt lättare att få dem att minimera utsläpp av oönskade ämnen till 

det kommunala avloppsreningsverket. En förklaring av hur processerna fungerar underlättar 

också när man ska förstå vad som menas med att reningsprocesserna är anpassade för hus-

hållsspillvatten. Detta spelar in för att huvudmannen inte är skyldig att ta emot spillvatten som 

i ”ej oväsentlig mån” avviker från spillvatten från hushåll (Svenskt Vatten, 2007). 

En annan viktig sak som framförs i flera av de dokument som granskades i denna rapport är 

att man sätter gräns- och riktvärden för att minska skador på ledningsnät och reningsproces-

serna samt att minimera negativ påverkan på slamkvalitet och miljö.  

Den lagstiftning som anses relevant i flera av de fall som inkluderas i denna rapport är lagen 

om allmänna vattentjänster, ABVA och miljöbalken. Det avsnitt som behandlar miljöbalken 

kan även inkludera förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 

förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, vilka är kopplade till miljöbal-

ken och tillämpas vid tillsyn enligt miljöbalken. När det gäller miljöbalken är det främst de 

övergripande inledande kapitlen som används, till exempel produktvalsprincipen och de all-

männa hänsynsreglerna. Förordningen 1998:944 nämns inte i något av de granskade doku-

menten, men kan ändå anses som relevant lagstiftning för slamfrågan.  

Det finns vissa skillnader mellan de olika policys som granskats. Den som nyttjas i Örebro 

kommun är till exempel ett samarbete mellan flera aktörer, (Örebro Kommun, Eskilstuna 

Energi & Miljö, Gästrike Vatten, Karlstads Kommun, MälarEnergi, Norrköping Vatten, 

Tekniska Verken, Uppsala Vatten, 2010). Eslövs kommun ingår i VA SYD och använder där-

för VA SYD:s ABVA, men har dessutom ett eget dokument som styr hur man hanterar frågan 

om mottagande av avloppsvatten från industrier och verksamheter (Eslövs kommun, 2004). 

Ur slamsynpunkt är det främst tungmetaller, giftiga ämnen samt svårnedbrytbara organiska 

föreningar som innebär en negativ påverkan på kvaliteten (Jönköpings Kommun, 2013). 
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Dessutom poängterar några dokument slammets goda egenskaper som jordförbättringsmedel 

och att det därför är väldigt viktigt att det inte förorenas.  

Det stora undantaget bland de granskade dokumenten är VA SYD:s som enbart har ABVA 

som vägledning till verksamheter och inget ytterligare dokument. Dock förklarar man i VA 

SYDs ABVA lagen om allmänna vattentjänster, men det är den enda lagstiftning som finns 

med. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är det fastighetsägaren som är ansvarig, men 

VA SYD säger att man kan träffa avtal med annan än fastighetsägaren, (VA SYD, 2009). 

Denna skrift saknar gräns- eller riktvärden för verksamheter att förhålla sig till, men en viktig 

poäng kommer fram här och det är att fastighetsägaren är skyldig att meddela huvudmannen 

om avloppsvattnets sammansättning ändras. Huvudmannen kan också kräva en omfattande 

undersökning av spillvatten från en verksamhet för att verksamheten ska kunna bekräfta vatt-

nets sammansättning (Laholmsbuktens VA, 2011). 

Basen för flera av de dokument som är inkluderade i denna rapport är P95 från Svenskt Vat-

ten (2012), vilken är branschorganisationens råd för hur man ska hantera anslutningar från 

industrier. I några av de granskade dokumenten finns det branschspecifika krav och dessa är 

väldigt lika de branschspecifika krav som finns i P95. Dock är dokumenten från Eslöv och 

Sala från år 2004, vilket är innan P95 publicerades år 2009.   

De gräns- och riktvärden som nyttjas i de olika dokumenten är sammanfattade i tabell 10. 

Syftet med denna tabell är att ge en tydlig överblick över de skillnader och likheter som finns 

mellan de olika VA-huvudmännen.  

När de gräns- och riktvärden som finns i de utvärderade dokumenten ställs i relation till 

varandra kan man se att de inte stämmer överens exakt mellan de olika kommunerna, men de 

är i samma storleksordning. Även när det gäller vilken relevant lagstiftning som är inkluderad 

i de olika dokumenten är likheterna fler än skillnaderna.  
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Ämne Jönköpings 

Kommun 

Örebro 

Kommun 

Kungsbacka 

kommun 

Laholms- 

buktens 

VA 

Stockholm 

vatten 

Sala 

kommun 

Eslövs 

kommun 

Bly (Pb) mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Kadmium (Cd) mg/l 0,0005 0,0002 Bör inte 

förekomma 

Bör inte 

förekomma 

Bör inte 

förekomma 

Får ej 

förekomma 

0,0005 

Koppar (Cu), mg/l 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kvicksilver (Hg), mg/l 0,0005 0,0002 Bör inte 

förekomma 

Bör inte 

förekomma 

Bör inte 

förekomma 

Får ej 

förekomma 

0,001 

Nickel (Ni), mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Silver (Ag), mg/l 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Tenn (Sn), mg/l 0,05 i.a i.a i.a i.a i.a i.a 

Zink (Zn) mg/l 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Krom (Cr) mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Oljeindex (petroleum-

kolväten), mg/l 

50 i.a 5-50 5-50 i.a i.a 50 

Cyanid tot (Cn) mg/l 0,5 i.a 0,5 i.a 0,5 0,5 0,5 

Fri cyanid, mg/l 0,1 i.a i.a i.a i.a i.a i.a 

Nitrifikationshämning 

vid 20 % processav-

loppsvatten 

<20 % 

 

i.a 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

Nitrifikationshämning 

vid 40 % processav-

loppsvatten 

<50 % i.a 50 % i.a 50 % i.a 50 % 

Nedbrytbarhet OECD-

test 

BOD-

minskningen 

>60%, 

CO2-

bildningen 

>70 % 

DOC-

minskningen 

>60 % 

i.a i.a i.a i.a i.a i.a 

Miljöfarliga organiska 

ämnen 

i.a i.a i.a Bör ej 

förekomma 

Bör ej 

förekomma 

Bör ej 

förekomma 

i.a 

Opolära alifatiska 

kolväten (mineralolja) 

i.a i.a i.a i.a 5-50 50 50 

 

Tabell 10: Tabell som sammanfattar de gräns- och riktvärden som finns i de dokument som är 

inkluderade i denna rapport. VA SYD är inte med då de inte har några gräns- eller riktvärden 

för industrispillvatten. 
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Det dokument som avviker mest från de övriga är VA SYD. Här har man valt att inte göra 

något dokument utöver de ABVA som gäller i de kommuner där VA SYD är huvudman. 

Detta kan bero på att VA SYD är huvudman för flera olika kommuner som varierar i sin ka-

raktär, vilket kan försvåra framtagandet av ett dokument som ska gälla i alla kommunerna. 

Dock kan tabell 10 ge indikationer på att gräns- och riktvärdena inte påverkas så mycket av 

karaktären på kommunen då värdena från Stockholm Vatten och Sala kommun är i stort sett 

identiska och dessa huvudmän sköter avloppsreningsverken i områden som är väldigt olika till 

sin karaktär. Detta kan peka på att man trots allt kan ta fram gräns- och riktvärden som går att 

tillämpa i olika kommuner där områdena skiljer sig i karaktär. Vad som däremot kan påverka 

gräns- och riktvärdena är de processerna som renar vattnet på reningsverket. Man måste ta i 

beaktande att innehållet i det vatten som kommer in till reningsverket påverkar de processer 

som pågår där.  

Vad som också är viktigt och som framhålls i både flera av dokumenten och i P95 är de kemi-

kalielistor som kan begäras in av den myndighet som bedriver tillsyn enligt miljöbalken på 

verksamheterna. I till exempel dokumentet från Kungsbacka kommun framhåller man att det 

är både huvudmannen och tillsynsmyndigheten som kan ställa krav på det avloppsvatten som 

går ut från verksamheten till det kommunala reningsverket. Detta kräver ett samarbete mellan 

huvudmannen och tillsynsmyndigheten för att få en tydlighet ut mot verksamheterna så de 

kan leva upp till och förstå de krav som ställs. En del i att göra kraven tydliga är att inkludera 

en tabell med de gräns- och riktvärden som gäller i den aktuella kommunen. Detta gör det mer 

överskådligt för verksamhetsutövaren att se om det är möjligt för dem att ansluta sig till det 

kommunala reningsverket eller inte. Om man har ett dokument som förtydligar kraven som 

ställs från huvudmannens sida så kan man förklara för användarna varför man har dessa krav 

och därmed få en dialog med användarna för att få ett så bra inkommande vattnet som möjligt 

till reningsverket. 

Ibland annat dokumentet från Eslövs kommun så framhålls också slammets positiva egen-

skaper som gödsel i jordbruket. Detta är en aspekt som lätt förbises, men vikten av att förklara 

varför det är viktigt att hålla nere mängden oönskade ämnen i slammet för att hålla en bra 

kvalitet på slammet. Att framhålla slammets positiva egenskaper faller också in under den 

lagstiftning som finns i och med att kretsloppsprincipen är definierad i miljöbalkens 1 kap 1§. 

Detta innebär egentligen att det finns ett lagstadgat krav på verksamheter att man ska aktivt 

arbeta mot ett kretslopp och möjligheten att återföra slam till jordbruksmark faller in under 

denna rättsliga princip.  

Att framhålla att slammet har positiva egenskaper är också viktigt för att förändra attityden 

hos alla användare av det kommunala avloppsnätet. I dagsläget har många av de stora punkt-

källorna för utsläpp redan är identifierade och idag måste man arbeta mer mot mer diffusa 

utsläpp. Laholmsbuktens VA poängterar också att det finns en produktvalsprincip i miljöbal-

ken (2 kap 4§). Denna princip är väldigt viktig för att den innebär att man ska stäva efter att 

välja de produkter som är minst miljöfarliga.  

Ett dokument vars relevans inte får försummas är P95 från Svenskt Vatten. Detta dokument är 

branschorganisationens råd för mottagande av avloppsvatten från industrier och verksamheter 

och är vägledande för hur många huvudmän hanterar anslutningar av industrier till det kom-

munala reningsverket oavsett om det är ett REVAQ-certifierat reningsverk eller inte. 



71 

 

9.1 Inkluderad lagstiftning i de granskade dokumenten  

När slamfrågan ska behandlas finns det en del lagstiftning att ta hänsyn till. I de olika doku-

menten som jämförs och diskuteras inkluderas också lagstiftning, vilken lagstiftning som är 

inkluderad i de olika dokumenten är sammanfattat i tabell 11. I tabellen syns det tydliga lik-

heter och skillnader mellan de olika dokumenten med avseende på vilken lagstiftning man har 

inkluderat. Alla de dokument inkluderar lagen om allmänna vattentjänster bland den lagstift-

ning man tycker är relevant vid mottagande av avloppsvatten från industrier. Det är endast 

Sala kommun som har valt att inte inkludera miljöbalken, vilket indikerar på att miljöbalken 

är en central del i den lagstiftning som är relevant för slamfrågan.  

En intressant aspekt är att det endast är Eslövs kommun som har valt att inkludera avfallsför-

ordningen i den del av dokumentet som behandlar relevant lagstiftning. Denna förordning är 

högst relevant när man ska tolka om huruvida slammet ska betraktas som ett avfall eller en 

biprodukt. Det finns också en förordning (1998:944) som specifikt hanterar produkter med ett 

innehåll av bland annat kadmium, vilket borde vara en relevant lagstiftning, då man i REVAQ 

har bedrivit och bedriver mycket arbete med att få ner innehållet av kadmium i slammet. 

Dock är det inget av de granskade dokumenten som har valt att inkludera denna förordning 

som relevant lagstiftning.  

När det kommer till den lagstiftning som gäller på EU-nivå är ramdirektivet för vatten och 

REACH båda inkluderade i två dokument, i dokumentet från Örebro kommun har man inklu-

derat båda dessa lagstiftningar. Slamdirektivet är inte inkluderat i något dokument, men det 

kom 1986 och blev inkorporerat i miljöbalken när den utarbetades. Dock kan slamdirektivet 

vara relevant för att det visar på hur länge man har diskuterat och försökt reglera slamfrågan 

på central nivå. Ramdirektivet för vatten kom efter miljöbalken och är därför inte inkorporerat 

i denna lagstiftning.  

Om man återgår till miljöbalken så är den en högst relevant för slamfrågan, just för den krets-

loppsprincip som finns formulerad i balkens portalparagraf, alltså 1 kap 1§. Denna princip ska 

finnas i åtanke när man tolkar andra, mer specifika delar av balken och att återföra slam till 

åkermark som gödningsmedel kan ses som en del i arbetet med denna princip. I miljöbalken 

finns det också ett lagstadgat krav i produktvalsprincipen att man ska välja de produkter som 

är minst farliga för människors hälsa och miljön. Denna princip kan potentiellt tillämpas även 

i uppströmsarbetet som bedrivs inom REVAQ. Här är det också viktigt med ett samarbete 

mellan huvudmannen och tillsynsmyndigheten, för tillsynsmyndigheten har andra möjligheter 

att få insyn i vilka produkter som används ute på verksamheter.  
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Lagstiftning Jönköpnings 

kommun 

Örebro 

kommun 

Kungsbacka 

kommun 

Laholms-

buktens 

VA 

Stockholm 

vatten 

Sala 

kommun 

Eslövs 

kommun 

Miljöbalken X X X X X  X 

Lagen om allmänna 

vattentjänster 

X X X X X X X 

Förordning 

(1998:899) om mil-

jöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

X  X    X 

Förordning 

(1998:901) om verk-

samhetsutövarens 

egenkontroll 

X  X     

Avfallsförordning 

(2011:927) 

      X 

Förordning 

(1998:944) om för-

bud m.m. i vissa fall 

i samband med han-

tering, införsel och 

utförsel av kemiska 

produkter 

       

Slamdirektivet, 

Europeiska rådets 

direktiv 86/278/EEG 

       

Europeiska Union-

ens ramdirektiv för 

vatten, Europapar-

lamentets och rådets 

direktiv 2000/60/EG 

X X      

REACH - Registra-

tion, Evaluation, 

Authorisation and 

Restriction of Chem-

icals 

 X   X   

 

På grund av att miljöbalken är inkluderad i de flesta dokumenten så kan detta indikera på att 

den myndighet som bedriver tillsyn enligt miljöbalken är relevant, även när man ska arbeta 

med innehållet i inkommande avloppsvatten till reningsverken. Detta kräver att huvudmannen 

och tillsynsmyndigheten har en dialog så man gör det så tydligt som möjligt för verksamhets-

Tabell 11: Sammanfattning över den lagstiftning som inkluderats i de olika dokumenten 
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utövare som vil ansluta sitt avloppsvatten till det kommunala reningsverket. För att göra det 

tydligt för verksamhetsutövarna kan det vara väldigt bra med en tabell där de gräns- och rikt-

värden som finns görs överskådliga. Dock kan huvudmannen göra en bedömning i varje en-

skilt fall, men en tabell kan underlätta för verksamhetsutövaren i att se om det är aktuellt att 

öppna en diskussion med huvudmannen om anslutning, eller om ett första steg är att utreda 

åtgärder för intern rening.  
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10. Slutsatser 

Nedan följer en sammanställning av slutsatserna i punktform.  

 Det är positivt att återföra slam till åkermark och detta bör poängteras i ett dokument 

som behandlar anslutning av industrier och verksamheter till det kommunala av-

loppsreningsverket. 

 

 Ett samarbete mellan de olika aktörerna är nödvändigt då det berör flera aspekter. Här 

är det främst ett mer omfattande samarbete mellan tillsynsmyndigheten och huvud-

mannen som är relevant.  

 

 P95 från Svenskt Vatten är en högst relevant publikation, dels då den innehåller viktig 

information för huvudmannen och dels för att flera av de dokument som granskats i 

denna rapport baserade på eller refererar till just P95, bland annat Jönköpings kommun 

och Örebro kommun m.fl.  

 

 Det finns mycket information i fråga om tungmetaller, men fokus måste även ligga på 

organiska föreningar då deras toxicitet och tillgänglighet kan variera om de bryts ned i 

jorden.  

 

 Samarbete och dialog mellan de berörda myndigheterna är viktigt när det gäller den 

relevanta lagstiftningen som finns på området, då huvudmannen arbetar efter lagen om 

allmänna vattentjänster och tillsynsmyndigheten främst arbetar med miljöbalken och 

de förordningar som är knutna till balken.  

 

 En tabell med de gräns- och riktvärden som gäller för inkommande vatten gör det mer 

överskådligt för verksamhetsutövare att se vilka krav huvudmannen har för att ansluta 

spillvatten från industrier till det kommunala reningsverket och detta klargör för verk-

samhetsutövaren om det kan krävas intern rening innan anslutningen till det kommu-

nala reningsverket 

 

 Formuleringar som ”vattnet måste vara behandlingsbart” och ”i ej oväsentlig mån av-

vika från hushållsspillvatten” kan upplevas som otydliga och kan därför behöva ytter-

ligare förklaringar om de ska användas gentemot personer som inte är insatta i de pro-

cesser som pågår på ett reningsverk.  

 

 En kortfattad beskrivning av hur processerna på reningsverket fungerar och hur de på-

verkas av oönskade ämnen kan underlätta dialogen mellan huvudmannen och de verk-

samheter som vill ansluta sitt spillvatten till ett REVAQ-certifierat reningsverk. 

 

 De krav och riktlinjer som kommer i form av publikationer från Svenskt Vatten bör 

ligga till grund för ett dokument av denna typ då dessa innehåller branschens krav och 

riktlinjer.  
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11. Framtida studier 

Framtida studier inom detta område kan bygga vidare på de likheter som finns mellan de 

gräns- och riktvärden som finns i de olika dokumenten. En utredning i vad dessa likheter kan 

bero på hade kunnat ge insikt i varför dessa värden är så lika som det är. Vidare kan man ut-

öka studien av befintliga policys och dokument till att innefatta kommuner och huvudmän 

vars reningsverk inte är certifierade enligt REVAQ. Då denna studie endast ger en bild av ett 

urval av de kommuner som finns i Sverige efter bestämda förutsättningar hade kan en fram-

tida studie inkludera ett annat urval av kommuner och huvudmän och på så sätt ge en ökad 

förståelse för hur läget ser ut i Sverige. En frågeställning som kan vara relevant i denna typ av 

studie är om det är likheter mellan processerna som finns på reningsverken som ligger bakom 

likheterna mellan gräns- och riktvärdena för de olika ämnena.  

Mellan lagstiftningarna som inkluderas i de olika dokumenten finns det större skillnader. Vad 

dessa kan bero på kan också vara en aspekt som är intressant att utreda. Man kan också välja 

att fördjupa sig i att ta reda på varför de olika kommunerna har valt att inkludera den lagstift-

ning som är med i dokumentet och hur urvalet av lagstiftning har gått till. Det finns dessutom 

lagstiftning som inte är inkluderad i något av de dokument som granskats och en framtida 

studie kan utreda varför så är fallet.  
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Bilaga 1: Frågor till intervjuer 

Bilaga 1.1: C4 Teknik 

1. Vad är C4 Tekniks roll i arbetet med REVAQ? 

2. Hur upplever du att detta fungerar? 

3. Finns det något samarbete mellan förvaltningarna i arbetet med REVAQ och hur upp-

lever du att detta fungerar? 

4. Vilka krav ställer C4 Teknik på de industrier som vill ansluta sig till det kommunala 

avloppsnätet?  

5. I vad bottnar dessa krav?  

6. Vilken lagstiftning arbetar förvaltningen med? Hur tolkas den när man arbetar ut mot 

industrin i uppströmsarbetet med REVAQ? 

7. Finns det något du anser behöver förbättras eller tydliggöras? Hur kan man göra detta i 

så fall? 

8. Hur kan man göra det tydligare för industrierna vilka krav man ställer när det kommer 

till innehållet i deras avloppsvatten? 

 

Bilaga 1.2: Miljö- och Hälsoskyddskontoret 

1. Vad har MHK för roll i arbetet med REVAQ? 

2. Hur arbetar man för att minska utsläppen av ämnen som prioriteras av REVAQ i av-

loppet? 

3. Hur upplever du att detta fungerar? 

4. Finns det något samarbete mellan förvaltningarna i arbetet med REVAQ och hur upp-

lever du att detta fungerar? 

5. Finns det något du tycker behöver förbättras i samarbetet mellan förvaltningarna? Hur 

kan man göra detta i så fall? 

6. Vilken lagstiftning arbetar förvaltningen huvudsakligen efter? Hur tolkar man denna 

när man bedriver tillsynen i fråga om slammet och de ämnen som inte får finnas i 

slammet? 

Bilaga 1.3: Industrier 

1. Vet Ni vad REVAQ innebär? 

2. Är Ni bekanta med att det kommunala reningsverket CRV är certifierat enligt 

REVAQ? 

3. Deltar Ni i uppströmsarbetet med REVAQ? Hur upplever Ni i så fall att detta funge-

rar? 

4. Hur fungerar samarbetet/dialogen med kommunens olika förvaltningar i fråga om ar-

betet med REVAQ? 

5. Hur upplever ni kraven som ställs på Er från kommunen? Är de för hårt ställda? 

6. Hur arbetar Ni för att minimera mängden skadliga kemikalier som kommer ut på det 

kommunala avloppsnätet? 

7. Är innehållet i avloppsvattnet något som diskuteras vid miljötillsynen på Er verksam-

het? 
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Bilaga 2: Vetenskaplig artikel 

Handling of industrial waste water in 

relation to certified sludge 
By 

Anna Olsson 

Water and Environmental Engineering, Department of Chemical Engineering, Lund University, 

Sweden 

2014-09-24 

Abstract 

The regulations of industrial effluents to the waste water treatment plants in seven Swe-

dish municipalities where the sludge is used as a fertilizer on agricultural soil are evaluated.  

The results show that there are great similarities between the different guidelines. If a 

substance is included in more than one municipality, the allowed concentration is in the same 

order of magnitude. But there are significant differences between the substances regulated.  

Keywords: Certified sludge, industrial waste water, current practices, limit values and guideline val-

ues 

 

 

Introduction 

The processes that are used in the 

treatment of waste water generates a 

sludge that contains many of the substanc-

es that were in the water before the water 

was treated, including both nutrients and 

pollutants. This raises the question if the 

sludge can be used as a fertilizer on agri-

cultural soil used for food production. The 

debate regarding sludge as a fertilizer has 

been going on for quite some time, due to 

the fact that the sludge contains pollutants, 

such as heavy metals and organic com-

pounds. However, in Sweden today, there 

is a certification system for the reuse and 

recycling of plant nutrients from waste 

water sludge called REVAQ. This certifi-

cation allows the sludge from a certified 

treatment plant to be used on agricultural 

soil with the approval of the farmers’ or-

ganisation in Sweden, Lantbrukarnas Riks-

förbund.  

Another aspect of the complexity con-

cerning sludge used in agriculture is allow-

ing waste water from industries to be dis-

charged to the certified waste water treat-

ment plants. Waste water treatment plants 

in general are designed to treat waste water 

from households. Industrial effluents can 

therefore present a variety of problems, 

because the content of industrial waste 

water can be significantly different from 

the content of waste water coming from 

households.  
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The purpose of this article is to gather 

and compare current practices when it 

comes to how municipalities handle the 

possible connection of an industry to the 

municipal waste water treatment plant. The 

centre of this article will be the limit and 

guideline values that principals of water 

and waste water services are using. Also, 

only principals with treatment plants certi-

fied according to REVAQ is included. The 

reason behind the use of limit and guide-

line values on incoming water is that the 

content of the incoming water has a huge 

impact on to the content of the sludge. To-

day there is a major focus on the heavy 

metal cadmium in the work that is being 

driven by the REVAQ-certification. One 

relevant aspect is to see if the municipali-

ties only have limit values for cadmium, or 

if they are setting demands on other pa-

rameters as well.  

Since the usage of sludge as a fertilizer 

is such a complex matter, a complete pic-

ture of the problems related to recycling 

and the reuse of sewage sludge will not be 

given in this article. All the included mu-

nicipalities have some type of written doc-

ument that specify how the connection of 

industries to the municipal waste water 

treatment plant is handled and all of these 

documents contain guideline and limit val-

ues for several different parameters. The 

main focus will be on comparing these 

values and see how they relate to each oth-

er, if they are in the same order of magni-

tude, or if there are any significant differ-

ences between the values from different 

principals of water and waste water ser-

vices.  

Swedish legislation on sludge han-

dling 

When dealing with the issue of recy-

cling and reusing sewage sludge as a ferti-

lizer, it is important to pay careful consid-

eration to all relevant laws that apply. In 

this article both Swedish and international 

legislation that pertains to the sludge is 

included.  

The first and most important legisla-

tion that concerns the recycling of sewage 

sludge is the environmental law that came 

into effect on January 1st, 1999. This legis-

lation is based upon the protection of the 

environment from negative effects caused 

by anthropogenic activities (Michanek & 

Zetterberg, 2012). When this is applied to 

the sludge, it means that one have to take 

all possible effects of the spreading of the 

sludge into account when considering us-

ing sludge as a fertilizer on agricultural 

soil. In practice it can result in restrictions 

when it comes to the content of different 

substances in the sludge.  

The municipalities have two different 

roles according to the environmental law. 

One is to monitor the sludge so that there is 

no risk of negative impact on the environ-

ment. The other is to monitor the industries 

so that they are abiding by the environmen-

tal legislation that applies in Sweden. 

The regulation concerning the self- 

monitoring of the industry (SFS 1998:901) 

is closely linked to the environmental law. 

This bylaw is especially important, since it 

demands that the industry keep careful 

records of the chemicals used in the opera-

tions of the industry. These records can 

then be used in the work done by the mu-

nicipality when they work to improve the 

content of the sludge according to the RE-

VAQ-certification.  

In Sweden there is one more regula-

tion connected to the environmental law 

that is of central importance for the reuse 

and recycling of sewage sludge. This regu-

lation is known as the waste regulation 

(SFS 2011:927) and the main point of this 

regulation is whether the sludge can be 

considered as a waste or a by-product. The 

definition of a by-product in this regulation 

is a product that was not intended to be 

made in the process that can be used di-

rectly, without any other treatment than 

what is considered to be “normal industrial 

practice”. Here, the entire argumentation 
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can be based on what is considered to be 

“normal industrial practice” and how this 

phrase can be interpreted. 

The last relevant Swedish legislation 

is the law concerning public water ser-

vices. This law regulates the relationship 

between the owner of a property and the 

principal of the water and waste water ser-

vices in a municipality.  

Internationally the most important leg-

islation comes from the European Union 

and is the Water Framework Directive (Eu-

ropean Union Directive 2000/60/EG), 

REACH (Registration, Evaluation, Author-

isation and Restriction of Chemicals) and 

the Sludge Directive (European Council 

Directive 86/278/EEG). Only the Sludge 

Directive deals with the sludge directly, 

but all three of them have some impact on 

how the sludge is handled in regards to 

which chemicals the sludge contains and 

how it may affect both ground and surface 

water when it is used as a fertilizer.  

Municipal guidelines for industrial 

waste water to certified waste water 

treatment plants.  

Following is a description of each of the 

municipal guidelines that are the basis of 

this article. All of the documents contains 

description of the legislation that is 

deemed relevant in that particular munici-

pality. Some municipalities have also in-

cluded a brief description of the processes 

at the waste water treatment plant.   

1.  Jönköping municipality, ”Råd och 

riktvärden för utsläpp av avloppsvatten 

till avloppsreningsanläggningar i Jönkö-

pings kommun”, written in 2013 (Jönkö-

pings kommun, 2013).  

2.  Örebro municipality and ot-

hers,”Riktlinjer för utsläpp av avlopps-

vatten från industrier och andra verk-

samheter”, written in 2010 (Örebro 

Kommun, Eskilstuna Energi & Miljö, 

Gästrike Vatten, Karlstads Kommun, 

MälarEnergi, Norrköping Vatten, 

Tekniska Verken, Uppsala Vatten, 2010).  

3.  Kungsbacka municipality, “Rent Vat-

ten” written in 2013 (Kungsbacka 

kommun, 2013).  

4.  Laholmsbuktens VA ”Riktlinjer för 

utsläpp av avloppsvatten från yrkesmäss-

ig verksamhet”, written in 2011 

(Laholmsbuktens VA, 2011).  

5.  Stockholm Vatten, “Hjälp oss att få 

renare vatten! Riktlinjer för avloppsvat-

ten från industrier och andra verksam-

heter”, written in 2013 (Stockholm 

Vatten, 2013).  

All of the documents above have some 

basis in the publication “Råd vid motta-

gande av avloppsvatten från industri och 

annan verksamhet”, published in 2009 by 

the Swedish Water and Wastewater As-

sociation, Svenskt Vatten. The following 

two documents were written before 2009: 

6. Sala municipality, ”Riktlinjer för ut-

släpp av avloppsvatten från industrier el-

ler annan yrkesmässig verksamhet”, 

written in 2004 (Sala kommun, 2004).  

7. Eslöv municipality, “Eslövs kommuns 

krav och riktlinjer för avloppsanslutning-

ar”, written in 2004 (Eslövs kommun, 

2004).  
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Results and discussion

All limit and guideline values for the in-

cluded documents are compiled in Table 1. 

In this table it can be seen that the values 

for a specific parameter is very similar 

between the different municipalities. This 

is the case for all the parameters that are 

included in more than one document. 

 

 

Table 1: Compilation of limit and guideline values from the reviewed documents 

Substance 

Jönköping  

municipality 

Örebro 

municipality 

Kungsbacka 

municipality 

Laholmsbuktens 

VA 

Stockholm 

Vatten 

Sala 

 municipality 

Eslöv  

municipality 

Lead (Pb) mg/l 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Cadmium (Cd) 

mg/l 0.0005 0.0002 

should not 

occur should not occur 

should not 

occur can not occur 0.0005 

Copper (Cu) mg/l 0.2 0.2 2.0 2.0 2.0 2.0 0.2 

Mercury (Hg) 

mg/l 0.0005 0.0002 

should not 

occur should not occur 

should not 

occur can not occur 0.001 

Nickel (Ni) mg/l 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Silver (Ag) mg/l 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Tin (Sn) mg/l 0.05 n.v n.v n.v n.v n.v n.v 

Zink (Zn) mg/l 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Chromium (Cr) 

mg/l 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Oilindex   (petro-

leum-

hydrocarbons) 

mg/l 

50 n.v 5-50 5-50 n.v n.v 50 

Cyanide (Cn) total 

mg/l 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Free cyanide mg/l 0.1 n.v n.v n.v n.v n.v n.v 

Inhibition of 

nitrification with 

20 % industrial 

waste water 

<20 % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Inhibition of 

nitrification with 

40 % industrial 

waste water 

<50 % n.v 50% n.v 50% n.v 50% 

Degradability 

OECD-test 

BOD-reduction 

>60 %  

CO2-formation 

>70 %  

DOC-

reduction>60 % 

n.v n.v n.v n.v n.v n.v 

Environmentally 

hazardous organic 

substances 

n.v n.v n.v should not occur 

should not 

occur 

should not 

occur n.v 

Non-polar alifatic 

hydrocarbons 

(mineral oil) mg/l n.v n.v n.v n.v 5-50 50 50 
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All the guideline and limit values for 

a specific parameter are in the same order 

of magnitude for all the water and waste 

water principals. It can also be seen that all 

the included documents have limit or 

guideline values for several different pa-

rameters.  

Also, there is not a lot of variation 

between the principals as to which sub-

stances that are included in the documents. 

Similar processes at the different waste 

water treatment plants can be a reason for 

this, but none of the municipalities have 

mentioned why these substances are un-

wanted other than that they have a negative 

impact on the treatment plant and the 

sludge. 

An interesting fact is that these doc-

uments were written in different munici-

palities in different years. This raises the 

question whether it is coincidental that the 

values are in the same order of magnitude 

or a result of similarities between the mu-

nicipalities. For example can similar treat-

ment processes be a reason as to why the 

concentration of unwanted substances is 

similar in the different municipal guide-

lines.  

The main focus of these documents 

is not to emphasize the environmental as-

pects of being able to use the sludge as a 

fertilizer. It is to minimize negative effects 

on the treatment plant and on the sludge as 

well. However, using the sludge as a ferti-

lizer is a way for the waste water treatment 

plant to get rid of the sludge.  

The environmental aspect deserves 

more promotion in documents of this kind, 

because it is important to emphasize the 

environmental gain from a sludge that can 

be used as a fertilizer in agriculture. The 

only municipality that points this out is 

Eslöv municipality and this is one of the 

older documents in the article. In society 

today it is important to apply reuse and 

recycling to as many aspects of life as pos-

sible and the work being done by the RE-

VAQ-certification is an important part of 

that. 

 Conclusion 

A comparison of the limit and guide-

line values between seven Swedish munic-

ipalities shows that they are in the same 

order of magnitude.  
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